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Distriktsguvernörens hustrus hälsning 

Trevlig vår till alla Lions och partners! Vår distriktsguvernörsperiod inföll lämpligt till 100- årsjubiléerna – 
Finland 100 och Lionsorganisationen 100. Vi fick delta i det internationella Lions mötet och 100 
årsfestligheterna i Chicago 27.6-5.7.2017. 

I vårt distrikt finns klubbar som har fungerat under mera än hälften av de år som hela organisationen 
har funnits till. We Serve, Vi tjänar har fungerat från årtionde till årtionde. Omsorgen om 
medmänniskans välmående ”från barn till åldring” har styrt serviceaktiviteterna såväl nära som fjärran. 
Organisationens nya serviceaktiviteter är diabetes och cancer bland barn och ungdomar. 

Under dessa tre år har jag kunnat träffa Lionmedlemmar och partners i klubbarna. Partners deltagande i 
klubbverksamheten varierar. Avsikten med partnerverksamheten är att stärka den interna andan och att 
stöda den externa verksamheten. Det finns många aktiviteter och partnerverksamheten är betydande. 

I detta sammanhang vill jag framföra mitt hjärtliga tack för det värdefula arbete som ni Lions och 
partners utför. Det har varit lärorikt att delta i ett flertal möten och tillställningar. Jag har kunnat 
konstatera hur viktigt frivilligarbete ni utför. Den senaste tidens nyheter om ungdomarnas mångahanda 
utmaningar i att klara sig i vardagen får mig verkligen att stanna till. Arbetsfältet räcker till för oss för att 
förebygga marginalisering. 

Under klubbesöken har man talat mycket om medlemsanskaffningen och vikten av att skola in nya Lions 
och partners. Klubbarnas olika aktiviteter förenar väl och rekreationsverksamheten skapar ny vi-anda. 

Stort tack till de Lions och partners som jag har träffat under besöken och för det varma mottagandet 
och gästfriheten. Jag tillönskar er krafter i ert arbete. Jag tillönskar den kommande distriktsguvernören 
Anna-Liisa och maken Lauri många trevliga stunder under perioden. Med temat ”jag skulle inte byta bort 
en dag” känner jag även ett visst vemod då perioden håller på att ta slut. Jag har upplevt så många 
inlärningserfarenheter. Jag har vid mötena ibland blivit rent andfådd då jag har hört om de stora 
aktiviteter som ni utför i syfte att möjliggöra en bättre framtid för människan. 

Seinäjoki 30.4.2018 

Liisa Passinen 

Distriktsguvernörens hustru 
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