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DISTRIKTSGUVERNÖRENS MEDDELANDE 6/2015-2016  December  
 
Bästa klubbpresidenter och övriga funktionärer, lions, partners och PDG:n.  
 
December månads ärenden 

 
Oktober var verkligen en livlig klubbesöksmånad. Jag besökte tio klubbar. Mycket 
sämre var inte heller november då jag besökte sju klubbar. Min hustru har i mån av 
möjlighet följt med på klubbesöken. Utöver besöken hölls GVR möte i Helsingfors 20-
21.11 och distriktsstyrelsemöte i Storå 27.11, ett möte som även bevistades av 
Finlands Lionsförbunds ordförandepar Jari och Taru Rytkönen och viceordförande 
Heikki Hemmilä.  

Klubbesöken besjälades av en verkligt god anda och åter en gång kunde jag konstatera 
att vi har klubbar med god lionsanda som fungerar på många olika sätt. Tack till 
klubbarna för den gästfrihet som kom mig och hustru Pirkko till del. 

Distriktstidningens berättelser och meddelanden 

I december har många klubbar goda serviceaktiviteter. Det ordnas konserter, 
barnfester, julmiddagar, besök på åldringshem, det delas ut julpaket åt mindre 
bemedlade och de svenskspråkiga klubbarna har sina egna Luciafester. Ta med er 
kameran och skicka små berättelser till vår distriktstidnings redaktörer. 

Datum för material till Leijonasanomat är 15.12.2015, 15.1.2016, 15.2.2016, 15.3.2016, 
15.4.2016, 15.5.2016 och 15.6.2016. 

Publiceringsdagarna är följande: 31.12.2015, 30.1.2016, 28.2.2016, 31.3.2016, 
30.4.2016, 31.5.2016 och 30.6.2016. 

Länkar till Leijonasanomats faksimilupplaga och formerna för dokumenten finns i 
vänstra kanten av F-distriktets hemsidor.  

Nätversionen av Leijonasanomat är en god informations- och 
kunskapsförmedlingskanal. 

Periodens bästa berättelse premieras.
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Fredsaffischtävlingen 

Distriktsstyrelsen hade möte vid Sahtiopisto Kuurna i Storå och valde bl.a. genom egna 
och partners röster, bland 11 deltagare i fredsaffischtävlingen, segraren Milla Väliahos 
arbete som har sponsorerats av LC Alavus. Maija går på 7 klassen i Alavus högstadium.  

Resultatet var följande: 

1. Milla Väliaho, LC Alavus, Alavuden yläkoulu 
2. Ella Hovila, LC Kauhajoki/Katrilli, Kauhajoen Pukkilan koulu 
3. Katri Ahola, LC Lapua Simpsiö, Lapuan kansalaisopisto 
 
Storleken på priserna: första 100 €, andra 75 € och tredje 50 €. 

Segraren Milla Väliahos arbete har skickats till Lionsförbundet, till finalen för hela 
Finland. Vi tillönskar henne lycka även i fortsättningen. 

Distriktsmästerskapstävlingar 

- Volleybollturnering, arrangör LC Isojoki 20.2.2016 vid allaktivitetshuset i Storå. 
http://edistrict.org/userfiles/241/file/Nyt%20lentopallotreenit%20k%C3%A4yntiin.pdf 

- Pilktävlingar, arrangör LC Isokyrö 19.3.2016 vid Kalliojärvi i Storkyro. 
 https://www.facebook.com/leijonapilkki 

- Golf mästerskapstävlingar, arrangör LC Ylihärmä 3.9.2016 på Härmä Golf & 
Academy ry:s plan. https://www.facebook.com/harmagolf 

 
Distriktsstyrelsens medlemmar och 2 vicedistriktsguvernören 

 
1VDG Jarmo Hietala samlar redan ihop en kretsstyrelse för sin period. Det behövs 10 
zonordföranden. De kommer att hjälpa DG att handleda och rådgöra med klubbarna 
och öva sig inför möjliga framtida ledningsuppgifter. Kompetensvillkor är att man har 
skött klubbpresidentens uppgifter.  

Vi använder oss av ett cirkulationssystem vid valet av ordföranden till regioner och 
zoner. Jag hoppas att klubbarna respekterar detta och då tiden är kommen ser klubben 
till att tjänsten som hör till dem fylls. På detta sätt skolar vi nya ledare till 
Lionsverksamheten, ända till internationella uppgifter. 

För vicedistriktsguvernörsuppgiften gäller en lion, som utöver presidentskapet i 
klubben dessutom har verkat ett år i klubbstyrelsen och en period i distriktsstyrelsen, 
endera som zon- eller regionordförande, distriktssekreterare eller kassör.  

Senast den 15.1.2016 bör man skicka mig klubbens understödsintyg samt ett 
egenhändigt undertecknat medgivande – och naturligtvis en visuell presentation i 
distriktstidningen på våren. 
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Distriktets årsmöte och klubbmotioner 

Årsmötet hålls 16.4.2015 i Seinäjoki. Jag påminner om att klubbmotionerna till 
årsmötet bör skickas skriftligt åt distriktsguvernören senast den 15.1.2015. Samma 
datum gäller för klubbarnas ansökan om att få arrangera distriktets årsmöte 2017. 

