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Tema för säsong 2018-2019: 
Internationell organisation Finlands Lions-Förbund  Distrikt 107-B 
Me palvelemme Lions – Monta tapaa tehdä hyvää Monta tapaa tehdä hyvää yhdessä 
Vi hjälper, We serve Lions – Många sätt att göra gått  Många sätt att göra gått tillsammans 
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Internationella ärenden 
 
 

  
 
 
Global arbetsteam (GAT) har blivit en del av förbundets alla aktivitetsnivåer. GAT 
uppgifterna är dock redan kända innom klubverksamheten. Med detta gemensamma 
namn påminner man om de olika funktionerna samt ger verktyg åt de ansvariga. 
Klubbens GAT tjänstemän önskas vara registrerade i MyLCI senast i slutet av december. 
Innom aktiviteter och andra funktioner bör ledarskap, planering och introduktion 
beaktas (GLT, leaderskip = ledarskap, funktionens hjärna), medlemsrekrytering och 
underhållet bör även beaktas (GMT, membership = medlemsskap, funktionen händer och 
fötter) samt olika service aspekter (GST, service = service, funktionens hjärta). 
På klubb nivå är GAT teamet en del av styrelsen. GAT teamet leds av presidenten. GMT 
medlemsansvarig har redan utnämnts tidigare. Som GLT ledare verkar vice presidenten 
som samtidigt skolar sig till kommande presidentskap. En naturlig GST ledare är 
aktivitetskommiténs ordförande eller den 2. vice presidenten. 



 
Ungdomsbyte borde nu på hösten marknadsföras aktivt för unga i åldern 17-21 år. De 
sponsorerande klubbarna skall skicka ansökningarna för dem, som väntas delta i 
ungdomsbyte nästa sommar senast den 15.12.18 till sami.mantere@lions.fi. 
 
Lions Quest-grundskolningar bjuds till lärare 5.-6.11.18 i Esbo och 1.-2.4.19 i 
Helsingfors. Alla skolningar hittar du på www.lionsquest.fi. Klubbarna kan betala 
lärarens grundskolning till ett pris av 410€. Tilläggsinformation ger marja-
liisa.lohikoski@lions.fi. 
 
 
 
Finlands Lions-förbund 
 
”Sökning på gång ”-medlemskampanjen uppmuntrar till medlemsrekrytering. Om 
klubben medlemsantal har stigit med 2 i slutet av terminen blir klubben omnämnd i 
heders galleriet och får priset (lite bättre än bara pokal). Åt en ny Lions klubb beviljar 
kampanjen ett 500 euros stöd i den administartiva kassan för att starta verksamheten. 
En del av klubbar har avhjälpt medlems rekrytering med att betala nya medlems 
anslutningsavgiften – fint för nya lejonen! 
 
Klubbarna har möjlighet att ansöka om förbundets Röda Fjäder – bistånd till mål för 
ungdomsarbete för säsongen 2018–2019. En fri ansökning kan göras senast 31.10.2018 
till maarit.kuikka@lions.fi OCH jukka.isotalo@lions.fi. 
 
Förbered dig för julen i god tid och beställ Lions-julkort. Gläd dina vänner med 
ungdomslotter! Bådas intäkter stöder Lions-ungdomsverksamhet. 50% av 
julkortsinkomsterna stöder din egen klubb. 
 
Lejon för rent vatten -aktivitetstävlingen startar den 1.11.2018. mer info 
tiitus.tuohikorpi@lions.fi 
 
 
B-distrikt 
 
Goda nyheter! LC Helsinki/Töölö grundar en ny kvinnodriven klubb till Helsingfors. 
Anmäl potentiella grundarmedlemmar till heikki.hartikainen@lions.fi. 
 
Stiftälsen Näsdagen har åter kallat lejonen med i kampanjen. Sparbössa insamlingar kan 
arrangeras när som helst under tiden 18.10-11.11.18. Klubbarnas spar näsdagsparbössor 
har ikraft varande lovmärken. Den egentliga näsdagen firas fredagen den 9.11. Med 
inkomsterna från näsdagskampanjen stöds de fattigaste ländernas barns skolgång, 
förbättras deras närings- och hälsostånd samt möjliggör tryggare omständigheter. Till oss 
lion ger näsdagskampanjen positiv publicitet samt en möjlighet att visa lion verksamhet. 
Materialbeställningar samt tilläggsinformation till oss lion: www.nenapaiva.fi/leijonat 
och www.nenapaiva.fi. Näs dagsfondens kontonummer: Andelsbanken FI44 5780 1020 
0003 14, Nordea FI37 1572 3000 3844 20, Danske Bank FI47 8000 1570 8504 13. 
Referensnummer till B-distrikten är 101051110275. Tilläggsinformation Reijo Stedt tel. 
0400-755 406. 
 



Sammansättning av period 2019-20 distriktsstyrelse har startat. Välkommen med i 
distriktsverksamheten. Anmäl dig till 1VDG Kristiina Jäntille kristiina.jantti@lions.fi om 
du är intresserad. Till Zonordförande skall det bestämmas cirkulerande turer inom 
zonen, så säkra att din klubb är med och bestämma om ärendet inom din egen zon. 
 
 
 
Skolningar och händelser: 
 
 
Tis 30.10. Distriktfoorum LCI&LCIF kl 18-21 (kaffe före), Opinmäen koulu, Esbo.  
 
Fre 2.11. fredsaffish-tävlingens anslagen borde redan vara med distrktguvernören för 
val för distrikt representant. 
 
To 29.11. Skolning för nya lejon kl. 18-21, Restaurang  Niittylounas, Esbo. 
Information för de nya i lejonfamiljen samt för deras fadder. 
 
19.-20.1.2019 ja 23.-24.2.2019 RLLI - Regional Lions Leadership Institute -verkstad I 
Helsingfors. OBS! Ansökan 1.-30.11.18, Distrikt-B har kvåten för två. Se mera i Jellona-
info.  
 
La 12.1.19 Uppvaktning vid hjältegravarna på Sandudd och Melvin Jones -lunch 
 
Ti 26.2.19 Distrikt forum ”Hållbar utveckling och rent vatten” – mera info följer 
senare. 
 
 
 
 
Klubbar med medlemstillväxt  
LC Espoo/Olari +1 
LC Grankulla-Kauniainen +1 
LC Helsinki/Lehtisaari +1 
LC Helsinki/Ruoholahti +1 
LC Kirkkonummi-Kyrkslätt/NICE +1 
LC Kyrkslätt/Nord +4 
 


