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DISTRIKTSGUVERNÖRENS MEDDELANDE 2/2017-2018  Augusti 

 
Ärade klubbpresidenter och alla Lions/partners och PDG:r 

 

En ny mötesperiod börjar inom de närmaste veckorna. Jag hoppas att perioden i klubbarna börjar i en 

avspänd atmosfär We Serve Vi tjänar 

Jag vill i detta sammanhang gratulera alla nya funktionärer, såväl i klubbarna som på distriktsnivå. Låt oss 

göra vår period till den mest givande och funktionsrika då vi övergår till ett nytt århundrade i 

Lionsverksamheten. 

 

Dr. Naresh Aggarwalis tanke om service utkristalliseras i orden We Serve  Me palvelemme  -vi tjänar 

 

Enligt honom består verksamheten av tre krafter. 

 

1. Vår kraft  Vi tjänar tillsammans sådana som är i behov av hjälp. 

 

2. Verksamhetens kraft  Vi bör utgöra den förändring som vi vi se i världen. 

 

3.   Servicens kraft   Då vi är flera minskar världens problem. 

 

Internationellt läger för ungdomsutbyte 

 

Det internationella lägret för ungdomsutbyte pågår i Haapaniemi, Kuortane 12-20.8.2017. 27 unga från 

olika delar av världen deltar. De har varit i olika familjer ca 2 veckor redan före lägret börjar.  

 

Välkommen att bekanta dig med det internationella ungdomslägrets Lionskväll som hålls fredagen den 

18.8. klo 18.00. Mata in adressen Haapaniemi Ruona i navigatorn. Vid tillställningen visas vad 

lägerdeltagarna har åstadkommit och presentationer mm. 
https://www.google.fi/maps/@62.8320396,23.4649515,17z?hl=fi  

 

Vi ber att ni anmäler er åt Erkki Honkala senast mitt på dagen den 17.8, Gsm 0407748749 

 
Fredsaffischtävling  

                 Periodens 2017–2018 tema    FREDENS FRAMTID 

 

I tävlingen kan de ungdomar delta som är 11–13-år. Färdiga arbeten bör tillställas distriktsguvernören 

senast 31.10.2017, för att de skall hinna med i tävlingen. Nu är lämplig tid att beställa ett 

fredsaffischpaket från Lionsförbundet genast i början av höstsäsongen. 

Http://www.lions.fi/ajankohtaista/rauhanjulistekilpailu  paketen kan åter beställas/ 
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EN PÅMINNELSE ÅT KLUBBSEKRETERARNA ATT NI SKALL HÅLLA ERA UPPGIFTER 

UP TO DATE I MyLCI. DET ÄR MYCKET VIKTIGT I VÅR VERKSAMHET!!!!!! 

 

Jag är tvungen att följa med det här och jag kommer att påminna om saken om den har glömts 

bort. Medlemsanmälningarna kan göras omedelbart. Högkvarteret följer med och informerar 

månatligen. I Finland finns distrikt där medlemsanmälningsprocenten är 100%. I vårt distrikt har 

det inte varit så på många år. 

 

Lionslotter 

 

Lionslotterna skickas till klubbarna under augusti månad. Lotterna har tryckts i en upplaga om 25000 st. 

Detta innebär att några lotter till tilldelas klubbarna. Vinsternas antal uppgår till 2501 st. Lotterna kan 

säljas åt vem som helst. Vinsterna kan lösas ut i samband med registreringen av utlottningen av en bil 

under adress  Https://lions2017.secrycast.com/arpajainen/lions  

 

Jag hoppas av vi vårt F-distrikt säljer alla och inte returnerar någonting. Det är en hederssak. Ungdomen 

är vår framtid! 

 

Inkomsterna från lotterna används för Lions ungdomsarbete och för stödjandet av NSR projekt. 

Ett konkret och synligt objekt är de internationella ungdomslägren, vilkas stöd helt grundar sig på 

inkomsterna från Lionslotter och -kortaktiviteter. Lotternas försäljningstid är 2.8.2017-31.1.2018. 

Lottens pris är 10 € 

 

Leo verksamheten 

 

Det är verkligt bra att det i Vasa finns en livaktig Leo-klubb. Verksamheten är synnerligen aktiv och alla 

deltar för fullt. Därifrån får vi i sinom tid nya Lions till vår verksamhet. 

 

I Seinäjoki arrangeras riksomfattande Leo skolningsdagar i Veneskoski bystuga 15-17.9.2017 

och Vasa Leo-klubbs Charterfest. 

 

Våra klubbar i Seinäjoki har för avsikt att grunda en Leo-klubb i Seinäjoki före nästa vår! 

Jag hoppas att varje Lion i en Seinäjokiklubb kartlägger unga med från den egna familjekretsen 

och bland vännerna. För hågade aspiranter anordnas ett infotillfälle i samband med skolningen där 

man berättar om hur fin verksamheten är. Där lär man sig många saker och säkerhet och får nya 

vänner.  Leos fungerar och gör gott! 

 

Leo kontaktperson är AMF-Distriktspresident Elina Laakso Leo Club Vaasa. Åt henne kan man 

ringa och fråga mera om verksamheten Gsm 050-4054664 

 

Röda Fjädern 

 

Av F-distriktets målsättningar uppnåddes 219938€, 66 % av våra 55 klubbar deltog. Utgående från 

målsättningarna var vi Finlands bästa distrikt, dock inte euromässigt. 

