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DISTRIKTSGUVERNÖRENS MEDDELANDE 12/2015-2016  Juni  
 
Bästa klubbpresidenter och övriga funktionärer, lions, partners och PDG:n.  
 
Distriktsguvernörens meddelande i början av sommaren 

Jag skriver detta mitt sista distriktsguvernörsmeddelande efter att vi har återvänt hem 
från årsmötet i Åbo. Årsmötet var vad arrangemangen beträffar lyckat och lämnade 
säkert trevliga minnen åt alla närvarande. Ca 2000 deltagare var på plats. Klubbarnas 
officiella deltagare uppgick till 945. Även från vårt eget distrikt var det glädjande 
många deltagare. Fastän årsmötesplatserna ibland ligger långt borta har vi alltid lust 
att röra på oss för att göra beslut och att trivas tillsammans. I nästa år åker vi iväg till 
Joensuu.  

Lionsförbundets 63 årsmöte i Åbo är nu förbi. CC Jari Rytkönen överräckte 
ordförandeklubban åt VCC Heikki Hemmilä LC Ylivieska. Till hans efterföljare valde 
mötet Erkki Honkala från LC Peräseinäjoki. Festtalet vid mötet hölls av internationella 
Lionsorganisationen LCI:s 2 vicepresident Naresh Aggarwal från Indien. 

Vid Östersjöseminariet presenterades finländsk Lionsverksamhet och 
ordförandekandidaterna. I anslutning till temat Hållbar utveckling fick vi höra Esko 
Valtaojas (emeritusprofessor i rymdastronomi) och Björn Grönholms (Union of the 
Baltic Cities, UBC, sekretariatets representant) presentationer i ämnet. Principerna för 
hållbar utveckling gick som en röd tråd genom hela årsmötet. Åt årsmötesdeltagarna 
gavs också en möjlighet att få uppgifter om aktuella saker rörande miljövården och 
bildmaterial rörande miljöteman var hela tiden framsatta i årsmötesutrymmena.  

Vid själva årsmötet och vid omröstningarna använde man sig av ny teknik i syfte att 
försnabba och levandegöra ärendenas behandling. Under mötet fanns en infotavla på 
väggen som deltagarna kunde skicka textmeddelanden till och även omröstningarna 
skedde per textmeddelanden. På detta sätt sparade man mycket tid vid själva 
omröstningarna. Ett sätt som man hoppas skall bli vanligare.  

Finalen i de ungas bänd tävling 7. SKEBA vanns av Eternity Hour från Träskända. Andra 
blev Variant från Vanda och tredje Häkkyrä från Jyväskylä. 
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Medlemsutvecklingen inom vårt distrikt 

Vårt medlemsantal utvisar sorglig läsning i slutet av perioden. Totalt fyra klubbar 
avslutar sin verksamhet under denna period. LC Laihia, LC Vaasa/Africa, LC Vaasa/Hovi 
och LC Vaasa/City. Å andra sidan lyckades vi grunda en ny klubb LC Seinäjoki/Kampus 
under denna period. Det slutliga saldot blir det oaktat klart på minus då det under 
slutet av perioden oundvikligen kommer att bli utträden.  

Medlemsutvecklingen har varit likadan i hela landet. Åtgärder som tryggar 
medlemsutvecklingen, såsom skolningen och presentationen av goda 
funktionsmodeller, fortsätter även under Jarmos period. 

Anmälningar till medlemsregistret 
 
Av klubbarna i distriktet har endast 52 klubbar i maj gjort sin medlemsanmälan till 
MyLCI, dvs. knappt en fjärdedel av klubbarna har inte gjort en anmälan fastän det hör 
till att man gör en varje månad. Jag skrev om detta i oktober, januari och april 
månaders meddelande men synbarligen är det bra att även i framtiden påminna om 
detta fortgående. Ni kommer väl ihåg att perioden slutar först i slutet av juni. Ända till 
1 juli har den sittande styrelsen ansvar för klubbens verksamhet. 
Registreringsanmälningarna skall göras även för juni månad. Även för juli och augusti 
månader skall anmälningarna göras fastän ingen verksamhet skulle förekomma och 
detta åligger den nya styrelsen. Jag påminner ännu om mentorns ansvar. 
 
Några klubbar har ännu inte, trots påminnelser, anmält klubbfunktionärerna för nästa 
period! Tidsfristen gick ut 16.5.2016. Dessa fallerande uppgifter hinner man inte mera 
få med i årsboken. 
 
Den fortsatta utbyggnaden av sjukhuset i Ratnapura 
 
Insamlingen av medel för den fortsatta utbyggnaden av ögonsjukhuset i Ratnapura, Sri 
Lanka, har upphört och pengarna har flyttats till förbundets konto.  I vårt distrikt 
deltog 45 klubbar i insamlingen på klubbnivå och av 500€:s donationerna fick vi ihop 
fem. Vår målsättning 8.000 euro uppnådde vi under maj månad och det slutliga saldot 
blev 8.150 euro som uppgår till 102% av målsättningen. Tack till alla klubbar som 
deltog i kampanjen och speciellt för att ni tänjde er. 
 
På den riksomfattande nivån uppgick antalet betalande klubbar till 557 av Finlands 924 
klubbar, dvs. 60%. Insamlingsresultatet är för närvarande bara några hundringar från 
målsättningen 120.000€ då VCC Heikki Hemmilä vid årsmötet lät hatten gå runt och 
man samlade in kilovis med mynt och en glädjande mängd sedlar. 
 



