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Finlands Lions-förbund F-distrikts verksamhetsplan 2020-2021 
Tack till alla tidigare distriktsguvernörer, och särskilt till den nuvarande distriktsguvernören, Thorolf 
Westerlund, för ditt stora stöd. Denna verksamhetsplan har slutförts under dagar då hela världen har 
varit tvungen att vakna upp till en tid då allt stannar. Allt som återstår är värdet av att ta hand om 
varandra. 
 
Skulle du plantera ett träd i skuggan där du själv aldrig kunde sitta? 
 
Vasa 18.3.2020 
Raimo Sillanpää – Osjälvisk service 
 
Syftet med verksamhetsplanen är att kommunicera entusiastiskt, engagerande med motivation att 
arbeta med Lions. Samtidigt behövs det stöd för nya och gamla medlemmar i klubbar, zoner och 
distrikt, att agera i enlighet med allmänt överenskomna värden. 

 
Åtgärder  
Lions ger nytt innehåll till liv, nya vänner, möjligheter till självförbättring och internationalisering. 
Bistånd ges genom meningsfulla hjälpinsatser och serviceprojekt samt insamling. Intäkterna från våra 
insamlare går oavkortade ut till välgörenhet. Målet med Lions Clubs International Foundation, LCIFs 
LCI Forward-program, är att tredubbla vår påverkan globalt genom att förbättra livet för minst 200 
miljoner människor varje år genom att utöka humanitär service. LCI Forwards globala serviceområden 
inkluderar hunger, syn, miljö, diabetes och barncancer. 

 
Lions-organisationen i ett nötskal. 
Lions grundades av Melvin Jones i Amerika 1917. Den första finska klubben grundades 1950. Lions 
har mer än 48 000 klubbar, 1,4 miljoner medlemmar och tjänar mer än 200 länder. Finland är det 
fjärde största lejonlandet i Europa och det 13: e största i världen. I Finland finns det cirka 21 000 
medlemmar i nästan 900 klubbar. 21,3% av dem är kvinnor. Lions har sina egna ungdomsaktiviteter i 
Leo klubbar, där Leos i åldrarna 12 till 35 tjänar till att glädja sina omgivningar genom en mängd 
aktiviteter och hjälp. Alla ungdomar kan ansöka om ungdomsutbyten och internationella 
ungdomsläger. 

 
Slogan 2020-2021 
Internationella slogan:  
We Serve/ Me palvelemme/ Vi hjälper 
Internationella presidentens slogan:  
Kindness Matters/ Ystävälliset teot merkitsevät/ Vänlighet har betydelse  
Finlands Lions-förbunds  slogan:  
Monta tapaa tehdä hyvää/ Många sätt att göra gott 
F- distriktets slogan:  
Pyyteettömästi palvellen/ Osjälvisk service 

 
Distriktsguvernören 
Som distrikts F-ledare och medlem av guvernörsrådet i Finlands Lionsförbund är distriktsguvernörens 
huvudansvar att ta hand om hälsa, välbefinnande och servicekapacitet för distriktets Lions klubbar 
och distrikt. Distriktsguvernören har under totalt tre år besökt varje klubb i distriktet. 
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F-distriktet 
I F-distriktet finns 63 klubbar, och ungefär 1560 medlemmar, varav kvinnor är ungefär 272 
eller nästan 18 %. Av distriktets klubbar är 48 män-, 11 kvinno- och 4 blandklubbar. Svenska 
talande klubbar är 7. Distriktets äldsta Lions är 93-år, och den yngsta 22 år gammal. 
Medelåldern för medlemmarna i distriktes 60,6 år. Distriktets Leo klubb finns i Vasa. 
 

Distriktets syfte  
Genom sin verksamhet stöder och dirigerar distriktet klubbar, och fungerar som den officiella 
kommunikations kanal i servicemiljön för klubbar, distrikt och förbundet och huvudkontoret. 
Distriktet förbereder och genomför nationella och internationella aktiviteter som är viktiga för 
klubbarna på utvalda teman. Distriktets viktigaste funktion är att fungera som en förbindelse 
och coacher de klubbansvariga samt medlemmarna. 
 

