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Bästa lions, partners och leos 

Finland fixar det  
Under coronakrisen förstärks vid sidan om utmaningarna gällande hälsan, tryggheten och 
ekonomin oron för den mentala orken och överlevnaden under krisens gång och därefter. Den 
17.4.2020 startade statsminister Sanna Marin och republikens president Sauli Niinistö kampanjen 
”Finland fixar det”. Vid kampanjens öppningstillfälle konstaterade Sanna Marin att genom att 
hjälpa och stöda varandra klarar vi oss över de svåra tiderna. Republikens president Sauli Niinistö å 
sin sida sade: ”Den här jäkeln går att besegra, vi kommer att slå den”. I kampanjen är nu 27 
organisationer aktiva. Organisationerna fungerar som ”Finland fixar det”-projektets informatörer. 
Målsättningen är bl.a. att stärka förtroendet, samhörighetskänslan och tron på framtiden. Målet 
är också att understryka betydelsen av gemensamt görande och hjälpande samt öka 
uppskattningen av dessa. I spridningen av somematerialet avändes kännetecken som 
#suomitoimii#yhdessä och #finlandfixardet#tillsammans.  

Lions har en utmärkt möjlighet att hjälpa våra seniorer  
Helsingfors stad tillsammans med Helsingfors kyrkliga samfällighet har inlett en massiv operation 
där man avser att ringa upp alla stadens över 70-80-åriga invånare. ”Inköpskasseservice”, 
apoteks/läkemedelshjälp samt annan behövlig hjälp skall erbjudas alla i denna åldersgrupp.  

Till denna operation behövs en mängd frivillig hjälp, och därför kallas B- och N- distriktens lions 
och leos att hjälpa som del av de officiella medverkande organisationerna. Lions hjälp behövs i alla 
fall i leverans av matkassar.  

Operationsorganisationen har noggranna verksamhetsanvisningar och alla frivilliga får 
handledning där bl.a. berättas om de frivilligas säkerhetsskydd. Avväg också huruvida du kan 
hjälpa till utan att riskera din egen eller dina närståendes hälsa. Bara om du är helt frisk kan du 



delta. I vårt distrikt har redan 3 klubbar anmält sig till denna hjälpverksamhet. Meruppgifter hittar 
du i bilagan Akutkassarnas transport 4 2020.  

Finlands Räddningstjänst har tillsammans med Pensionärsförbundet publicerat anvisningar för 
coronatiden ” Så ger du grannhjälp på tryggt sätt”.  

Distriktets årsmöte 19.5.2020 kl. 18.00  
Alla klubbar har den 18.4.2020 tillskickats inbjudan till distriktets årsmöte som hålls som 
distansmöte via videokonferensförbindelse. Inbjudan innehåller merinformation om utförandets 
detaljer. Redan tidigare den 7.4.2020 har klubbarna ombetts utse mötesdeltagarna per den 
20.4.2020. Omröstningen av distriktsguvernörerna sker 4.5.-10.5.2020. Närmare information om 
valarrangemangen kommer snarligen. Samtidigt sänds konferenslinken. 
Kutsu_vuosikokous_19_5_2020 

Finlands Lionsförbund har publicerat användbart material för att organisera årliga klubb- och 
distriktsmöten. Den hittas från https://www.lions.fi/aktuellt/motesanvisningar/	

Ändringsanmälan om klubbtjänstemän  
Under april hålls klubbens valmöte där klubbens alla tjänstemän väljs. På sedvanligt sätt 
uppdateras tjänstemännens uppgifter i MyLCI-programmet senast 15.5.2020. Klubbens 
administrationstjänsteman finns fortfarande, men upptags inte bland lionklubbens tjänstemän, 
utan man bör klicka på ”Virkailijan tyyppi”och ”Lion Clubs Admins”.  

Vårens skolningar 
B-distriktets skolningstillfällen har efter mitten av mars ändrats till distansskolning per 
videokonferensförbindelse. Senast den 18.4 genomfördes distriktets tjänstemannaskolning. Det 
nya skolningssättet har erhållit positiv respons, och säkerligen kommer distansskolning att 
användas även framöver.

Insamlingsbössornas dekaler  
Klubben kan stöda i LCIF med bössinsamling. Meddela till LCIF-koordinator Kimmo Markkanen hur 
många dekaler du behöver på adress kimmo.p.markkanen(at)gmail.com.  

Jubileumsårets material  
Till jubileumsåret har Finlands Lionsförbund producerat följande material: 

1. Med lionsloggan som bas har för förbundet och distrikten tillverkats en banderoll
2. En ny finsk- och svenskspråkig broschyr har tryckts och sänt till distrikten (B-distriktet 1000 

st)
3. På basen av broschyren har en video om lionsverksamheten och -historian färdigställts på 

förbundets YouTube-kanal  https://www.youtube.com/channel/UCwj1hFkBdu-jw2tTJyuM1HQ

Mer information hittas på förbundets websidor. 

Där det finns behov, där finns Lions!  

Vårhälsningar 
Kristiina  

https://jellona.info/wp-content/uploads/2020/04/Kutsu_vuosikokous_19_5_2020.pdf
https://www.lions.fi/jasenille/juhlavuoden_2020_viestintaaineistoa/
https://issuu.com/spek_ry/docs/n_in_annat_naapuriapua_turvallisemmin?fr=sODJkMTExNjU1NTk
https://jellona.info/wp-content/uploads/2020/04/Akuuttikassien-kuljettaminen_4_2020.pdf
https://www.lions.fi/aktuellt/motesanvisningar/
https://www.youtube.com/channel/UCwj1hFkBdu-jw2tTJyuM1HQ



