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DISTRIKTSGUVERNÖRENS MEDDELANDE 8/2017–2018   FEBRUARI 

 

 

 Ärade klubbpresidenter och alla Lions Leos/partners och PDG:r 

 

 Trevlig februari. Kölden knäpper och det snöar – vi går mot våren! 

  

 Distriktsguvernörskandidater i vårt distrikt 

 

 Distriktsguvernör DG      1 VDG Anna-Liisa Laurila LC Kauhajoki / Katrilli 

 Distriktsguvernör 1VDG  2 VDG  Thorolf Westerlund LC Närpes 

 Distriktsguvernör 2VDG  Lion       Raimo Sillanpää LC Vaasa / Meri 
 

 Finlands Lionsförbunds ordförandekandidater 

 

 VCC     Pirkko Vihavainen  LC Juva / Luonteri 

 

 Förbundets viceordförandekandidater 

 IPDG   Aarne Kivioja   LC Helsinki / Pakilankylä 

 PDG    Matti Reijonen  LC Vampula 

 

 Klubbens nya ämbeten 

 

Ni kommer väl ihåg att man under den nya perioden skall välja Ansvars Lions i klubben 

 Medlemssektorn    GMT   

 Skolningssektorn  GLT 

  Servicesektorn GST  

 

 Byggande av en yrkesskola i Sri Lanka 

 

Guvernörsrådet behandlade stödjandet av en yrkesskola i Sri Lanka vid sitt extraordinarie 

möte 31.1.2018. Guvernörsrådet konstaterar (i enlighet med styrelsens förslag) att klubbarna 

om de så önskar, i enlighet med sina beslut och möjligheter, kan stöda yrkesskolprojektet i 

Sri Lanka, för vars förverkligande Sri Lankas Lions-vänner ansvarar. 

 

Stödet betalas till Sri Lankas Lions-vänners konto som finns på Finlands Lionsförbund rf:s 

namn, IBAN FI15 1555 3000 1115 27. I referensfältet skrivs betalarens (klubbens) namn 

och Sri Lankas skolningsprojekt. 

  

Insamling för en röntgenapparat (PetCT) till Vasa centralsjukhus tillsammans i O och 

F-distriktet    

Cristina Simons från LC Nykarleby/Älvor (kvinnoklubb i O-distriktet) tog kontakt med mig 

och föreslog att O- och F-distrikten tillsammans skulle delta i anskaffningen av en Pet CT 
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apparat till Vasa centralsjukhus genom att organisera en gemensam insamling. Man har stor 

nytta av apparaten vid vården av cancersjukdomar. PDG Hans Frantz har varit i kontakt med 

mig rörande detta projekt och om att vi skulle delta i nämnda projekt. 

Patienter från Södra Österbottens sjukvårdsdistrikt kommer att skickas till Vasa för vård om 

apparaturanskaffningen lyckas. Projektet är kostnadsberäknat till 2.6 milj. euro. 

Ledningsgruppen för F-distriktet beslöt att klubbarna kan delta i projektet i enlighet 

med sina egna beslut och möjligheter. 

 Stödet till anskaffningen av en Pet CT-apparat till Vasa centralsjukhus betalas till konton,  

som meddelas senare 

 

 Presidenterna i vårt distrikt får tillgång till distriktets filer 

 

Ledningsgruppen beslöt ge rättigheter för presidenterna i vårt distrikt att komma in på delen 

”medlemmar” på distriktets nätsidor. Informationsdirektör Raimo Sillanpää skapar 

användarnamn och lösenord, varefter man informerar presidenterna om saken. 

 

 Namnen på avlidna Lions 

 

Kan ni vänligen skicka in namnen på avlidna Lions till mig senast 3.4.2018. Tack! 

 

 Melvin Jones-Arne Ritari Galakväll 

 

Nu är det bråttom att skaffa Melvin Jones och Arne Ritari förtjänstteken åt meriterade 

medlemmar.  Som ni väl kommer ihåg är Galan på Hotell Fooninki 24.3.2018 kl. 18.00 

Alla Lions är välkomna till tillställningen. Anmälan har börjat! Anmälan senast 16.3. per e-

post till risto.uitto@lions.fi. 

