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Ärade klubbpresidenter och alla lions/partners och PDG:r 
 

Efter att ha blivit vald, hälsade vår ordförande Naresh Aggarwal 

världens lions med en indisk hälsning 

 

NAMASTE 
Det betyder: ”Jag hälsar den helighet som bor i dig”. 

 

Han fortsatte: ”De flesta människorna eftersträvar Gud och en inre 

frid i hela sitt liv. Mitt sätt att tjäna Gud är att respektera hans 

skapelser på jorden. Min frid och lycka formas av att människorna 

runtom mig njuter av friden och lyckan” 

 

 

Perioden har i vårt distrikt börjat väldigt aktivt. Nya medlemmar har vi fått med redan. 

 

Guvernörsbesöken i klubbarna har börjat. Jag kommer under de närmaste dagarna att komma överens om 

mina egna besök. 

 

Medlemsärenden 

 

Medlemsantalet i vårt distrikt uppgår för närvarande till 1690. Vid motsvarande tidpunkt i fjol uppgick 

antalet till 1698 medlemmar. 

Fastän vi grundade en ny klubb i vårt distrikt, Lapuan/Fröökynät, med 30 medlemmar, har 

medlemsantalet ändå inte ökat eftersom avgången har varit ännu större inom distriktet. 

Medelåldern i vårt distrikt är för närvarande 60 år. Jag hoppas att klubbarna/medlemmarna i vårt distrikt 

startar en aktiv medlemsvärvning. Låt oss grunda nya klubbar i vårt distrikt! 

Vi bör göra allt för en fortsatt Lionsverksamhet i framtiden. 

 

Det lönar sig att i klubbarna fundera även på grundandet av nya LEO-klubbar. Vi behöver unga med i 

verksamheten. Leos i Finland hade i förra veckan riksomfattande skolningsdagar i Seinäjoki. 

Deltagarantalet uppgick till 30 medlemmar från olika delar av landet. De förband sig verkligen till 

verksamheten. Leoklubben i Vasa firade 1-års charterfest. Gratulationer till dem ännu en gång. 

 

LEO kontaktperson i vårt distrikt är PDG Jussi Paarvala LC Soini. Han hjälper gärna i dessa ärenden, 

tel.040-5343252 och AMF Distriktspresident Elina Laakso Leo klubb Vasa. 050-4054664 
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Arne Ritari och Melvin Jones 

 

I vårt distrikt arrangeras Arne Ritari och Melvin Jones Galakväll 24.3.2018. Platsen är öppen tillsvidare. 

Hågade klubbar som vill åta sig arrangemangen bedes ta kontakt senast 31.10.2017 med ARS-kommitténs 

ordförande Risto Uitto, LC Kauhava/Helahoito tel: 0400-361996 risto.uitto@lions.fi . Vid galan dubbas 

Aarne Ritari Gillets nya medlemmar till riddare och premieras nya medlemmar i Melvin Jones-gillet. Nu 

bör alla i klubbarna fundera på medlemmar som bör premieras. 

 

Påminnelse: Godhetens Dag och Röda Fjädern kampanjens avslutningstillställning på Sibeliustalo i 

Lahtis 8.10.2017. Alla med för att celebrera distriktets fina prestation. 

Där kommer klubbarna LC YLIHÄRMÄ, LC KORSNÄS och LC YLISTARO från vårt distrikt att 

premieras. Lycka till för väl utförd aktivitet. 

 

Skolningsdagar i vårt distrikt 

 

Förändringsledarskolning 

Skolningsledaren i vårt distrikt GLT Juha Lahtinen kommer att arrangera förändringsledarskolning 

Förändringsledarskolning I torsdag 26.10.2017 i Lappo  

Förändringsledarskolning II onsdag 29.11.2017 i Lappo 

Skolningen är avsedd för klubbens vicepresidenter. 

Anmälan till Juha Lahtinen tel: 0500-365851 eller e-mail Juha.lahtinen@lions.fi  

Alla med för att få mera beredskap inför den kommande perioden! 

 

Lions Quest  

Skolning arrangeras i vårt distrikt under denna period 

Grundkurs 22-23.3.2018 i Alavo 

Kompletteringsutbildning 24.3.2018 i Alavo 

Ansvarsperson i vårt distrikt är Lions Quest koordinatorn Marika Haapanen LC Alavus/Kuulattaret 

tel: 0400-978888 e-mail: marika.haapanen@lions.fi . Tag kontakt med henne vid behov. 

