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DISTRIKTSGUVERNÖRENS MEDDELANDE 1 / 2016 - 2017 

Bästa klubbpresidenter och övriga Lions samt partners 

Konnichiwa ! 

Hälsningar från International Convention i Fukuoka, Japan. Den nya internationella 
presidentens tema är ”New Mountains to Climb”. På finska är det översatt till ”Valloitamme uusia 
vuoria” och på svenska till ”Nya berg att bestiga” Avsikten är att planera och utveckla inte enbart 
nya utan även mera krävande aktiviteter. Man borde således bildligt bestiga allt högre och mera 
krävande berg. 

Det inhemska temat är ”Tue nuorta itsenäisyyteen”.”Stöd unga till självständighet”.  

Lionsförbundets ordförandes tema är ”Ole rohkea – ole Lion”. Var modig – var Lion.” 

Mitt eget tema följer internationella presidentens finskspråkiga tema ”Valloitamme uusia nuoria”, 
”Vi erövrar nya unga”.  Föregående året var sorglig läsning beträffande Lionsrörelsens 
medlemsutveckling , förutom på nationell nivå även i vårt eget distrikt. I Finland minskade 
medlemsantalet med ca 650 medlemmar och i det egna distriktet med ca 100 medlemmar. 
Därför borde vi nu således satsa på de unga och erövra dem med. 

Denna period är synnerligen mångsidig och kräver en aktivitet som avviker från det vanliga. Vi 
försöker, med ett leende på läpparna, klara av perioden med heder. 

Personval 

De internationella presidenterna om medlemmarna i styrelsen för första perioden har 
presenterats på sidan 10 i tidningen Lion 4/2016. Vid årsmötet i Åbo valdes Heikki Hemmilä 
från O-distriktet till förbundets ordförande och till 1. viceordförande medlemmen från vårt eget 
distrikt PDG Erkki Honkala från LC Peräseinäjoki. Vid distriktets årsmöte i Seinäjoki valdes 
Jarmo Hietala från LC Lapua/Simpsiö till distriktsguvernör, till 1. vicedistriktsguvernör Jaakko 
Passinen från LC Nurmo/Lakeus och till 2. vicedistriktsguvernör Annukka Laurila från LC 
Kauhajoki/Katrilli 

 
Lionsverksamheten 100 år 

Lionsverksamhetens 100-årsfestligheter kan varje klubb fira som den önskar. Det skulle vara 
bra om man kunde få så bra synlighet som möjligt för denna fest. Jubileumsperioden räcker 
fram till juni månad 2018 och den baserar sig på tre teman: Serviceutmaningen, att f med nya 
medlemmar i verksamheten och de lokala arvsprojekten. Hundraårsjubileumskoordinatorn 
Kaarlo Katajisto har skickat ett meddelande i ärendet till klubbarna senaste februari månad. 
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Röda Fjädern  

Röda Fjädern är en av 100–årsjubileets största satsningar. Uppgifter om fjäderansvariga bör 
anmälas till förbundets gamla medlemsregister, eftersom MyLCI inte känner Röda Fjädern 
registret. Även rapporteringen rörande insamlingen bör göras till förbundets register. 
Tilläggsuppgifter fås av Matti-Pekka Mäkelä, som är fjäderansvarig inom F-distriktet (matti-
pekka.makela@lions.fi). Det lönar sig att även bekanta sig med förbundets hemsidor. 

Lions Quest 

Lions Quest – kommitténs nya ordförande är Marika Haapanen från LC Töysä 
(marika.haapanen@kuusnetikka.fi). Lions Quest har funnits i Finland i 25 år. Detta celebrerades 
i Karleby i augusti. Avsikten är att under denna verksamhetsperiod arrangera 22 
skolningstillfällen. Som en del av Röda Fjädern –kampanjen utvecklar Lions Quest samarbete 
med scouterna, Yeesi ry, Stationens Barn rf, Ehyt ry samt Finlands barn- och ungdomsstiftelse. 

Godhetens Dag 8.10.2016 

Godhetens Dag firas nu åter 8.10.2016. Avsikten är att klubbarna då utför någon eller några 
goda aktiviteter på orten. Avsikten är att man skall göra dagen till den finländska Lionsrörelsens 
egen dag, då vi kan göra vårt servicearbete till ett synligt nummer överallt i Finland. För ett år 
sedan premierades för första gången en nationell Välgörare. Priset gick till Marco Bjurström. 
Dessutom valdes Årets Välgörare bland Lions. Priset gick till Markku Esko från LC 
Sastamala/Vammala.  

Premiering sker även detta år. På adressen Viestinta@lions.fi väntar man på klubbarnas förslag 
till 1) en god gärning inom klubben och/eller 2) Årets Välgörare inom Lions. Förslag kan 
levereras fram till 15.9.2016. 

Fredaffischtävlingen 

Den traditionella fredsaffischtävlingen genomförs i år med temat ”Vi firar freden”. Arbetena bör 
levereras till distriktsguvernören senast den 15.11. under adress Konnontie 5, 62100 Lappo. 
Deltagarna i distriktsstyrelsens möte väljer den 18.11. den i deras tycke bästa affischen, som 
premieras. Affischen skickas till den nationella tävlingen där man väljer det bästa arbetet för den 
internationella tävlingen. 

Distriktstidningen 

Distriktstidningen levereras fortsättningsvis i elektronisk form. Skrivelserna till tidningen kan 
skickas till Raimo Sillanpää (raimo.sillanpaa@lions.fi). Redaktionen förbehåller sig rätten att 
förkorta skrivelserna. Bilderna berättar mera än tusen ord. Den bästa skrivelsen premieras på 
våren 2017.  

Distriktets hemsidor 

Distriktets hemsidor uppdateras vartefter det finns saker att informera om. 

 

DG Jarmo Hietala och hustru Paula 
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