Om de senaste redovisningarna som skall godkännas är ogjorda bör de göras senast 31.8.2017. 

Ansökningstiden för 25%  av återbäringarna utgår 31.10.2017 

Läs ansökningsdirektiven noggrannt 

 

Återbäringarna bör användas för ansökt ändamål senast under perioden 2018-2019. Gör klubbens 

slutrapport senast 1.9.2017 på en nätblankett, som du kan svara på via en länk (svaret skickas via Ladda-

tangenten) 

 

Röda Fjäderns 2017 Avslutningsfest GOD DAG på Sibeliustalo i Lahtis 8.10.2017. Boka din plats via 

Heimo Potinkara (heimo.potinkara@lions.fi) 
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Tack till PDG Matti-Pekka Mäkelä för väl utfört arbete! 

Tack till våra klubbar och alla Lions för en fin prestation! 

 

Lions 107-F distriktets Golfmästerskapstävlingar i Kauhava på HGA:s plan lördagen 

2.9.2017 Ylihärmä 

 
Tid  Lördag 2.9.2017  kl. 10,00 (gemensam avfärd) 

 

Serier Damer och herrar hcp 0-18  utjämningsslagspel och hcp 18,1-36 poängbogey. 

 

Följeslagare hcp 0-36 poängbogey 

 

Lagtävlingen i två personers lag som poängbogey – tävling 

 

Deltagaravgiften är 45€ Deltagaravgiften innehåller green fee och lunch. 

 

Anmälan: Härmä golf tfn. 06-4831382 eller via nexgolf 

 

Senast 1.9.2017 kl. 16,00. 

 

Tilläggsuppgifter Ilpo Pernaa 044-3583884 eller Timo Renko 050-5773000 
 

 

GST Koordinator (Global Service Team) 

 
Till GST-Koordinator i F-distriktet har valts PDG Timo Sysilampi. Denna uppgift är helt ny och 

världsomfattande och här något om vad uppgiften innebär. Timo är även LCIF, MJ koordinator. 

 

Distriktets GST-koordinator hjälper och stöder regionernas, zonernas och klubbarnas serviceledare genom 

att stärka Lionmedlemmarnas förmåga att svara mot behoven på deras område och samtidigt göra det 

möjligt för medlemmarna att uppleva en så god medlemserfarenhet som möjligt via ändamålsenliga 

serviceaktiviteter. Hen fungerar även som en kontaktperson och koordinator mellan klubbarna och 

multipeldistrikten för att försäkra sig om att man svarar mot varje distrikts och klubbs unika behov.                           

  

 

1) Entusiasmerar klubbarna att arrangera ändamålsenliga serviceprojekt, som passar ihop med 

Hundraårsfestens serviceutmanings (CSC) kampanjer (verksamhetsåret 2017-2018) och LCI 

Forwards servicestruktur. Gör reklam för hundraårsjubiléets arvsprojekt (verksamhetsåret 2017-

2018) för att öka synligheten för servicearbetet på orten. 

 

2) Gör reklam för LCI:s servicestruktur och betonar Diabetes som ett världsomfattande 

serviceområde inom LCI. 

 

3) Samarbetar med GLT- och GMT-distriktskoordinatorerna och ordföranden (distriktsguvernören) 

för den världsomfattande funktionsgruppen, så att man kan främja utvecklandet av 

ledarskapsutbildningen, medlemstillväxten och motioner som berör utvidgandet av humanitär 

service. 

 

4) Samarbetar med regionernas, zonernas och klubbarnas serviceledare så att klubbarna strävar till att 

uppnå deras servicemålsättningar, garanterar en regelbunden rapportering till MyLCI och 

entusiasmeraar till användningen av LCI:s MyLion-tillämpning i serviceprojekten.. 

 

5) Stöder lokala serviceprojekt som skapar en känsla av samhörighet och som distriktets Lions och 

Leos känner stolthet för. 

 



6) Gör reklam för sådana serviceprojekt som entusiasmerar företrädare för olika generationer, 

inklusive medtagandet av Leos i verksamheten och givande av ledningsmöjligheter åt dem. 

 

7) Maximerar användningen av LCIF:s resurser och entusiasmerar medelsinsamlingen via LCIF-

koordinatorerna 

 

8) Följer med de LCIF-stipendier som beviljas distriktet. 

 

9) Samlar ihop den feedback som klubbar och distrikt gett rörande serviceutmaningar, möjligheter 

och framgångar; berättar för multipeldistriktets koordinator om situationen så att man kan hitta 

lösningar/avlägsna hinder för genomförandet av serviceprogrammen. 

Målsättningen är att köra in denna nya verksamhetsform och att göra den känd i distriktet 

 

Julkortsaktivitet 2017 

Om julkortsaktivitet 2017 mera i distriktskuvernörens meddelande i septemper 

 

 

Nu då en verksamhetsperiod börjar i ett nytt århundrade låt oss vara aktivare under den 

kommande perioden! 

 

 Distriktsguvernörsparet 

 

 Jaakko och Liisa Passinen 
 Gsm 0500-261089 

 

 jaakko.passinen@lions.fi 
 


