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Kauden 2019-2020 teemat: 
Kansainvälinen järjestö Suomen Lions-liitto  Piiri 107-B 
Me palvelemme Lions – Monta tapaa tehdä hyvää Monta tapaa tehdä hyvää yhdessä 
Vi hjälper, We serve Lions – Många sätt att göra gott  Många sätt att göra gott tillsammans 
 
 

 
 DISTRIKTSGUVERNÖRENS BREV 7 (28.2.2020) 
 
 Bästa lions, partners och leos! 
 
Samarbete med Barnklinikernas Faddrar 
Finlands Lionsförbund, lionsklubbarna och Barnklinikernas Faddrar har gjort ett samarbetsavtal till 
förmån för utveckling av barnens cancersjukdomars behandling, behandlingsmetoder och 
forskning i Finland. Samarbetet, lionsverksamhetens 70-årsjubilum till ära, avser att till förmån för 
detta insamla en betydande summa, minst € 70.000. 
  
Faddrarna verkar som de små patienternas stöd runtom i landet. Specialsjukvård ges i fem 
barnklinikstäder: Helsingfors, Åbo, Tammerfors, Uleåborg och Kuopio. På barnklinikerna kan alla 
barn i Finland få vård. 
  
Finlands Lionsförbund och Barnklinikernas Faddrar välkomnar varmt alla lionsklubbar och 
medlemmar att delta i samarbetet. Lionsklubbarna kan delta i insamlingen för de små patienterna 
på önskat sätt. Klubbarna har stor erfarenhet av medelinsamling som kan utnyttjas även i denna 
kampanj. En del av medelinsamlingen kan t.ex. vara att 

• anordna konserter och barntillställningar 
• göra traditionell bössinsamling 
• sälja Faddrarnas stödnallar 
• uppfinna och utveckla nånting helt nytt 

 
Aktiviteterna anmäls till kampanjen med den egna regionens anmälningsblankett och klubben 
erhåller i svarspost behövliga uppgifter för att anordna aktiviteten: 
https://www.lyyti.fi/questions/2b40333d75	
 
Insamlingskampanjens Startkonserter med temat ”Vårmelodier” anordnas i alla klinikstäders 
regioner. Helsingforsregionens konsert anordnas fredagen den 27.3.2020 i Mikaelskyrkan i 



Gårdsbacka där Valtteri Torikka och Laura Voutilainen uppträder. B-distriktets kampanjchef är 
Outi Syvänperä, LC Espoo/Laakson Liljat, outi@dlc.fi   0500 718616. Som B-, C- och N-distriktens 
gemensamma fadderkampanjchef fungerar Jyri Kurki, jyri.kurki@me.com  Klubbarna erhåller inom 
kort detaljerad information om konsertens arrangemang och biljettförsäljningen. Läs mer på 
https://kummit.fi/lions 
   
Barnens Lionsskidning 
Finlands Skidförbund och Finlands Lionsförbund har ingått ett samarbetsavtal om barnens 
Lionsskidning. Under vårvintern, t.ex. under sportlovet, har klubbarna möjlighet att tillsammans 
med den lokala idrottsföreningen anordna en skiddag. Skidförbundet informerar 
idrottsföreningarna om saken. Föreningarna fungerar som teknisk hjälp i aktiviteten. 
Lionsklubbarna bär ansvaret för arrangemanget och prisanskaffning. 
 
Aktivitetsworkshop 4  
Tid: ons 26.2.2020 kl 18.00-20.30 
Plats: Niittylounas, Gårdsbrinken 1B, Esbo 
Den för alla lions avsedda fjärde aktivitetsworkshopen där ARS och miljöfrågor behandlas. 
Reservera €10 för måltid. 
Anmälning senast 21.2.2020 sanna.mustonen@lions.fi 
  
Presidentskolning för verksamhetsperioden 2020-21 
Utbildningen är en fyrdelad helhet som hjälper klubbpresidenten att förbereda sin uppgift, 
genomföra sin period och framgångsrikt leda sin klubb. Tillställningarnas innehåll är olika.  
Tillställningarna 2-4 är även avsedda för zonordföranden, för att från början säkerställa ett så 
smidigt samarbete som möjligt inom zonerna.    
Meruppgifter sanna.mustonen@lions.fi. Anmälning c. en vecka innan skolningen enligt anvisningar 
som tillsänds senare. 
 
Presidentskolning-1 
Tid: To 27.2.2020 
Plats: Niittylounas, Gårdsbrinken 1B, Esbo 
Anmälan senast 21.2.  sanna.mustonen@lions.fi. Reservera €10 för måltid. 

2. Lö 18.4. Marjatta-skolan, Pouttuvägen 12, Helsingfors 
3. Lö 16.5. plats öppen 
4. To 27.8. Niittylounas, Gårdsbrinken 1B, Esbo 

 
Klubbvälståndsdag 
Tid: Lö 14.3.2020 klo 9.00-16.30 
Plats: Mötes- och kongresshotell Majvik, Majviksvägen 1, Kyrkslätt 
Närmare program per epost till medlemmarna och klubbarna. Anmälning per 28.2.2020  
sanna.mustonen@lions.fi samt genom inbetalning €15 på distriktets konto FI72 1004 3000 2049 
med referens 10032. 
 
Ansökningar till distriktets tjänstemän 
Ansökning till distriktsguvernör för nästa verksamhetsperiod har inlämnats av  
1 VDG Susanna Jokiperä, till 1 VDG av 2 VDG Mika Pirttivaara och till 2 VDG av lion Aki 
Naukkarinen.  



 
Seinäjoki årsmöte 5.-7.6.2020 
Distriktsguvernörens brev innehåller en bilaga om årsmötet i Seinäjoki. Årsmötets epostadress är 
lionsseinajoki@gmail.com   
 
Träffklubbarna 
Träffklubbarna utlottades senaste augusti och träffklubbsparen hittas på denna adress. 
Flere lyckade träffar har hoppeligen redan skett! 
 
MyLCI och MyLion 
Kom ihåg att månatligen rapportera medlemsändringarna i MyLCI och aktiviteterna i MyLion. 
I mars är avsikten att ordna en repetitionskurs gällande sociala medier och rapportering. 
 
Perioden är redan över halvvägs, men tillsammans hinner vi ännu göra mycket gott!  
 
Kristiina 
 