Distriktet geografiskt 
Distriktet är indelat i fyra regioner och nio zoner. Som Regionanordförande fungerar 
vicedistriktsguvernörerna: 1VDG region 3 och 4, 2VDG region 1 och 2. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Distriktets målsättningar 2020-2021 
 Främja empatisk anda och harmoni i distriktet  

 Klargöra zonordförandens ansvar  

 Kompromisslöst genomförande av utbildning och coachning 

 Nåbar kommunikation ”för Allmänheten” 

 Stödja personer med diagnosen diabetes och deras familjer 

 Stödja barn och deras familjer som diagnostiserats med barncancer 

 Livskunskap och stöd för ungdomar 

 Konkretisera vikten av internationellt stöd 

 Omfattande användning av registret inom ramen för MyLion- och MyLCI-rekisterin  

 Vårda naturvärden   

 Stoppa minskningen av medlemskapet 

Alue/Region 1 Alue/Region 2 Alue/Region 3 Alue/Region 4
Lohko/Zon 1 Lohko/Zon 1 Lohko/Zon 1 Lohko/Zon 1

Kaskinen-Kaskö Kauhajoki Seinäjoki Alavus

Kristinestad-Kristiinank. Kauhajoki/Aro Seinäjoki/Aalto Alavus/Kuulattaret

Lappfjärd-Lapväärtti Kauhajoki/Päntäne Seinäjoki/Botnia Alavus/Salmi

Närpes Kauhajoki/Katrilli Seinäjoki/Törnävä Töysä

Närpes/Three Towns Isojoki Seinäjoki/Kampus Ähtäri

Övermark-Yttermark Teuva Nurmo Ähtäri/Ouluvesi

Korsnäs Nurmo/Valakiat Kuortane

Malax Nurmo/Lakeus Soini

Petalax Peräseinäjoki

Lohko/Zon 2 Lohko/Zon 2 Lohko/Zon 2 Lohko/Zon 2

Vaasa-Vasa Ilmajoki Lapua Alajärvi/Järviseutu

Vaasa/Family Ilmajoki/Ilkka Lapua/Alajoki Lehtimäki

Vaasa/Meri Ilmajoki/Viljat Lapua/Simpsiö Evijärvi

Jalasjärvi Lapua/Fröökynät Lappajärvi

Lohko/Zon 3 Jalasjärvi/Liisat Kauhava Vimpeli

Kurikka Kauhava/Helahoito

Vähäkyrö Kurikka/Jennyt Kauhava/Ilmatar

Laihia/Helmi Kurikka/Paitapiiska Alahärmä

Isokyrö Jurva Kortesjärvi

Ylistaro Ylihärmä
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Distriktsförvaltning  

Distriktsstyrelsen 
Distriktet förvaltas och representeras av styrelsen: 
Distriktsguvernör DG Raimo Sillanpää LC Vaasa/Meri 
1. Vicedistriktsguvernör 1VDG Tapio Seppä-Lassila LC Lapua 
2. Vicedistriktsguvernör 2VDG Matti Kärnä  LC Ylistaro 
Distriktsekreterare CS Arja Kanto  LC Seinäjoki/Aalto 
Kassör  CT Leo Korpi-Halkola LC Kauhajoki 
Föreg. Distriktsguvernör IPDG Thorolf Westerlund LC Närpes 
Zonordförande R1 Z1 Krister Nordberg LC Närpes 
Zonordförande R1 Z2 Hannu Rinta  LC Vaasa/Meri 
Zonordförande R1 Z3 Markku Salonen LC Isokyrö 
Zonordförande R2 Z1 Esa Saarinen  LC Isojoki 
Zonordförande R2 Z2 Arto Huhtala  LC Jalasjärvi 
Zonordförande R3 Z1 Erkki Muilu  LC Nurmo/Lakeus 
Zonordförande R3 Z2 Veli Sipilä  LC Lapua/Simpsiö 
Zonordförande R4 Z1 Mika Viitanen LC Kuortane 
Zonordförande R4 Z2 Seppo Tuomisalo LC Vimpeli 
 
Styrelsens ordförande är distriktsguvernören och sekreteraren är distriktssekreteraren. 
Styrelseledamöter har rösträtt. Extraordinära möten hålls vanligtvis som GoToMeeting-
möten. 
 
