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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 8 (24.2.19) 
 
 
 
Internationella ärenden 
 
Samarbetsutmaning till synskadades aktiviteten 
I dagens läge krävs det samarbete samt kreativitet att utveckla Lions tjänster, när vårt 
samhälle sköter om de nödvändigaste tjänsterna. För att kunna utveckla vår 
serviceaktivitet för de synskadade, behöver vi Lions kunskap om vad vi redan har gjort. 
Inom N-distriktet fungerar en arbetsgrupp för de synskadade, arbetsgruppen har valt 
som sitt mål NKLs multifunktionshus Iris i östra centrum. Dit har det gjorts anskaffningar 
som Lions aktivitet samt haft talko två gånger per år. Turen för arrangerande av talko 
roterar inom området. Dessutom samlar dom en frivillig årlig Iris avgift på 100 € /klubb. 
I Korso LC Komeetat är också med som klubb i synskadade arbete bla, i gemensamma 
möten och händelser. 
B-distriktets 1. Område (Västra Helsingfors) klubbarna förverkligade 100-års 
arvsprojektet genom att grunda i Väinämöinen parken en motionspark menade till 
synskadade. Leona har varit med i barnens motionshändelse och planerar att delta också 
i år. Inom Jyväsområde skänktes en ledarhund. 
 
Berätta om vilka synskadade aktiviteter din klubb har varit med och förverkliga, eller 
som du vet att någon har förverkligat. Skicka meddelande till Jyrki Setälä LC Tapiola. 
jyrki@setala.fi Bekanta dig med det tillfogade brevet, där finns några tips om vad 
klubbarna kan göra för att hjälpa de synskadade och till vem man kan vara i kontakt 
med. Om du vill, får du en sakkunnig person att berätta om att vara synskadad. 
 



Aktuellt om ungdomsbyte: Inom B-distriktet åker 10 unga till världen under kommande 
sommar. Vi måste komma ihåg att, en stor del av ungdomsbyts funktionen är 
värdfamiljperioden för de unga som kommer till Finland. Nu söker vi värdfamiljer för 
unga som kommer utanför EU 8-27.7.19 samt unga från EU 14-27.7.19. Vi fungerar som 
stöddistrikt för N-distriktets läger. Värdfamilj blanketten samt FAQ frågorna hittar du 
från distiktets ungdomssidorna: https://jellona.info/toiminta/nuorisovaihto/ . Lions 
värdfamilj, är en aktivitet och ansökningenfylls i tillsammans med den skickande 
klubben. Ta modigt kontakt med sami.mantere@lions.fi. 
 
 
Vårt distrikts egna Diabetes läger ordnas i Kisakallio 15-21.7.19. Kan du delta i att ordna 
program eller göra en nattövervakningstur? Ta kontakt med susanna.jokipera@lions.fi 
 
 
 
Finlands Lions-förbund 
 
Anmälning till årsmötet i Kalajoki 7-9.6.19 har öppnats i addresseen  
http://www.lionskalajoki2019.com/ 
 
  
I andan av medlemskampanjen ”Sökning på gång” 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. 
 
 
ARS hjälper klubbar – hjälp Du också ARS att hjalpa! 
 
Information på svenska  https://www.lions.fi/verksamhet/arne_ritari_-stiftelsen/ 
 
 
 
B-distrikt 
 
 
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! 
 
 
 
 
 
Lö 16.3.19 Klubbens må bra dag i Sjundeå badinrättning. Klubihyvinvointipäivä-kutsu-
16.3.19 OBS! Avvikande från tidigare information, anmäl dig, önskning av 
badinrättningen, senast 4.3.19 till sanna.mustonen@lions.fi 
 
 
Lö 30.3.19 Vermo Dagen 
 
Lö 27.4.19 Tjänsteman skolning och Distriktets årsmöte i Marjatta-koulu i Helsingfors 
samt årsfest i Svenska Klubben, Helsingfors 
 
Sö 5.5.19 Diabetes vandring 
 
Lö 11.5.19 Anhörigdagen på Högholmen. 
 
 
 
 
Sanna Mustonen 
Er guvernör 
 
 


