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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 9 (31.3.19) 
 
 
Internationella ärenden 
 
Kampanjen 100 insamlingen har nu varit igång i nio månader. Vi har ännu effektiv tid 
kvar 2 år och 3 månader. Utmaningen är att 1. 100% av lionen deltar, 2. Att vi betjänar 
200 miljoner människor per säsong (så rapportera dina aktiviteter i MyLCI) och 3. Lionen 
runt om i världen samlar in tillsammans 300 miljoner dollar inom 3 säsonger. I bilagan 
ser du donationsläget för den här säsongen samt summan som har samlats inom åren, 
vilket lönar sig att utnyttja t.ex. 1.000 dollar för Melvin Jones medlemskap. LCIF- 
kampanjchefen Kimmo Markkanen hjälper gärna ifall du har frågor. 
Kimmo.markkanen@lions.fi. 
 
 
Samarbetsutmaning till synskadades aktiviteten. 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. 
https://jellona.info/wp-content/uploads/2019/03/Lions_B-
piiri_na%CC%88ko%CC%88vammaispalvelumahdollisuuksia_klubeille.pdf 
 
 
Inloggningen till MyLCI ändras. Inloggningen kommer att ske i fortsättningen vie ett 
konto (Lion Account). Du skall göra en ny användare id samt lösenord, vilka fungerar i 
fortsättningen i alla Lions Club Internationella applikationer. För tillfället rapporteras 
alla aktiviteter fortfarande i MyLCI. Via MyLion systemet kan du nu kolla dina egna och 
klubbens information samt ifall du vill, tillsätta en bild av dig i dina egna uppgifter. 
 



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. 
 
 
Finlands Lions-förbund 
 
IhaNaiset 4.-5.5.19 i Helsingfors: Ett glatt Lions-veckoslut i Helsingfors med temat 
”Havet och kultur”. Utmärkt program:  mm. Föreläsning om läsandets och musikens 
betydelse för hjärnfunktionen, besök till centrumbiblioteket Oodi, kvällskryssning...och 
på söndagen avslutas händelsen med en gemensam diabetesvandring med B- och N 
distriktet. 
https://jellona.info/2019/03/20/ihanaiset-4-5-5-2019/ 
 
Anmälning till årsmötet i Kalajoki 7-9.6.19 har öppnats i adressen  
http://www.lionskalajoki2019.com/ 
 
 
 
B-distrikt 
 
Medlems situationen är idag -8, vilket är en fantastisk situation. Inom förbundets 
äregalleri med minst två medlemmars nettotillväxt finns: LC Helsinki/Timantit, LC 
Helsinki/Töölö, LC Kirkkonummi-Kyrkslätt/Nice ja LC Kyrkslätt/Nord. Det lönar sig att 
fortfarande göra aktiv marknadsföring för att få nya medlemmar samt för att säkra att 
nuvarande medlemmar trivs och vill fortsätta inom verksamheten. Det måste hittas 
någonting intressant att göra för alla. 
 
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 
 
Vårt distrikts egna Diabetes läger ordnas i Kisakallio 15-21.7.19. Kan du delta i att ordna 
program eller göra en nattövervakningstur? Mera information om hur du kan delta är i 
DG brevets bilaga. Ta kontakt med susanna.jokipera@lions.fi 
 
 
Distrikts årsmöte 27.4.19, inbjudan till årsmötet har kommit till klubbarna samt 
medlemmarna via email i början av veckan. I Årsmötet behandlas kommande säsongens 
verksamhetsplan, vi gör beslut om ungdomslägrets stödgrunder och eventuella ändringar 
samt röstar om kommande säsongs distriktsguvernör. Speciellt intressant är valet om den 
andra vice distriktsguvernören: Där kandiderar Mikael Forsman LC Kyrkslätt/Nord och 
Mika Pirttivaara LC Tapiola. Kom med och bestämma! 
 
 



Skolningar och händelser: 
 
FÖR I DIN KALENDER! 
 
 
 
Hisstaltävlingen: Vad är pärlorna i klubbverksamheten? Hur komprimerar du Lions-
budskapet till 1-2 minuter? I hisstalet matar vi en godbit, i vilken höraren blir fast. Av 
det här vill jag höra mera! Jag vill med i det här! 
Ta del i vår traditionella hisstal tävling, genom att skicka ditt marknadsföringstal till 
sanna.mustonen@lions.fi senast 14.4.19. 
 
Ons 10.4.19 kl 18.00 Lions Info. Plats Restaurang Niittylounas, Esbo. I programmet 
finns ungdomsbyte, Leo, fredsaffischtävling, Diabetes-läger, info om Lions förbundet 
(Lions huset och kontorets omorganisering). Anmäl dig senast sö 7.4.19 till 
jukka.uusitalo@lions.fi. Ta med dig 10€. 
 
Tor 25.4.19 kl 18.00 Nya Lion, Restaurang Niittylounas, Esbo. Nya lions, och deras 
partners och faddrars introducering till lions-verksamheten. Anmäl dig senast sö 22.4.19 
till jukka.uusitalo@lions.fi. Ta med dig 10€. 
 
 
Lör 27.4.19 Marjatta-skolan, Poutuntie 12, Helsingfors 

• 9:00-11:30 Ämbetsman skolning (president, sekreterare, kassör) Anmäl dig 
senast ons 24.4.19 till jukka.uusitalo@lions.fi. 
 

• 11:00-11:00 Granskning av fullmakter 
• 12:00-13:00 Årsmötefest 
• 13:00- Distriktets årsmöte 

 
Lör 27.4.19 Ditriktets årsfest, Svenska klubben, Maurinkatu 7, Helsingfors 
https://jellona.info/2019/03/26/kutsu-lions-piirin-107-b-vuosikokoukseen-la-27-4-
2019/?fbclid=IwAR3kQNlidPp5haCie59fgP7LgYNXbOdkTIN1Ye3W4QuNvBPLCZZrufZcG
Xw 
 
 
Sö 5.5.19 Diabetes vandring, Narinkkatorget, Helsingfors 
 
Lö 11.5.19 Anhörigdagen på Högholmen. 
 
25.-26.5.19 Världen på besök, Kaisaniemiparken & Järvägstorget, Helsingfors. Tema 
Klimatförändring. Lion och leon jobbar för rena vatten. 
 
 
Sanna Mustonen 
Er guvernör 


