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Bästa klubbpresidenter och andra funktionärer, lions, partners och PDG:n.  
 
Ärenden för det nya året 
 
Vår Lionsverksamhet under perioden 2015-2016 har nu kommit halvvägs. Vi har haft 
en svart jul och i årsskiftet svag köld. I december hade jag möjlighet att besöka två 
klubbar i lillajulsstämning där även fruarna medverkade. Detta kommunicerar väl mitt 
tema ”Att göra gott tillsammans”. Jag deltog även i en basar anordnad av en klubb och 
inte enbart för att stoltsera utan för att sälja lotter för stödandet av ungdomsarbetet. 
Klubbesöken är bra men nog måste vi distriktsguvernörer synas mera i enlighet med 
vår organisations tema Många sätt att göra gott. Vi är ”försäljare” som min 
distriktsguvernörsvän från K-distriktet uttryckte saken. På detta sätt för vi Lionsidén 
framåt och gör vårt välgörenhetsarbete känt. 

Lionsveckan och LCIF-veckan 

Lionsveckan och LCIF-veckan infaller 10.1. – 16.1. Delta i serviceveckan t.ex. genom att 
delta i ett arrangerat serviceprojekt så att ni kan hjälpa barn, familjer och åldringar 
som har problem med att gå i butiker. Kom även ihåg att rapportera till MyLCI-
systemet hur många personer som betjänades. Jag önskar alla till denna vecka hörande 
tillställningar framgång. 

Arne Ritari 

Det riksomfattande starttillfället för Lions´ Röda Fjädern insamlingskampanj arrangeras 
den 19.3.2016 i Tammerforshuset och samtidigt hålls en Arne Ritari -fest. 
Tillställningen erbjuder en exceptionell möjlighet till att på ett festligt sätt bli dubbad 
till riddare. De blivande riddarnas namn kommer att tryckas i tillställningens program.  
 
ARS-kommitténs ordförande Risto Uitto har gjort ett förslag om att fira Arne Ritari-
stiftelsens 30 –års jubileumsdag och att göra vårt distrikt känt. 
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Adresser: 
- målsättningen i vårt distrikt är att sälja 900 adresser så att varje klubb säljer minst 10 
st.  
Jubileumsårets pins: 
- målsättningen är att sälja 100 pins och det klarar vi säkert av enkelt. 
Lions-riddarvärdighet: 
- i början av perioden fanns i 13 klubbar i vårt distrikt sammanlagt 65 riddare av vilka 
inga var damer. Målsättningen är att öka riddarnas antal med minst fem. Detta är en 
god möjlighet att komma ihåg förtjänta lions med en riddarvärdighet. 
Förtjänsttecken: 
- det finns tre nivåer av förtjänsttecken: förtjänsttecken med en heraldisk ros för 
förtjänster på klubbnivå, förtjänsttecken med två heraldiska rosor för förtjänster på 
distriktsnivå och förtjänsttecken med tre heraldiska rosor för förtjänster på 
förbundsnivå. Det är på sin plats att komma ihåg förtjänta lions för utfört arbete. 
Stipendier: 
- klubbarna uppmanas att vid planeringen av serviceaktiviteter beakta möjligheten till 
understöd från Arne Ritari–stiftelsen vid genomförandet av aktiviteten. I 
planeringsskedet är det skäl att kontakta kommitténs ordförande: Risto Uitto, LC 
Kauhava/Helahoito risto.uitto@netikka.fi, tfn. 0400 361 996. 
 
Melvin Jones 
 
Den 13.1.2016 har det förflutit 137 år sedan vår organisations grundare föddes. Melvin 
Jones/Arne Ritari galakväll ordnas i vårt distrikt lördagen den 12.3.  
 
Melvin Jones –medlemskapet är vår internationella organisations högsta 
hedersbetygelse för humanitärt arbete. Det beviljas åt en person som själv donerar 1 
000 dollar eller på vars vägnar andra har gjort en donation till LCIF. Donationer kan 
göras av enskilda personer (även icke-lions), klubbar och distrikt. Donationerna utgör 
grunden för finansieringen av LCIF (Lions Clubs International Foundation, 
www.lcif.org/FI): via dem erhåller stiftelsen 75 procent av sina inkomster. 
Tilläggsuppgifter av distriktets LCIF-koordinator: Heikki Loukola, LC Vaasa/Meri, 
heikki.loukola@lions.fi, tfn. 044 271 9733. 
 
Övriga belöningar 
 
Till goda och värdefulla principer inom vår organisation hör att belöna för förtjänster 
med olika förtjänsttecken. Man ansvarar för att personer får erkännande för sin 
aktivitet och tidsanvändning till förmån för servicearbetet. 
 



 

 

Det lönar sig att bekanta sig med direktiven för förtjänsttecknen på Finlands 
Lionsförbunds hemsidor www.lions.fi punkten För medlemmar och vidare till 
Instruktioner för Lionsverksamheten och Förtjänsttecken. 
 
 
Träffar och möten i början av året 

Ledningsgruppen sammankommer den 11 januari och distriktsstyrelsens möte infaller 
den 13.2 i Lappo och samtidigt ordnas distriktsforum. 