Ungdomslotter och julkort 

Ungdomslotterna och julkorten är Lionsförbundets enda sätt att samla in medel för 
nationella ungdomsaktiviteter, såsom Lions Quest, SKEBA, Orkester Norden, Leo-
verksamheten och de internationella ungdomslägren. 

Huvudvinsten i Lionsförbundets Ge ditt stöd till ungdomen -lotteriet är fem resor till 
staden Fukuoka i Japan. Vidare finns det över 1000 st. mindre vinster. Om du ännu inte 
har hunnit skrapa lönar det sig att göra det omedelbart. På önskemål från 
medlemskåren utvidgade man försäljningen även utanför medlemskåren. Om klubben 
vill ha mera lotter, ta kontakt med Sari Pirinen på Lionsförbundet. 

Till vårt distrikt har redan skrapats en el-jopo och sju kökshanddukar. Men tretton av 
våra klubbar har utan bekymmer returnerat lotterna! Lägg lotterna fast till en basar 
om ni inte ens vill använda dem till aktivitetskontot. Två av huvudvinsterna är ännu 
oskrapade!  

Julkorten går åt bra. Traditionella julkort har på nytt blivit moderna. Klubbarna hinner 
ännu göra julkortsbeställningar i Lionsförbundets nätbutik under adress 
www.lionsverkkokauppa.fi 

Jag påminner om att klubbarnas användarnamn till nätbutiken är klubbens e-
postadress och lösenordet bildas av klubbens inhemska nummer. 

Som exempel min egen klubb: Användarnamn: seinajoki.tornava@lions.fi lösenord: LC-
0323LC dvs. man fogar siffran 0 framför det tresiffriga inhemska numret. 

Hälften av försäljningspriset för Lions-julkorten lämnar ju hos klubben och den faktura 
som skickas åt kassören i klubben utgör bara hälften, dvs. Lionsförbundets andel. Om 
korten inte har beställts med klubbens användarnamn får klubben inte den rabatt som 
hör den till. 

Denna samma inloggning med klubbens användarnamn är minst lika viktig även vid all 
beställning RÖDA FJÄDERN produkterna! Obs. Röda Fjädern produkterna skall beställas 
separat, dvs. i beställningen får inte finnas andra produkter än fjäderprodukter.  

Utan det syns beställningarna inte i klubbarnas statistik och klubbens andel kan inte 
heller riktas rätt. Via Lions-nätverksbutik sköts även försäljningen av andra tillbehör 
och även tilläggsbeställningarna av ungdomslotter. 

http://www.lionsverkkokauppa.fi/


 

 

Fortsatt utbyggnad av sjukhuset i Ratnapura 
 
Insamlingen för den fortsatta utbyggnaden av ögonsjukhuset i Ratnapura, Sri Lanka, 
pågår fortfarande. I vårt distrikt har endast 5 klubbar deltagit i insamlingen på 
klubbnivå och dessutom har vi fått en 500€:s donation. Jag vet att man har gjort 
positiva beslut men kassörerna har ännu inte redovisat medlen. På grund av detta 
befinner vi oss på plats 12/14. 
 
Medlen sätts in på distriktets konto FI49 4924 0010 1371 44 och distriktet levererar 

pengarna vidare. 

Direktiv om aliasadresser 

Förbundets ordförande har bett om att få meddela åt alla klubbar att man inte i MyLCI 

systemet beträffande medlemsuppgifterna inte använder e-postadressen lions.fi Om 

man gör så fungerar inte aliasadressen mera då uppgifterna kommer i retur. Man bör 

spara en egen e-postadress i MyLCI systemet. 

LCI 100 år av ljusförsäljning 

Arrangemangen för LCI 100-årsjubiléet fortskrider i enlighet med verksamhetsplanen. 

Arbetet med arrangemangen fortskrider inte utan kostnader. Målsättningen är att de 

arrangemang som hänför sig till festligheterna och själva festen skall skötas utan att 

anstränga den medlemsavgift som Lionsförbundet uppbär av sina medlemmar. En 

insamlingsform för inkomsterna är det LCI 100 årsljus som säljs åt medlemmarna till 

priset 5 €. Försäljningen och distributionen handhas av LCI 100 års 

distriktskoordinatorn som har  goda kunskaper och erfarenhet. själva försäljningen 

sker vid distriktets olika tillställningar under hösten 2015 och våren 2016. Ljusen 

bringar glädje åt medlemmarna och lämpar sig även väl som gåva vid olika tillfällen och 

tillställningar. 

Guvernörs-Jussi  

Guvernörs – Jussi finns för tillfället hos LC Peräseinäjoki.  Kan rövas bort. 

Distriktsstyrelsen kompletteras 

Zonordföranden i II regionens zon 1, Aaron Bohjonen, har beslutat avgå från sitt 
uppdrag och LC Seinäjoki/Botnia har som ny zonordförande föreslagit klubbens past 
president Henri Honkala. Kontaktuppgifterna kommer att fogas till distriktsstyrelsens 
sammansättning, som finns på distriktets hemsidor. 



 

 

Jag framför å egna, min hustrus, distriktsstyrelsens samt kommittéernas och 
arbetsgruppernas ordförandes vägnar ett tack till alla klubbar och lions för hösten 
2015 och tillönskar alla en fridfull jul och ett livligt lionsår 2016. 

Distriktsguvernör Timo och hustru Pirkko 


