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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 
 
 

 
 
 
DISTRIKTGUVERNÖRENS BREV 7 (27.1.19) 
 
 
 
Internationella ärenden 
 
Kampanjen 100 väcker olika känslor hos oss medlemmar. ” Varför samla in pengar för 
en internationell fond? Föredra verksamhet på egen ort...Det är ingen nytta för oss.” 
Jag har den glädjen att berätta, vårt distrikt ansökte LCIF om understöd till ungdoms 
diabeteslägret för kommande sommar, och vi fick ett positivt svar – över 17 000 dollar 
som understöd at ordna lägret. Tillsammans med Röda Fjädern 5 000 euros understöd, är 
lägerbudjeten så gott som klar. 
Jag uppmuntrar er att delta i Kampanjen 100 insamlingen, vilken understöder i 
katastrofer runt om i världen, vaccinerar barn i obefintliga omständigheter, men 
understöder också finsk Lions-verksamhet konkret på vår egen mark. 
 
Anmälning till de internationella möten är på gång som best. Milano Convention är på 
sommaren 5-9.7.19. Kom och upplev en fantastisk Lion – erfarenhet! Om Milano 
Convention är lite mycket att börja med, så Europa Forum är däremot ett trevligt sätt 
att börja med internationella möten. På hösten behöver man inte göra mera än resa 
över Finska viken och delta på Europa Forum i Tallinn 4-6.10.19. Res iväg med hela 
klubben! 
 
 
 
 
 
 



Finlands Lions-förbund 
 
Har du köpt ungdomslotter? Fastän inte just din lott inte vann, registrera din lott 
senast den 3.2.19 på förbundets sidor 
https://www.lions.fi/toiminta/arvat_ja_joulukortit/ och du är med i lotteriet att vinna 
huvudvinsten, en båt eller en bil. 
 
  
”Sökning på gång ”-medlemskampanjens material uppdateras hela tiden och är i ditt 
förfogande https://www.lions.fi/aktuellt/sokning_pa_gang_-_i_sommaren_ocksa/. Till 
äregalleriet kommer man med ett nettomedlemstillägg på +2. I vårt distrikt är redan LC 
Helsinki/Timantit, LC Helsinki/Töölö och LC Kyrkslätt/Nord. Det finns ännu utrymme i 
gallerian till alla andra och under säsongens slut delas också ut vinster. 
 
 
I andan av medlemskampanjen. På lördagen den 16.3 på Klubbarnas må-bra-dag 
förbättrar vi klubbarnas ”senssiskick”, vi lär oss att marknadsföra, vi är ute och firar en 
rolig dag tillsammans. Skicka önskemål om innehållet till distriktsguvernören senast den 
28.2.19 till sanna.mustonen@lions.fi. På önskelistan har redan kommit exempelvis 
funktionsproblemen i de mindre klubbarna. 
 
 
 
B-distrikt 
 
Under förra våren tävlade klubbarna i ”Hiss tal tävlingen”. Den fina pokalen är igen till 
förfogande till det bästa talet. Klubben som klarat sig bäst i den externa 
kommunikationen kommer också att belönas. Bra hjälp till att klara sig i tävlingen får 
man genom att delta i Some-skolningen i februari samt med att delta i ”Klubbarnas må-
bra-dag i mars. 
 
Våren är zon- och område träffarnas tid. Zonerna skall under februari bestämma om 
zon-ordförande rundan och klubben i tur i mars skall informera den nya ordförandes 
namn till 1VDG Kristiina Jäntti kristiina.jantti@lions.fi. Zon ordförande är zonens 
talman under sin period och deltar i distriktsstyrelsens fyra sammankomster samt 
kommunicera mellan sina egna klubbar och distrikt styrelsen. Det löner sig att intervjua 
förra ordförande om uppgiftens belastning och möjligheter. Det här är ett roligt sätt att 
utöva sitt nätverk. Vi väntar dig med!  
 
 
Leo verksamhet: Det är under arbete att grunda nya Leo klubbar i Kyrkslätt samt i Esbo. 
Om du känner unga som är intresserade av verksamheten, styr dem till 
sakari.heinonen@lions.fi 
 
 
 
 
 
 
 



Skolningar och händelser: 
 
FÖR I DIN KALENDER! 
 
 
 
To 31.1.2019 kl 18-21 President I, Niittylounas, Pihatörmä 1, Esbo 
Säsongen 2019-20 klubpresidentens 1. guideperiod.  Vad skall man ta i beaktande redan 
nu under våren 2019? 
 
Ti 12.2.2019 kl 18-21 Some skolning. Konkret hjälp hur vi kan utnyttja ex. Facebook. 
Helsingfors universitet, datacentralen, Arcus-huset, Koetilantie 3, Helsingfors 
 
Ti 26.2.19 Distriktsforum ”Hållbar utveckling samt rent vatten” Töölös byhus, Hietsu 
 
To 28.2.19 Medlem- och Kampanj 100-skolning, Restaurang Niittylounas, Pihatörmä 1, 
Esbo. Fördjupa din Lions kunskap och uppdatera informationen om säsongens temor. 
Meddela om deltagande senast söndagen den 24.2 till jukka.uusitalo@lions.fi 
 
 
Lö 16.3.19 Klubbens må bra dag i Sjundeå badinrättning. 
 
Lö 30.3.19 Vermo Dagen 
 
Lö 27.4.19 Tjänsteman skolning + Distriktets årsmöte samt årsfest 
 
Sö 5.5.19 Diabetes vandring 
 
Lö 11.5.19 Anhörigdagen på Högholmen. 
 
 
 
 
Sanna Mustonen 
Er guvernör 
 
 