  

 Kommunikationsskolning  

 

 I Lappo 17.3.2018 kl. 9.30 – 14.00 

 Lapuan Seurakuntaopisto, Auditoriet  

 Siiriläntie 11-13, 62100 Lappo 

  

 Skolningen är avsedd för alla Lions och särskilt för vicepresidentter! 

 

I skolningen behandlas klubbarnas information och externa kommunikation samt 

användningen av sociala medier! 

 

Tapio Seppä-Lassila, talkommunikation, hisstal 

Juha Lahtinen, Some och dess användning, Facebook sidornas skapande till klubben 

Riitta Koski Tips ”Hur vi får artikel för lokala tidningar” 

Raimo Sillanpää, Leijonasanomat och intern lion-kommunikation i F-distriktet 

 

Vi hoppas att ett flertal deltar från varje klubb för denna skolning förstärker vår offentliga 

Lionsverksamhet och informationen i våra klubbar! 

 

 Anmälan senast 12.3.2018 

 Skolningsdirektör GLT Juha Lahtinen 

 GSM 0500 365851, e-post juha.lahtinen@lions.fi 

 

 Påminnelse om deltagande och anmälning till distriktets mästerskapstävlingar! 

  

 Volleybollturnering lördagen 10.3.2018  kl. 9.00 vid Nurmohalli Länsitie 30 Nurmo 

 Anmälan åt pasi.p.salo@gmail.com senast 23.2. 60 € per lag 

 Inbetalning på LC Seinäjoki/Törnäväs konto FI58 5419 2940 0050 02 
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Pilktävlingar på Kalliojärvi i Storkyro 17.3.2018 kl. 10.00-14.00. 

 Anmälan på plats på morgonen. Väderreservation! 

 LC Isokyrö. 

 

Motioner från vårt distrikt till Finlands Lionsförbunds årsmöte i Uleåborg 8-10.6.2018 

Motion rörande påskyndandet av medlemsanskaffningen (region 3, zon 1): 

Motivering: Lionsverksamheten behöver nationell synlighet och en upplyftning av profilen 

för medlemsanskaffningen. Medlemskårens nuvarande åldersstruktur och 

Lionsverksamhetens kontinuitet förutsätter konkreta åtgärder även nationellt. En synlig 

kampanj minskar inte klubbarnas eget ansvar för rekryteringen men ger stöd åt klubbarnas 

synlighet på det lokala planet. Målsättningen är att den nationella kampanjen ger så många 

klubbar som möjligt den vitamininjektion som de behöver.  

Innehåll: Lionsförbundet startar en nationell kampanj i nationella medier. I kampanjen ber 

man om att sända ett textmeddelande till ett nationellt nummer. Via telefonoperatörens 

service får klubbarna uppgifter om avsändaren av textmeddelandena. Kärnan i kampanjens 

kommunikation skulle t.ex. vara följande: ”Texta ordet ”Leijona” till detta nummer så tar vi 

kontakt med dig”. Klubbarna får meddelande om dem som har visat sitt intresse och tar 

kontakt med dem. 

 

Motion rörande utvecklandet av ett stamcellsregister (LC Lapua) 

 

Motivering: Användningen av stamceller är för tillfället en av de snabbast växande och 

utvecklande områdena inom medicinsk forskning. Med hjälp av stamceller vårdas redan nu 

allvarliga sjukdomar, bl.a. leukemi. En överföring kan göras åt en patient då man hittar en 

donator med lämplig vävnadstyp. För tre av fyra patienter kan man inte i den närmaste 

omgivningen hitta en rätt typ av donator, utan man är tvungen att söka hjälp från det 

stamcellsregister som Finlands Röda Kors upprätthåller. Man hittar inte alltid heller det 

ända lämpliga organ som behövs. Ett större antal donatorer i registret förbättrar 

möjligheterna till att hitta en optimal stamcellstyp för respektive person i behov av dem.  

Innehåll: Finlands Lionsförbund borde ta som nytt biståndsobjekt att förstärka 

stamcellsregisterverksamheten och speciellt kännedomen om sin verksamhet. För tillfället 

finns 55 000 finländare i stamcellsregistret. Om varje Lion skulle skaffa en ny medlem till 

registret skulle vi på 2-3 år kunna fördubbla registrets medlemsantal. På detta sätt skulle vi 

märkbart förbättra möjligheten att hitta en god donator åt flera barn- och vuxenpatienter som 

befinner sig i ett allvarligt läge. 