Möteskallelsen skickas åt distriktsstyrelsens medlemmar under januari månad. 

Valet av klubbfunktionärer för följande period liksom även distriktsstyrelsens 
ansvarslions pågår. Vi förväntar oss sökande till speciellt 2. 
vicedistriktsguvernörsuppgiften. Diskutera i klubbarna och understöd den person som 
ni anser vara lämplig. 

1- och 2 VDG har redan inlämnat sina understödsintyg för sina nya uppgifter av sina 
egna klubbar.  

Klubbarnas motioner till årsmötet 2016 

Distriktets årsmöte hålls 16.4.2016 i Seinäjoki. Påminner om att klubbmotionerna till 
årsmötet bör skickas skriftligt åt distriktsguvernören senast den 15.1.2016. 

Klubbarna kan göra motioner även till det riksomfattande årsmötet som följande gång 
hålls i Åbo 27.-29.5.2016. En motionsblankett hittas på Finlands Lionsförbunds 
hemsidor www.lions.fi punkten För medlemmar och vidare till Lionsverksamhetens 
dokument och motion till årsmötet. 

MyLCI 
 
Vårt distrikt har vid ett flertal tillfällen erbjudit skolning för handhavande av register 
för nödvändiga användningsändamål inom MyLCI. Distriktssekreteraren har även tagit 
direkt kontakt till klubbarna där det ännu förekommer problem och på detta sätt har 
man fått saker och ting i skick i många klubbar. Av distriktets klubbar har senaste 
månad 55 eller nästan var femte klubb inte gjort en medlemsanmälan till MyLCI fast 
man borde göra det varje månad. Jag skrev om detta i oktober månads meddelande 
och då såg situationen bättre ut. Uppenbarligen är det bra att påminna om detta 
regelbundet. 
 
Om det fortfarande finns klubbar som har någonting oklart beträffande användningen 
av MyLCI, ta omedelbart kontakt med distriktssekreterare Oiva Nyrhilä, LC Lapua, 
oiva.nyrhila@lions.fi, tfn. 0500 661 232.  



 

 

 
Flaggmärken i anslutning till hundraårsjubiléet 
 
I syfte att hedra sin hundraåriga verksamhet är Lionsorganisationens målsättning att 
betjäna 100 miljoner människor före utgången av juni år 2018. Under senaste år fick 
över 37 miljoner människor hjälp via den här kampanjen. Flaggmärkena från 
föregående periods 2014-2015 hundraårsjubileums serviceutmaning har intjänats i 
enlighet med genomförda projekt och rapporterade aktiviteter via MyLCI. Aktiviteterna 
skulle passa till något av fyra serviceområden: ungdom, synförmåga, underlättande av 
svält och miljö. 
 
Zorordförandena kommer att dela ut flaggmärkena vid GVR mötena åt de klubbar som 
har rapporterat om ett projekt inom endera ett, två, tre eller fyra serviceområden 
under perioden 2014-2015. Prydnadsstenarna på flaggmärkena motsvarar klubbens 
deltagande på dessa servicesektorer. Av klubbarna i vårt distrikt uppnådde 19 nivån 1 
och fem klubbar nivån 2. 
 
Under adressen www.Lions100.org hittas alla uppgifter som hänför sig till 
hundraårsjubiléet.  
 
LCI:s förfrågan till klubbarna i januari 
 
Klubbarna har en möjlighet att hjälpa till med att definiera hur den service som LCI 
erbjuder ser ut under följande århundrade. Under januari månad kommer Lions Clubs 
International att skicka ut en förfrågan till världens alla lions om hurudan service som 
är viktig för er och er ort. 
  
Klubbarna kommer att få denna viktiga förfrågan per e-post i januari. Jag uppmanar 
alla medlemmar att svara på den. LCI vill försäkra sig om att alla har en möjlighet att 
påverka planeringen av vår framtid. 
 
Slutspurten av lotteriet Ge ditt stöd till ungdomen 
- kom ihåg att sälja och redovisa lotterna senast den 1.2.2016. 
 
Skeba - nuorten bändiskaba 

De ungas tillställning Skeba 2016 är en av Finlands Lionsförbund arrangerad tillställning 
där ungdomar under 20 år tävlar om bändmästerskap. Om ett tillräckligt antal bänd 
anmäler sig till tävlingen hålls även i år en kvaltävling i Teknologiakeskus Frami i 
Seinäjoki 12.3. 
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Anmälningstiden till bändtävlingen Skeba utgår 15.1.2016. Anmälningarna bör skickas 
till Lionsförbundet. Vid vårt distrikts kvalificeringstävlingar kommer priser att utdelas 
åt de tre främsta: 1.plats 150 €, 2.plats 100 € och 3.plats 50 €. 

Som Skeba-kontaktperson i vårt distrikt fungerar 2VDG Jaakko Passinen, LC 
Nurmo/Lakeus, jaakko.passinen@lions.fi, 0500 261 089. 

 
Österbottens Lion 
 
Förslagen till Österbottens Lion bör skickas senast den 15.1.2016. Stadgarna och hittills 
utnämnda Lions finns på distriktets hemsida. 
 

Distriktsguvernör Timo och hustru Pirkko 
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