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DISTRIKTSGUVERNÖRENS MEDDELANDE 3/2015-2016  September  
 
Bästa klubbpresidenter och övriga funktionärer, lions, partners och PDG:r.  
 
September månads ärenden  
 
Denna månad håller klubbarna sina första egna möten. Även distriktsguvernörernas 
besök inleds. Jag påminner om internationella presidenten Jitsuhiro Yamadas 
meddelande. Vår internationella president fortsätter också med temat Ask one – Be en 
genom att betona att kampanjen börjar redan hemma ”Ask One” Begins At Home. Han 
utmanar oss att skaffa nya medlemmar via partners, barn och släktingar. På detta sätt 
stärker vi vår medlemstillväxt och skapar ett effektivt Lionsnätverk på orterna inom 
vårt distrikt, med målsättningen att även få en ny klubb i vårt distrikt.  
 
Från början av september har man fört många diskussioner om flyktingarnas ankomst 
även till Finland och hur Lionsorganisationen kan stöda detta. Eftersom fråga inte är 
om hjälp av flyktingar och asylsökande under kort tid har det varit nödvändigt att 
klarlägga vad vi kan göra och hur vi gör det i samarbete med olika organisationer. Vi 
bör ha en funktionsmodell som fungerar långt in i framtiden. Funktionsmodellen bör 
vara sådan att de egna aktiviteter som man redan har överenskommit och beslutat om 
i regel bör ges företräde. Vi bör också komma ihåg att Röda Fjädern med temat Stöd 
den unga till självständighet utgör en betydande huvudaktivitet för oss under perioden 
2016–2017. 
  
Situationen har uppstått överraskande och antalet asylsökande växer hela tiden. Bl.a. 
Röda Korset förbereder sig på en omfattande invandring. Behovet av hjälp är i stor 
utsträckning ortsvis förekommande varför Lionsorganisationen inte med snabb 
tidtabell har möjlighet att kartlägga den totala situationen nationellt. På grund härav 
har distrikten och via dem klubbarna och medlemskåren en nyckelroll. Även 
kartläggningar av hjälpbehovet på region- och zonnivå är möjliga. Det är önskvärt att 
distriktet gör upp en gemensam, hela distriktet omfattande funktionsmodell där man 
berättar åt klubbarna om alternativen. Den hjälp som ges bör vara koordinerad och 
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bäst lyckas det genom att man är i kontakt med mottagningscentralerna inom 
distriktet/-en. Mottagningscentralerna upprätthålls i huvudsak av Röda Korset men det 
finns även några mottagningscentraler som upprätthålls av staten och kommunerrna. I 
vårt distrikt planeras åtminstone tre mottagningscentraler: i Kauhava, Seinäjoki, 
Lappajärvi och Vasa fungerar av staden upprätthållna mottagningscentraler. 
 
Guvernörsrådet på Luosto 28.-29.8.2015  
 
Guvernörsrådet, dvs. Lionsförbundets näst högsta beslutande organ, sammanträdde 
till sitt försa möte i slutet av augusti på Luosto. Seminariets mest oförglömliga 
framförande ”mänsklighet” var styrelseproffset Ritva Ohmeroluomas föreläsning. 
Hennes ämne var mänsklighet och vad det kan vara i Lionsverksamheten. Hon påminde 
inledningsvis om vad mänsklighet kan betyda, såsom medmänsklighet, 
människovänlighet, humanitet. I framtidens Finland kommer frivilligarbetet att 
betonas, man kommer att dela saker och material, man kommer att ansvara för 
varandra, det föds samfund och funktionsmodeller av ny typ.    
 
En långvarig dröm förverkligades inte 
 
Lionsorganisationens högsta ledning gav i augusti oss finländare en kalldusch. Den 
ledande kvartetten Jitsuhiro Yamada, Joe Preston, Robert Corlew, Naresh Aggarwal 
och den politiska handledaren Joseph Wroblewski beslöt att inte rekommendera 
Finland och finländaren Harri Ala-Kulju till organisationens ledning. 
Rekommendationen fick Islands kandidat PID Gudrún Yngvadóttir, som företräder färre 
än 2200 medlemmar och påbörjade sin offentliga kampanj på vintern 2015. Som tredje 
vicepresident rekommenderas stordonatorn, Jung-Yul Choi från Korea. Internationella 
styrelsen informerades om saken från telefonmötet 14.8.2015. På detta sätt lämnades 
Europas och hela världens största Lionsland som inte har haft presidentsysslan åter 
utanför ledningsuppgifterna, oberoende av återkommande kampanjuppmaningar.  
Valsnirklarna visade sig åter vara oberäkneliga. Tyvärr har vi ingen vetorätt till beslutet 
utan vi är tvungna att nöja oss med det. 
 