Den som ansluter sig till registret bör vara mellan 18-40-år, yngre donatorer är bättre. På 

grund av ålderskravet kan de flesta nya Lionsmedlemmarna inte själva vara nya anslutare 

utan vi måste hitta de nya medlemmarna bland övriga medborgare. 

I denna aktivitet samlar vi inte in av allmänheten och vi använder inte alltför mycket pengar 

utan vi drar nytta av organisationens stora medlemsantal till förmån för de hjälpbehövande. 

Vi skulle få och dra nytta av synligheten i kampanjen och detta kunde bidra till att få nya 

medlemmar att bli intresserade av Lionsarbete. 

Klubbarnas anmälning till årsmöte i Uleåborg 8.-10.6.2018 

Anmälningslinken till Lions-förbundets årsmöte i Uleåborg öpnas måndagen den 26.2.2018. 

 https://lionsoulu2018.com/ . Kom ihåg att anmäla i tid! 

 

 LCIF 50 år 2018 

 

LCIF, dvs. Lionsorganisationens internationella stiftelse har fungerat sedan 1968 och fyller 
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50 år i år. Stiftelsen har grundats som en kanal via vilken vem som helst (person, förening, 

mm.) kan delta i internationell hjälpverksamhet överallt i världen. Jubileumsåret började på 

Melvin Jones födelsedag, dvs. 13.1.2018. 

LCIF:s ordförande IPIP Bob Corlew besökte Finland i oktober ifjol. Han berättade att 

målsättningen är att så många som möjligt skall lära känna vad stiftelsen är och vad den gör 

och känna att den är allas vår gemensamma stiftelse. Stiftelsen donerade under förra 

perioden 43,3 milj. USD i olika understöd. Som internationellt mål för detta år har till 50-

årsjubiléets ära uppställts som mål att insamla 50 milj. USD. 

På en världsomfattande nivå utslaget på 1,4 miljoner Lions är donationen fråga om cirka tre 

dollar, dvs. fråga är inte om stora summor. Det kan uppnås om varje klubb gör en donation 

till stiftelsen, fastän liten, t.ex. 50 USD. På detta sätt skulle vi även kunna höja deltagande 

klubbars procentuella andel.  

För MD 107-distriktens vidkommande har under denna period endast 179 klubbar av 908 

klubbar gjort penningdonationer. 

Tabell över de som har donerat: 

Distrikt klubbar delt. andel 

 107 A   88 6 6.82%  

 107 B  49 7 14.29%  

 107 C 92 12 13.04%  

 107 D 68 6 8.82%  

 107 E 83 40 48.19%  

 107 F 65 4 6.15%  

 107 G  61 5 8.20%  

 107 H 53 7 13.21%  

 107 I  53 4 7.55%  

 107 K 58 4 6.90%  

 107 L 41 2 4.88%  

 107 M 67 67 100.00%  

 107 N  75 12 16.00%  

 107 O 55 3 5.45% 

Totalt 908 179 19.71% 

 

Under denna period har Melvin Jones medlemskap sökts åt fem Lions i vårt distrikt och 

ännu hinner man söka mera. Man bör ändå komma ihåg tiden för behandling av ansökan vid 

högkvarteret och den tid som åtgår till att skicka plaketten, varför det inte finns extra tid att 

tappa om man har tänkt sig att överräckandet skall ske 24.3.2018 vid Arne Ritari och Melvin 

Jones -galan. 107-F LCIF-koordinatorn Timo Sysilampi timo.sysilampi@lions.fi 040 558 

7862 står till tjänst om det uppstår problem vid ifyllandet av ansökningarna. 

 

Kom även ihåg att t.ex. donationsmedel i anslutning till födelsedagsgratulationer kan styras 

till att öka den egna klubbens Melvin Jones-anhopning. 

 

 Glad verksamhetsfylld vår önskar jag er! 

 

 Distriktsguvernörsparet 

 

 Jaakko och Liisa Passinen 
 

 jaakko.passinen@lions.fi 

 0500 – 261 089 
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Fördelning:   Distriktsstyrelsen i F-distriktet och kommittéordföranden, distriktets tidigare 

distriktsguvernörer, Leo-distriktets distriktspresident, förbundets ordförande 

och viceordförande, generalsekreteraren, högkvarteret/Tanja Saarinen, F-

distriktets hemsidor och arkivet 


