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DISTRIKTSGUVERNÖRENS MEDDELANDE 2/2015-2016  Augusti  
 
Bästa klubbpresidenter och andra funktionärer, lions, partners och PDG:n.  
 
Skolning för klubbfunktionärer 
 
Inom F-distriktet arrangeras detta år förutom vårens årsmöte dessutom ett annat 
skolningstillfälle, där man behandlar klubbfunktionärens uppgifter. Skolningen sker 
nästa veckas tisdag 18.8.2015, kl. 18 i skolningsutrymme Mega vid Teknologicenter 
Frami i Seinäjoki, adress Tiedekatu 2. Anmälan per e-post: tapio.seppa-lassila@lions.fi 
 
Skolningen är kostnadsfri, samma gäller kaffeserveringen. 
 
Internationell skolning  
 
Under denna period är det för första gången möjligt att i Finland delta i 
Lionsorganisationens internationella ledningsskolningar. Förutom ledarskapslära 
erbjuder tillställningarna en möjlighet att knyta internationella Lionskontakter. 
 
RLLI (Regional Lions Leadership Institute) – skolningen är öppen för alla lions som vill 
utvecklas i personligt Lionsledarskap. RLLI – skolningens omfattning är två veckoslut: 
24.-25.10.2015 och 30.-31.1.2016. Träningen kostar 100 €, inkluderande skolning, 
traktering och inkvartering. 
 
Anmälningen till ALLI (Advanced Lions Leadership Institute) – skolningen förutsätter att 
man tidigare har fungerat i klubbpresidentens uppgifter. ALLI-träningen genomförs i 
samband med NSR-mötet i Rovaniemi 17-19.1.2016 och kostnaden uppgår till 95 USD. 
Tilläggsuppgifter om och ansökningar till RLLI- och ALLI –träningarna får man av 
förbundets skolningschef antti.forsell@lions.fi eller av distriktets GLT-DC: tapio.seppa-
lassila@lions.fi 
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Ansökningstiden till RLLI-skolningen utgår 30.9.2015 och till ALLI-skolningen 2.11.2015. 
Överväg deltagande i dessa utmärkta – denna gång finskspråkiga – skolningar och 
skicka in anmälningarna i tid. Antalet skolningsplatser är begränsat. 
 
MyLCI 
 
En utmaning under denna period är Högkvarterets nya rapporteringssystem, MyLCI, 
som vi tog i bruk från början av denna månad. Jag hoppas att klubbsekreterarna 
bekantar sig med systemet i augusti, så att de skulle ha frågor i samband med 
skolningstillfället för klubbfunktionärer.  
 
MyLCI:s användardokument på finska finns på www.lions.fi -> Jäsenille -> Valbalken i 
det vänstra hörnet och därifrån till Jäsenrekisteri -> Efter textdelen i det fönster som 
öppnas finns MyLCI:s användardokument. 
  
MyLCI:s användardokuent på svenska finns på www.lions.fi -> För medlemmar -> 
Valbalken i det vänstra hörnet och därifrån till Medlemsregistret -> Efter textdelen i 
det fönster som öppnas finns MyLCI:s användardokument. 
 
Det internationella medlemsnummer som behövs vid registrering av användarnamnet 
framgår av dessa direktiv. 
 
Om ni senare har frågor rörande MyLCI eller Medlemsregistret kan ni skicka dem till 
Raimo Sillanpääs e-post (raimo.sillanpaa@lions.fi). Raimo fungerar som webmaster 
under perioden 2015-2016 och han är även huvudsaklig MyLCI-användare inom vårt 
distrikt. 
 
Fortsatt byggande av sjukhuset i Ratnapura 
 
Den största synliga gemensamma aktivitet som finländska Lions någonsin har 
genomfört är otvivelaktigt ögonsjukhuset i Ratnapura på Sri Lanka, till sin storlek ca 
1.800 m². Under de tre första åren gjorde man 3500 gråstarrsoperationer vid sjukhuset 
och av dessa var 2500 gratis, som gjordes åt fattiga människor. Utan detta sjukhus 
skulle nämnda 2500 människor ha blivit blinda i något skede. Under samma tid 
betjänade sjukhuset ca 55.000 patienter och gråstarr hittades hos över 5.000 
patienter. 
  
Sjukhuset har emellertid förblivit delvis halvfärdigt (ca 540 m²) och nu inleder vi en 
insamling som medger att byggandet kan färdigställas. Denna 120.000 €:s målsättning 
fördelas på två delar så att klubbarnas målsättning är 5€ per medlem från 
aktivitetskontot. Fråga är om en aktivitet som klubben kan redovisa från sitt 
aktivitetskonto. Fastän fråga skulle vara om en klubb med 40 medlemmar skulle 
summan uppgå till ”bara” 200 euro.  



Den andra delen skall sedan insamlas som engångsdonationer om 500€. Varje 500€:s 
donator, klubb eller person får sitt namn ingraverat på den hederstavla som sätts upp 
på sjukhusets vägg. 
 
Pengarna inbetalas på distriktets konto FI49 4924 0010 1371 44 och distriktet 
vidarebefordrar pengarna.  
 
Ge ditt stöd åt ungdomen – lotterna säljs åter 2015-2016 
 
Lionslotten utgör en medelsinsamlingsaktivitet som stöd för serviceaktiviteten bland 
barn och ungdom.  Nu har alla som har köpt en lott en möjlighet att delta i 
utlottningen av huvudvinsten fastän man inte skulle få huvudvinsten, för lotteriets 
huvudvinst, en personbil, utlottas bland alla som har registrerat sig med en kod för 
tilläggsutlottning. 
 
Till klubbarna skickas tillsammans med lotterna ett färdigt frankerat returkuvert, varför 
outlösta lotter kan returneras till förbundet, fast omedelbart. På detta sätt kan man 
bjuda ut dem till något ställe med större efterfrågan på lotter. 
 
Ge ditt stöd åt ungdomen lotterna levereras till klubbarna under vecka 34. 
 
Lions-julkort 2015 
 
Lionsförbundets egna julkort utgör vid sidan av Röda Fjädern insamlingarna en av de 
mest kända inhemska verksamheterna, åtminstone bland den egna medlemskåren. 
 
Det är enkelt att beställa julkorten via nätbutiken. Till nätbutiken kommer man via 
denna länk: www.lionsverkkokauppa.fi  
 
Klubbarnas kortansvariga samlar ihop beställningsmängderna och gör en gemensam 
beställning från nätbutiken. Minimibeställningen för enskilda kort är 10 st. och även de 
större beställningarna bör vara delbara med 10 per kort. 
 
Nya hemsidor 
 
Distriktets nya hemsidor har öppnats i e-District House tjänsten. Gå och bekanta er 
med den under adress: http://e-district.org/sites/107f/index.php 
 
Av sidorna framgår bl.a. distriktsguvernörernas besöksklubbar. Ni kan börja boka 
respektive guvernör till era möten. Besöken börjar genast i början av september. 
 
 
 



Årsböcker och fördelningen av dem 
 
Årsböckerna levereras till Teknologicenter Frami på fredag denna vecka, adress 
Tiedekatu 2. Klubbarnas eller zonernas ordförande kan hämta dem fr.o.m. nästa vecka. 
Man kan komma överens om avhämtningstiderna med undertecknad. Klubbens alla 
medlemmar får boken. 
 
Lions – många sätt att göra gott – 
 
Distriktsguvernör 
Timo Sysilampi och hustru Pirkko 
040-5587862



 

 

 


