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DISTRIKTSGUVERNÖRENS MEDDELANDE 4 /2016 - 2017 

Bästa klubbpresidenter och övriga lions samt partners 

Jag tillönskar alla lions och deras partners ett Gott Nytt År 2017.  
 

Viktiga datum  
 
Jag upprepar här några viktiga datum  
 

 Distriktsstyrelsens följande möte hålls i Alavo 11.2.2017 kl. 10.00 

 Ansökningstiden till distriktets befattningar och rätten att ordna distriktets årsmöte 

inlämnas senast 15.1.2017 

 Motioner till förbundets årsmöte bör inlämnas senast 15.1.2017 

 Ansökningar till Österbottens Lion bör inlämnas senast 15.1.2017 

 ARS - Melvin Jones gala & Lions 100-årsfest arrangeras i Kauhava 25.3.2017 

 Lions Quest-skolning arrangeras i Kauhajoki 27.- 28.3.2017 

 LC Isokyrö arrangerar pilktävlingar 4.3.2017 

 LC Kauhava/Helahoito arrangerar Golf-mästerskapstävlingar 2.9.2017 

 Tid, plats och arrangör för volleybollturneringen söks fortfarande 

 Ungdomsutbytesläger arrangeras i Haapaniemi 12.- 20.8.2017. Värdfamiljer behövs. Det 

skulle vara bra att anmäla dem helst redan i mars åt Matti Kärnä (LC Ylistaro). 

 

Ändring i indelningen av distriktet i zoner 

Under senare år har man genomfört flera kommunfusioner, som har inneburit att det inom en 
och samma kommun finns klubbar som hör till olika zoner. 2. VDG Annukka Laurila har gjort ett 
preliminärt förslag till ändring av zonindelningen så att klubbar som är belägna inom samma 
kommun skulle höra till samma zon. Annukkas förslag framgår nedan: 

Region I:  1. zon: 5 klubbar oförändrat 
2. zon: 4 klubbar oförändrat 
3. zon: 5 klubbar: Vasas klubbar (4) och dessutom till Vasa anslutna Lillkyro 
  

Region II 1. zon: 10 klubbar: Seinäjokis klubbar (9) och dessutom till Seinäjoki anslutna 
Ylistaro 
2. zon: 5 klubbar: Storkyro, Laihela/Helmi och dessutom Ilmajokis tre klubbar 
3. zon: 6 klubbar: Kurikkas klubbar (3), Jalasjärvis klubbar (2) samt Jurva,  
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alla samma kommun 
  

Region III 1. zon: 7 klubbar: Kauhavas 4 klubbar (=Kauhava, Alahärmä, Ylihärmä och 
Kortesjärvi) samt Lappos 3 klubbar (senare även en ny damklubb) 

  2. zon: 7 klubbar (Kortesjärvi ansluts till Kauhava) 
  
     Region IV 1. zon: 7 klubbar oförändrat      

2. zon: 6 klubbar (Jurva ansluts till Kurikka) 

 
Fundera på saken och skicka mig era åsikter senast i slutet av mars. Fråga är således om ett 
preliminärt förslag. Vi tar upp saken på distriktets årsmöte i april. En eventuell ny zonindelning 
skulle träda i kraft fr.o.m. 1.7.2017. 

Lionsveckan 

Lionsvecka och LCIF-vecka firas 9.-15.1.  

100- års serviceutmaningar  

Fastän det har pratats om dessa serviceutmaningar nästan så man har fått till nog påminner jag 
ännu om denna sak, eftersom den är mycket viktig förutom för dem som erhåller service, även 
för själva Lionsorganisationen. Serviceobjektens teman kommer man väl ihåg av bokstäverna 
Ungdom, Synförmåga, Hunger och Naturen (=omgivningen). Ursprungligen var tanken att man 
skulle betjäna 100 miljoner människor men nu har målsättningen höjts så att vi fram till år 2018 
skall ha betjänat t.o.m. 200 miljoner människor. Det är således viktigt att ni alltid i 
månadsrapporten meddelar hur många människor ni har betjänat. Om fråga är enbart om 
penningdonation så får man fram antalet betjänade människor genom att dela den donerade 
summan med 20 euro. 

Medlemsanmälningar 

Fortsättningsvis finns det i vårt distrikt några klubbar, vilkas anmälningar är ogjorda för flera 
månader. Några klubbar har heller inte haft kännedom om utförda aktiviteter. Det lönar sig att 
rapportera även dem så heltäckande som möjligt. Jag tar snart kontakt till dessa klubbar. Man 
måste ändå med tacksamhet notera att största delen av klubbarnas sekreterare har skött 
anmälningarna föredömligt. 

Medlemsutvecklingen 

Medlemsutvecklingen har ännu inte uppnått målsättningarna inom vårt distrikt fastän många 
klubbar har tagit in nya medlemmar i klubbarna. Samtidigt har medlemmar av en eller annan 
orsak lämnat bort. Lika viktigt som det är att få nya medlemmar till klubben är det att ta väl hand 
om de gamla medlemmarna så att de trivs i klubben. Målsättningen är att i fråga om 
medlemsutveckling vara Finlands bästa Lionsdistrikt. 

Melvin Jones - medlemskap 

Många klubbar har förtjänstfullt ansvarat för serviceaktiviteterna på den egna orten. Det är en 
god sak. Vi bör också komma ihåg att vi är en internationell serviceorganisation. Därför är det 
viktigt att vi även stöder den internationella verksamheten. Ofta säger vi att vi inte ger några 
pengar till Amerika. Fråga är ändå inte om att ge pengar till Amerika, utan om att stöda offren i 
de olyckor som sker runt om i världen. Bl.a. Lappo fick en avsevärd summa från den 
internationella katastroffonden för att hjälpa explosionsolyckans offer år 1976. Beviljandet av  
Melvin Jones – medlemskap åt medlemmar som har deltagit aktivt i klubbens verksamhet 
hjälper denna internationella katastroffond att fungera i krissituationer i olika delar av världen. 



Lionsriddare 

För att stöda den inhemska Lionsverksamheten kan man söka Riddarvärdighet åt en medlem 
som har deltagit aktivt i klubbens verksamhet. Dessutom stöder ARS-adresser och 
förtjänstmärken denna verksamhet. Stipendier kan sökas till goda aktivitetsobjekt på orten. 

Distriktstidningen 

Berättelser till tidningen kan skickas till Raimo Sillanpää (raimo.sillanpaa@lions.fi). Redaktionen 
förbehåller sig rätten att förkorta berättelserna. Den bästa berättelsen premieras på våren 2017. 
Följande uppdatering av distriktstidningen sker i början av februari. 

Distriktets hemsidor 

Distriktets hemsidor uppdateras vartefter det dyker upp saker som det bör informeras om. 

DG Jarmo Hietala och hustru Paula 

 

Ps. F-distriktets flagga avsedd för flaggstången har hittats. 
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