 

 

 
Varifrån kan jag skaffa officiella Lionsprodukter 
 
Lions-logon och namnet är Lions Clubs Internationals varumärken. LCI har omfattande 
varumärkesrättigheter i USA och globalt.  
   
För att våra medlemmar skall kunna skaffa officiella Lionsprodukter har vi många sätt 
att försäkra oss om att lejonen kan skaffa dessa produkter genom att använda sig av 
lokala företag. 
 
Lionsprodukter fås från: 

 Nätbutiken LCIStore.org 
Här hittar man kläder, klubbarnas skolningstillbehör och alla senaste 
Lionsprodukter. Nya produkter sätts till sortimentet hela tiden varför det är 
skäl att besöka nätbutiken fortgående. 

 Klubbtillbehörskatalogen 
Bekanta dig med den digitala katalogen redan idag eller ta kontakt med 
klubbtillbehörsavdelningen för att få katalogen. 

 Från Lions Clubs Internationals Officiella licensägare 
Företag i olika delar av världen har av LCI fått rätten att fungera som 
officiella licensägare. Ta kontakt med dem direkt för att få veta mera om 
deras produkter och tjänster. 

 Beställ direkt från försäljningsavdelningen för klubbtillbehör 
Du hittar inte vad du söker? Ta kontakt med försäljningsavdelningen för 
klubbtillbehör.  Personalen kan söka en försäljare som har den produkt som 
du söker eller så kan de själva bevilja det företag som du själv har valt 
rätten att en gång använda logon. 

 
Boken EPUT toimitteloo  
 
Styrelsen för Etelä-Pohjanmaan Urheilun tukijat EPUT ry har vid sitt senaste möte 
funderat på om Lionsklubbarna inom Etelä-Pohjanmaas område skulle kunna stöda 
verksamheten genom att köpa böckerna ”EPUT toimitteloo” som EPUT ry i tiderna 
producerade och ännu har kvar. 
 
Det år 1947 grundade EPUT ry:s målsättning är att främja idrott och fysisk fostran i 
Södra Österbotten och Österbotten. Föreningen har ca 1700 person- och 300 
samfundsmedlemmar. 
 
EPUT ry producerade 1992 boken ”EPUT toimitteloo”. Denna ca 150 sidors bok med 
hårda pärmar innehåller en täckande samling av humorkryddade ”sanna historier och 
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anekdoter berättade av personer från Södra Österbotten under gångna årtionden. 
Eput ry önskar att Lionsklubbarna skulle stöda deras verksamhet genom att skaffa sig 
”EPUT toimitteloo” –böcker som t.ex. klubbgåvor. Bokens pris är 10euro/st. (om 
beställningsmängden är 10 st eller mera är bokens pris 8 euro/st.). 
 
Bokbeställningar under adress aino-maija.siren@plu.fi. Tilläggsuppgifter ger Aino-
Maija Siren 0400 268 761 och medlemsledaren Markku Tynjälä 0500 161 433. 
 
Slutligen 

Ett hjärtligt tack för denna period. Den har varit en fin erfarenhet för mig. Det har varit 
fint att tjäna distriktet i distriktsguvernörens uppgifter. Jag har fått besöka klubbmöten 
och se på hur många sätt man hos oss utför Lionsarbete. Varje kväll har jag förundrats 
över att varje klubb är personlig på ett gott sätt. Klubbkulturernas spektrum är 
färgstarkt och så skall det även vara. 

Ett stort tack förutom åt alla klubbaktiva även åt min flitiga sekreterare Oiva, åt 
kassören Jari, åt GMT Veijo och GLT Tapio, som utan att spara på sina besvär skötte 
många funktioner såväl på klubb-, distrikts- som förbundsnivå. Ett speciellt tack till 
mina föregångare IPDG Erkki och PDG Hans, som skötte om nödvändiga svenskspråkiga 
översättningar. Ett speciellt tack även åt efterföljaren Jarmo och Paula, som har ett 
hårt arbete med att fortsätta med de projekt som blev på hälft för mig.  

Tack även för många årsfester och andra festtillställningar där jag har fått medverka 
som inbjuden gäst. Det har även varit till stor glädje att besöka klubbarnas aktiviteter. 

Tack för gästfriheten, vänligheten och vänskapen. På alla ställen har jag fått möta äkta 
människor. Lejonen är ett mäktigt sällskap.  

Jag tillönskar alla valda styrelsemedlemmar och kommittéordföranden samt 
kommande kommittémedlemmar ett raskt och aktivt grepp i styrelse- och 
kommittéarbetet. Var ett exempel för de yngre.  

Ett varmt tack även till distriktsstyrelsens medlemmar för ert arbete distriktet och dess 
klubbar till fromma. Man har gjort teamarbete i kommittéerna, regionerna och 
zonerna och det har burit god frukt. Såväl i klubbarna som i distriktsstyrelsen har man 
tjänat tillsammans och med glädje. En varm och solig sommar åt alla lions och 
familjemedlemmar. 

Låt oss njuta av ljuvheten i den finländska sommaren, dess ljusa nätter, linneans doft, 
lommens rop och av allt gott som livet ger oss! 

Gott gör vi tillsammans! 

Distriktsguvernör Timo och hustru Pirkko 
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