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F-krets/ 

Distriktet 

Distriktguvernörens bulletin 6/2020-2021 

Är du perfekt? 

Många av oss strävar efter perfektion. För vissa är det självklart. "Bra att pröva, men att förtränga." Jag gillar 

också en liten ”repetition”. Inte alla av oss är födda perfekta. Det finns en fysisk och psykisk funktionsnedsättning. 

Men alla vi som läser denna text kan säga att en hel del saker är perfekta. Vi kan läsa, vi förstår vad som är skrivet, 

vi kan vara kritiska och vi kan skilja sanning från falskhet. Det vi väljer visar sig kanske inte alltid vara de rätta. Vi 

gör felberäkningar. Vi litar på och vi måste bli besvikna. 

Välkommen 

LC Ilmajoki/Viljat Jaana Jokiaho, LC Jalasjärvi Aki Kannonlahti och LC Alavus/Kuulattaret Marja Koski. 

Klubbesöken 

Klubbbesöken har fortsatt. Tack LC Seinäjoki, LC Kauhajoki, LC Ilmajoki, LC Jalasjärvi, LC Jalasjärvi/Liisat,  

LC Kauhajoki/Aro, LC Kauhava, LC Nurmo/Valakiat, LC Isokyrö, LC Seinäjoki/Törnävä, LC Alahärmä,  

LC Lapua/Simpsiö. 

Distriktets nyheter 

Temat för fredsaffischen tävlingen var "Fred genom tjänst". Viivi Mansikkamäen LC Kurikka/Jennyt klubbarbete 

valdes till den bästa i F-distriktet.  Viivis uttalande om fred: "Fred är viktigt, för då kan ungdomar växa upp, 

utvecklas och göra saker de gillar i fred".  Viivis arbete har skickats till Finlands Lions förbund för att delta i 

distriktstävlingen. Följande var Eetu Homi, LC Nurmo/Valakiat och Frida Kuusiniemi, LC Vasa/Familj. 

I dessa dagar genomförs, en medlemsundersökning för varje medlem. Jag hoppas verkligen att alla kan svara på 

enkäten så att vi kan utveckla F-distriktet och Finlands Lions förbund i rätt riktning. Klubbarna har fått information 

om rapporteringen av aktiviteter till MyLion och initiativen till Finlands Lions Förbunds årsmöte separat. 

En Youtube-kanal har satts upp i distrikt F.   

Belönande klubbar 

Distriktets Service ordförande, (GST) väljer den bästa service klubben, utbildnings ordföranden (GLT), väljer  bästa 

skolnings klubben och medlems ordföranden (GMT), väljer den klubb med mest nya medlemmar. Dessutom väljer 

D-PRC, distriktets kommunikationschef, den klubb som bäst har tagit hand om klubbens synlighet. Varje klubb 

belönas på grundval av endast ett tilldelningskriterium. ARS-utskottet utser den klubb som fått flest ARS-adresser. 

GST, GLT, GMT och D-PRC kommer att lämna in urvalskriterier till klubbar genom distrikts-sekreterare i slutet av 

2020. De prisbelönta klubbarna kommer att publiceras och delas ut vid F-distriktets årsmöte i Lapua den 17 april 

2021. Priserna uppgår till á 150 €. Villkoret är att alla anspråk till distriktet har reglerats. 

Finlands Lions-förbund 

Nordiskasamarbetsrådet, NSR etablerades 1962. NSR-mötet 2021 kommer att äga rum online den 16–17 januari 

2021. Anslut dig gratis här. tästä .  AlfaTV:s Lions aktivitet som sänds kl 16.45. den 28 november 2020 hittar du 

här. 

mailto:raimo.sillanpaa@lions.fi
https://www.youtube.com/channel/UC9Lj8cIusYvkHr-2ptxX-zg
http://www.nsr2021.org/
https://youtu.be/ITLeLAaKiuQ?t=714
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F-krets/ 

Distriktet 

Nya röster 

F-distriktets New Voices-grupp, ledd av Marika Haapanen, har gjort distriktets verksamhet välkänd runt om i 

världen. Alla kan anmäla sig till webbseminariet här. Efter registreringen får vi mer detaljerad information om hur 

du går med i webbseminariet den 10 december 2020 kl. 

Skolning av utbildare 

Detta är ett unikt tillfälle för de första 20 att delta i Internationella FDI-institutet för utbildning i Finland och på 

finska. En fantastisk möjlighet att utveckla dina egna färdigheter som Lions tränare och att förbättra dina 

färdigheter för arbetslivet. Ytterligare information och registrering senast den 21 februari 2021. 

Lions välgörenhetsstiftelse, LCIF 

Barnet på bilden har drabbats av mässling och som ett resultat är ärr på ögats hornhinna. Goodwill och 

medkänsla ensam hjälper inte en person som lider eller är i mänsklig nöd. Förutom 

mässling, hunger, syn, miljö, diabetes och barncancer är bland vår stiftelses 

lättnadsmål. Vi får inte heller glömma mobbade barn som får stöd och tröst genom 

Lions Quest. 

Jag kan inte rädda hela världen, men min månatliga donation kan vaccinera 28 barn 

mot mässling. Mer än 7000 människor dör fortfarande av mässling varje månad. För 

närvarande finns i klubbarna 259 Melvin Jones-medlemmar i F-distriktet.  Alla medlemmar kan beviljas ett MJF 

medlemskap. Kampanj 100 avslutas 2022. Under kampanjen har F-distriktets 19 klubbar skapat gåvor i F-

distriktet. Det har varit sju givare per bokfört belopp. Melvin Jones medlemskap kan användas för att utföra 

kataraktkirurgi på 20 synskadade, till exempel. Klubben kan skaffa ett Melvin Jones-medlemskap för en medlem, 

man kan inte eller skaffa åt sig själv en utmärkelse. Företagare som har starkt stöd till verksamheten i våra 

klubbar kan också förtjäna en MJF medlemskap. Eller företag kan få det för sina anställda med en mänsklig 

inställning till människor. Den europeiska klubbenhar en LCIF- dag   12.6.2021, då F-distriktsklubbarna också ska 

nå målet 9,50 euro/medlem. Mer information: Matti Vaarasto. 

Vi är inte perfekta. 

Vi upplever misslyckande och otillräcklighet. Men låt oss vara nådiga mot oss själva och mot andra. Vi måste förstå 

dem som kan ha gjort fel val i sina liv, och utsikterna i livet inte alltid varit rätt.  En traumatisk upplevelse som 

upplevdes tidigt i barndomen kan ha styrt livet i fel riktning. Nej, det gör vi inte. 

Låt oss förstå ofullkomlighet. 

God självständighetsdag, God jul och Gott nytt nyår. 

Jag står till ditt förfogande dygn runt, alltså alltid. Längst ner i det här inlägget är mina kontaktuppgifter. 

Tack. 

 
Osjälvisk Service 

Hälsningar 

  

mailto:raimo.sillanpaa@lions.fi
https://us02web.zoom.us/meeting/register/tZ0tdOmprjsqH9EKQsw6Cu8Ld_AGhJi5szGY
http://e-district.org/userfiles/241/file/FDI%20kurssi%20Suomessa.pdf
https://www.lionsclubs.org/fi/resources-for-members/faculty-development-institute
mailto:matti.vaarasto@wartsila.com