Distriktstyrelsens möten: 

  
<vakant> Region  1  
Kallas: Distriktstyrelsen, GAT, alla Kommitténs ordförande, partners 
Organiserar: Region 1 zonordföranden 
Utbildning: Utbildningsteamet bestämmer målgruppen och bjuder in deltagarna 
 

 21.11.2020 Region 2 
Kallas: Distriktstyrelsen, GAT, kommitténs ordförande 
Organiserar: Region 2 zonordföranden 
Utbildning: Utbildningsteamet bestämmer målgruppen och bjuder in deltagarna 

 
 20.2.2021 Region 4      

Kallas: Distriktstyrelsen, GAT, alla Kommitténs ordförande, partners 
Organiserar: Region 4 zonordföranden 
Utbildning: Utbildningsteamet bestämmer målgruppen och bjuder in deltagarna 

 
 17.4.2021 Region 3 

Kallas: Distriktstyrelsen, GAT, alla Kommitténs ordförande, partners 
Organiserar: LC Lappo 
Utbildning: Utbildningsteamet bestämmer målgruppen och bjuder in deltagarna 

 
Utskottens ordförande fungerar som de talande expertmedlemmarna i styrelsen. 
Styrelsen kan också bevilja rösträtt till andra experter i distriktsstyrelsen. Tidigare 
distriktsguvernörer som tillhör en distriktsklubb har närvaro och yttrandefrihet.  
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Värdsomfattande serviceteam 
Världsomfattande funktionsteam (GAT) Ordföranden är distriktsguvernören. 
Ordföranden kommer att se till att distriktets GLT-, GMT- och GST-samordnare 
samarbetar och genomför planer för att utveckla ledarskapsförmågor, stärka 
medlemsantal och erfarenhet och utöka den humanitära tjänsten som tillhandahålls av 
distriktet. Dessutom måste det säkerställas att distriktet är starkt, stabilt och väl 
fungerande. Klubbar måste visas vägen till framgång. 
 
Utbildningsledare(GLT) Juha Lahtinen LC Lappo  R3 Z2. Utbildningsteamet organiserar 
ett utbildningsevenemang i samband med varje distriktsstyrelsemöte. Utbildningen 
riktar sig på finska och svenska till nya medlemmar, presidenter, sekreterare, 
skattkamrater och blockordförande. Kommunikationsträning för klubb- och distrikts- 
funktionärer 3.10.2020 i Lappo 
 
Medlemsordförande (GMT) Jari Pärnänen LC Peräseinäjoki R3 Z1. Under ledning av 
medlemsdirektören är det viktigt att se till att nedgången i antalet medlemmar avtar. 
Detta görs genom att genomföra åtgärder i enlighet med Finlands Lions förbunds 
medlemskampanj. Zonordföranden presenterar, distribuerar och definierar målgruppen 
för dragspelbroschyren. Kontakter från potentiella nya medlemmar registreras och 
rapporteras. 
 
Serviceledare (GST) Jaakko Korkonen LC Peräseinäjoki R3 Z1. Serviceledaren 
uppmuntrar zonordföranden att planera och genomföra en diabetesvandring ”Ha en bra 
dag”. 
”Ha en bra dag” bör klubbmedlemmarna rikta sina inköp på ett föredömligt sätt till 
enskilda innehavare och småföretag, som är i en osäker situation i år. 
Implementeringen och rapporteringen av serviceprojekt har ökat från föregående år. 
Arbeta med distriktets LCIF-koordinator för att hitta minst ett serviceinitiativ i området 
som kan förstärkas med hjälp av LCIF-resurser. Sådant är till exempel barncancer. Varje 
distriktsklubb rapporterar sina aktiviteter genom MyLion för perioden 2020-2021.  
 