Aktiviteter: via www.lions.fi öppnar sig noggrannare uppgifter 
 
 
Periodens aktivitetsutbud är ganska uttömmande. Förbundets ordförande vill påminna 
om att den förra våren lanserade servicebrickan verkligen innebär att klubbarna själva 
besluter vilka aktiviteter man vill delta i eller inte delta i. 
 
Fredsaffischtävlingens tema är detta år ”Vi delar fred”. Det lönar sig att beställa 
materialet för tävlingen i tid. Tiden för beställning av tävlingspaketet utgår officiellt 
1.10.2015. 
 



Godhetens dag 8.10 utgör ett nytt sätt att etablera sig på våra orter och uppträda 
tillsammans på zon- och/eller regionnivå. På Godhetens dag presenteras 
Lionsverksamheten eller arrangeras någon annan tillställning där man presenterar vårt 
”Många sätt att göra gott” bränd. Tillställningen utgör ett utmärkt tillfälle att utöver 
synligheten dessutom göra medlems- och medelsanskaffning. 
 
Näsdagen: Vi deltar igen i kampanjen som en huvudsamarbetskompanjon. Näsdagen 
utgör fortsättningsvis ett utmärkt medel att hjälpa barnen i utvecklingsländerna och 
Lionsförbundet är som samarbetskompanjon väl synligt, insamlingsknep se 
www.nenapaiva.fi Näsdagskampanjen börjar 15.10. och slutar 7.11. Näsdagsshowen 
sänds i TV2 den 6.11.2015. 
 
Röda Fjädern aktiviteten är på kommande och Matti-Pekka Mäkelä är 
distriktskoordinator för Röda Fjädern kampanjen i F-distriktet. Lionsförbundet hoppas 
att man i varje klubb före utgången av detta år utnämner ett ”Fjäderlejon”. Då ni är 
klara med utnämningen, ge hans eller hennes personuppgifter och kontaktuppgifter åt 
Matti-Pekka matti-pekka.makela@lions.fi Röda Fjädern aktivitetens beredning 
fortsätter avsevärt under ledning av distriktskoordinatorerna på klubbnivå och på 
våren 2016 sker även den stora kampanjöppningen. 
 
Uppdatering av registeruppgifter: Internationella Högkvarterets 100-årsmålsättning, 
att tjäna 100 miljoner människor under tiden 1.7.2014 – 30.6.2017, förutsätter att man 
antecknar alla klubbarnas serviceaktiviteter bättre än tidigare. 
 
Internationell verksamhet 
 
Eftersom Lionsorganisationen är internationell, uppmanar jag alla klubbar att delta 
även i internationella projekt. Senaste anhållan om hjälp kom gällande hjälpande av 
offren från jordbävningen i Nepal, som i maj åstadkom förödelse. Begäran om hjälp har 
redan delats ut åt klubbarna. Donationer kan ges till Finlands Lionsförbunds 
katastrofkonto FI54 8000 1970 8298 84 (BIC DABAFIHH) med anteckningen ”Nepal”. 
Man kan även hjälpa genom att skicka ett textmeddelande 10E NEPALSTÖD till 
nummer 16588 och klubbens namn, varvid donationen ökar klubbens MJF-konto.  
 
Rättelse till uppgifterna i Lions-årsbok 2015-2016 
 
I den nya årsboken förekommer tyvärr en gammal modellstadga för en lionsklubb 
(sidorna A.52 – A.55). Lionsklubbens modellstadga har senast förhandsgranskats hos 
Patent- och registerstyrelsens föreningsregister 15.10.2015 och den finns både som 
pdf- och wordversion på Lionsförbundets hemsidor under adress 
http://www.lions.fi/jasenille/lionstoiminnan_saantoja/ 
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