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GUVERNÖRSBREV DISTRIKT 107-F 10/2022–2023 

En angenäm oktober, distriktets Lions och Leo.  

Den goda dagen ligger bakom oss och bland annat har reflexer delats ut av många klubbar i skolor och i olika 

situationer. Utvecklingen av en bra dag kommer att fortsätta att göra den ännu mer synlig i framtiden. KiTeNet 

har också presenterats väl, tack vare Seinäjoki-Lions för en fint organiserad paneldiskussion också i Seinäjoki-

salen, också som en förebild. Ylistaro hade en liknande händelse på Kirja-Mattis skola. Nära samma tema var 

paneldiskussionskvällen "psykiska utmaningar för unga" som ordnades av LC Kauhajoki. Vid båda evenemangen 

introducerade skickliga proffsämnet före diskussionen och många frågor från publiken. Tack för att jag fick vara 

en del av det.  

Klubbesöken 

Jag fick göra mitt första klubbesök för säsongen till Leoklubbens årsmöte i Vasa.  Det är verkligen fantastiskt att se 

ungdomliga aktiva Leo-aktiviteter. Leo har viktiga och synliga serviceprojekt, som att arbeta med mathjälp. Det 

skulle vara riktigt kul att ha ytterligare en Leoklubb i vårt distrikt. I Seinäjoki är det lite av en irritation att en klubb 

skulle kunna uppstå, behovet av en ledare är stort. Det skulle vara en ära att kunna bli en stödklubb för en Leo 

klubb, och jag tror att det finns flera klubbar tillgängliga för uppdraget.  

Vi kan också inspireras av hur Leos ofta uppdaterar sina sociala mediesidor. På så sätt skulle vår synlighet öka 

utan ansträngning. Du kan alltid be yngre om vägledning. 

https://www.facebook.com/leoclubvaasa 

https://www.leo-clubs.fi/ 

https://www.facebook.com/Suomen.Leot  

Unga människor har en framtid och Leos har framtiden för oss lejon. 

Värdediskussionen  

Värdediskussionerna har fått en bra start i klubbarna. Presidenter kan skicka diskussionsmaterialet till 

medlemmarna i förväg för förtrogenhet, så att själva behandlingen går smidigt. Men ge tillräckligt med tid för 

själva debatten så att alla kan säga sitt.  Jag hoppas att vi får ett heltäckande material från distrikt F och därför är 

det viktigt att varje klubb skickar resultatet av värdediskussionen till sin zonordförande.  

Månadens tema 

Temat för oktober är hunger (Världshungerdagen 16.10. webbinarium 27.10, länk till Lions förbundets webbplats) 
Det har konstaterats att vi under lågkonjunkturen på 90-talet hade cirka 50 000 barn som levde under fattiga 
förhållanden i Finland, före pandemin fanns det redan 100 000 av dem och när pandemin lättade nästan 200 000. 
Församlingsdiakonissor och skolkuratorer är en bra länk för att nå ut till dessa familjer i nöd.  
 
Framtida aktiviteter 

Lionsskidåkning för barn 
Konsert för barn med cancer 
Mer information snart. 
 
 

https://www.facebook.com/leoclubvaasa
https://www.leo-clubs.fi/
https://www.facebook.com/Suomen.Leot
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Nya medlemmar 

Den nya medlemmens material har skickats till flera klubbar, det känns riktigt bra. 

Administrationen ska också tas om hand 

Samtidigt som det goda sätts i omlopp, försök att komma ihåg månatliga medlemsposter i MyLCI och aktivitets-

poster. 

Medlemsmeddelanden tenderar att stanna hos 40% av klubbarna, då vissa distrikt har en 70–80% täckning. Låt 

oss höja nivån på att göra redogörelserna, i det här loppet är det lätt att höja procentsatsen med några sekunders 

arbete. Raimo ger dig råd om du inte kan lyckas. 

Club ITC-råd 

PDG Raimo Sillanpää, raimo.sillanpaa(at)anvianet.fi 

 

 

Önskar ER ett friskt höstväder 

distriktsguvernör Matti och makan Seija 