 

Medlemsprogramsskolning  

Vi kommer att arrangera medlemsprogramsskolning i samband med 2. Distriktsstyrelsens möte i Kurikka 

fredagen den 17.11.2017 i Hotelli Kurikka. Tillställningen är avsedd för de som ansvarar för 

medlemsärenden och för alla klubblions. 

Ansvarsperson för skolningen är Medlemsledaren GMT Veijo Hannonen LC Alavus tel: 0400-768306 e-

mail Veijo.hannonen@lions.fi. Vi hoppas också få med rikligt aktivt deltagande i denna viktiga fråga! 

 

Julkortsaktiviteten 

 

Nu är det tid i alla klubbar att beställa julkort. Kortens motiv kan ni se på förbundets hemsidor eller i 

Lionsårsboken. Korten kan beställas från adress www.lionsverkkokauppa.fi 

 

Ungdomsutbyte 

 

Ungdomar som önskar fara på ungdomsutbyte utomlands år 2018. Anmälan måste göras åt ledaren för 

ungdomsutbytet Matti Kärnä LC Ylistaro tel:0440-806245 e-mail. Matti.karna@lions.fi senast 

15.12.2017. 

 

Fadderbarnsverksamheten 

 

Fadderbarnskoordinator PDG Hermanni Sippolas stora önskan är att klubbarna i vårt distrikt skulle ta 

fadderbarn från Sri Lanka. Kostnaden är 130 €/år och därvarande ansvarsklubb erlägger 10 €  

 i månaden för skolnings material. Verksamheten och övervakningen är synnerligen väl skött och ärlig. 

Rapporter om skolframgången rapporteras åt klubbarna med jämna mellanrum. 

PDG Hermanni Sippolas LC Lapua/Simpsiö, tel.0500-869473 Han ger gärna tilläggsuppgifter. 
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Lionsverksamheten 100 år 

 

Koordinatorn för Lions100 år PDG Kaarlo Katajisto meddelade att han har olika stora väggplanscher för 

100 - årshändelserna.  Tag kontakt med honom, tel:050-9192912 

 

Näsdagsinsamlingen 

Näsdagsinsamlingen 10.11.2017 är inte Lionsförbundets officiella aktivitet men klubbarna kan samla om 

de så önskar. Man måste byta dekalerna för insamlingstillstånden på bössorna.  Man får dem av PDG 

Seppo Rajamäki LC Seinäjoki 444 -114476.  Om man inte anordnar någon insamling bör bössorna 

returneras till Seppo Rajamäki eller                                                                                                                              

så samlas bössorna in vid PNAT mötena av zonordförandena som skickar dem vidare åt Rajamäki. 

 

MyLCI 

          

Klubbpresidenter och sekreterare, kom ihåg att månatligen göra rapporter till MyLCI systemet, 

tack! MyLCI-systemet utgör bl.a. grunden för statistikföringen och kommunikationen.  

 

Distriktsstyrelsens möten under perioden 2017-2018 

 

2. Kurikka     fredag 17.11.2017 kl. 18.00 Ansvarsklubb   LC Kurikka  

3. Kauhava    lördag 10.2.2018   kl. 11.00 Ansvarsklubb   LC Kauhava/Helahoito 

4. Seinäjoki   lördag  21.4.2018  kl.   8.45 Asvarsklubb   LC Seinäjoki/Kampus årsmöte 

    I samband med distriktets årsmöte hålls skolningar och distriktsstyrelsens möte 

 

PNAT- mötena håller på att komma igång och det är mycket viktigt att varje klubb har en representant på 

plats. 

Region- och zonordförandena ger viktig aktuell redogörelse för vår verksamhet.  

 

Man borde utveckla samarbetet Klubbarna och medlemmarna emellan, så att vi får nya åsikter och 

samhörighetskänslan stärks. 

 

Vänskapsavtal undertecknades med MD 306 SRI Lanka i Chicago 30.6.2017 

 

Ögonsjukhuset på SRI Lanka färdigställs inom de närmaste veckorna, invigningen är i november. Om ni 

befinner er i trakten på semester bekanta er i så fall med sjukhuset och dess verksamhet. 

 

Min hustru Liisa ville skriva sina egna tankar åt era partners. 

 

Jag tillönskar en fin höst och goda beslut i vår Lionsverksamhet! 

 

 

Distriktsguvernörsparet 

 

Jaakko ja Liisa Passinen 