Kommitteér 
Kommunikation, Jaana Kankaanpää LC Laihia/Helmi R1 Z3. Leijonasanomat/Lejon Nytt 
utkommer varje månad från september, en pappers version utges av marsnumret. 50% 
av distrikts tidningens reklamförvärv kommer att returneras till klubbarna. 
Distriktsguvernörens meddelande skickas till alla klubbar varje månad från augusti till 
maj. Kommunikation inkl. sociala medier, riktas allt mer mot ”allmänheten”.  
 
Lions Quest( Livskunskap) Marika Haapanen LC Alavus/Kuulattaret R4 Z1. 
Idrottsföreningsskolning 26–27.10.2020 i Seinäjoki . Grundskolning 25-26.3.2021 på 
finska i Lappo. Minst 10 kursdeltagare. Marknadsföringen inleds tre månader innan 
själva händelsen.  
 
LCIF(Lions Välgörenhetsstiftelse) Matti Vaarasto LC Vähäkyrö R1 Z3. Öka antalet 
individuella och klubbgivare med minst en. Målet med Melvin Jones-medlemskap är 
åtta. Insamlingsmålet är 23 000 euro. 
 
Arne Ritari -fonden Jarmo Hietala LC Lapua R3 Z2. Målet är att sälja 1000 Arne Ritari-
adresser och få 10 riddare. 
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Leoklubbverksamhet Auli Hiltunen LC Vaasa/Family R1 Z2. Målet är att hålla Leo Club 
Vasas verksamhet livskraftig så att antalet medlemmar skulle öka med minst en. 
Samarbetet mellan Vasa Lions klubbar och Leo Club Vasa måste intensifieras. 
Verksamhetsbidrag till Leo-klubbar från varje Vasa Lions-klubb, Leos till klubbar för vissa 
IT, och nätverks-kompetens. 
 
Ungdomsutbytet Harri Peltonen LC Vaasa/Meri R1 Z2. Strävar efter minst lika många 
värdfamiljer som antalet ungdomar som kommer för ett ungdomsutbyte i distrikt F 
under perioden 2021-2022. 
 
Ungdomsläger Erkki Honkala LC Peräseinäjoki R3 Z1. På grund av Corona-virus inställdes 
och år 2020 ungdomslägren och flyttades till år 2021. 
 
Insamling för ungdomsarbete Aune Vanhanen LC Kauhajoki/Katrilli R2 Z1. Målet är att 
få 15 fredsaffischverk. Våren 2020 kommer klubbarna att påminnas om att beställa 
paket för fredsaffisch. Julkortmålet är 10 per klubbmedlem. Klubbarna informeras om 
att hälften av intäkterna lämnas till klubbens eget bruk. Och den del som går till Finlands 
Lionsförbund kommer att användas för ungdomsarbete. Målet är att se till att Lions 
lotterna inte returneras. En insamlingsidébank bildas. 
 
Sri Lanka Arja Jauhiainen LC Alavus/Kuulattaret R4 Z1. Målet är att hitta ett gudbarn 
som ska stödjas och en klubb att ta på sig ett nytt gudbarn som ska få hjälp. Utforska 
distriktets potential att stödja gratis ögonkirurgier för mindre bemedlade på Nethseta-
sjukhuset. 
 
Miljö, naturvärden Markku Ojala LC Isojoki R2 Z1. Aktivera klubbar för att beakta 
miljöpåverkan av deras aktiviteter. Ett samarbetsprojekt med Lions Quest för att öka 
unga människors miljömedvetenhet. Projektet aktiverar klubbar för att organisera 
evenemanget i skolor i sina egna områden. Det faktiska informationspaketet kommer 
att tillhandahållas av distriktet. Lions Rent vatten och Lions Quest arbetar nära med 
ungdomar. 
 
Partnerskap  Annukka Laurila LC Kauhajoki/Katrilli R2 Z1. Målet är att genomföra ett 
insamlingsprojekt för partnerskapsprojekt som en del av samarbetet mellan Finlands 
Lionsförbund och sponsorerna för barnkliniker. Projektet kommer att göra insatser 
tillsammans för att utveckla behandling, behandlingsmetoder och forskning för 
barncancer i Finland. 
 
Nya Röster Marika Haapanen LC Alavus/Kuulattaret R4 Z1. Initiativet New Voices 
främjar jämställdhet och mångfald och syftar till att öka antalet kvinnliga medlemmar, 
unga vuxna och andra underrepresenterade delar av befolkningen. Målet, med hjälp av 
zonordförande och berättelser, är att göra de olika och innovativa nya rösterna från 
klubbar hörda i samhället. En berättelsessession kommer att hållas vid minst ett 
distriktsstyrelsemöte. Uppmuntra tävlingar att berätta historier. 
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Österbottens Lions 
Principen är att de som har tjänstgjort i distriktsstyrelsen eller andra synliga Lions-
positioner inte kommer att tilldelas Österbottens Lions. Istället måste valet göras av en 
person som gör tyst och osjälvisk service till sin klubb och miljö i enlighet med Lions 
principer. Enligt stadgarna är distriktsguvernören ansvarig för att ge Österbotten en 
hederstitel till rätt person. 
 

Distriktsmästartävlingar 
I distriktet ordnar klubbar traditionellt volleyboll, isfiske och golfmästerskap. Ett mer 
detaljerat schema kommer att uppdateras på distriktets hemsida 
 

Klubbars årsfester 
Medlemmarna i guvernörsteamet deltar i klubbens årliga firande på inbjudan av 
klubbarna. Baserat på deras grunddatum kommer följande klubbar att fira sina årliga 
fester under säsongen 2020-2021:  
LC Kauhava  13.06.1956 65 
LC Lappajärvi  29.04.1966 55 
LC Vimpeli  29.04.1966 55 
LC Nurmo  22.10.1970 50 
LC Petalax  18.09.1970 50 
LC Vaasa/Meri 16.06.1981 40 
LC Nurmo/Valakiat 06.03.2006 15 
 
Mer detaljerade datum och festarrangemang kommer att uppdateras på distriktets och 
klubbens webbplatser. 

Lionsgala 
Distriktets Melvin Jones-, Ritari och Lions gala ordnas i Lappo 16.4.2021. 
 

Budget 2020-2021 

Budgeten bifogas denna handlingsplan. Eftersom ungdomslägret avbröts debiteras 
ingen klubbavgift för ungdomslägret. 

 

Distriktets årsklocka 
Distriktets händelser uppdateras på distriktets webbsida . 

Tidpunkt Plats Ämne Ansvarar Deltagare Anm 

<vakant> Region 1 Distriktstyrelsemöte 2VDG, ZC: n, GLT Distriktsstyrelse o DC: n  coachning 

3.10.2020 Lappo Kommunikations träning GLT Lions  

8.10.2020 Regioner Den goda dagen 1-2VDG, ZC: n, GST Distriktets Lions, partners  

26–27.10.20 Seinäjoki LQ Idrottsförening. skol. Marika Haapanen Rörelseaktiviteter  

21.11.2020 Region 2 Distriktstyrelsemöte 2VDG,ZT: n GLT Distriktstyrelsen o DC: n coachning 

20.2.2021 Region 4 Distriktstyrelsemöte 1VDG,ZT: n GLT Distriktstyrelsen o DC: n coachning 

25–26.3.21 Lappo LQ Grundskola Marika Haapanen Lärare  

16.4.2021 Region 3 Lions Gala LC Lapua Distriktets Lions  

17.4.2021 Region 3 Distriktsstyrelsemöte 1VDG,ZC: n GLT Distriktstyrelsen o DC: n coachning 

17.4.2021 Region 3 Årsmötet 1VDG,ZC: n LC Lappo Distriktstyrelse, DC:n klubbar  

 
1VDG=Första viceguvernör, 2VDG=andra viceguvernör, ZC=Zonordförande, 
DC=kommitté ordförande, GLT=Skolningsledare, GST=Serviceledare 


