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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 3 (30.9.18) 
 
Internationella ärenden 
 
Ungdomsbyte borde nu på hösten marknadsföras aktivt för unga i åldern 17-21 år. De 
sponsorerande klubbarna skall skicka ansökningarna för dem, som väntas delta i 
ungdomsbyte nästa sommar senast den 15.12.18 till sami.mantere@lions.fi. Ansöknings 
excel blanketten publiceras på distriks nätsidor i medlet av oktober. 
 
Lions Quest-grundskolningar bjuds till lärare 5-6.11.18 i Esbo och 1-2.4.19 i Helsingfors. 
Alla skolningar hittar du på www.lionsquest.fi. Klubbarna kan betala lärarens 
grundskolning till ett pris av 410€. Tilläggsinformation ger marja-liisa.lohikoski@lions.fi. 
 
Jag vill påminna er om rapporteringen till MyLCI-systemet. Medlemsmeddelanden görs 
varje månad och aktiviteterna inklusive timmarna omedelbart genast efter evenemanget, 
för att uppföljande skall vara up to date samt för att timmarna ej skall glömmas. 
Aktiviteterna som är införda i MyLCI hjälper oss att uppnå säsongens mål - 200 miljoner 
tjänade människor runt om i världen. 
 
 
Finlands Lions-förbund 
 
”Sökning på gång ”-medlemskampanjen har beslutats att genomföras under tre 
säsonger. På förbundets kampanjsidor hittar du färdigt material under kampanjens 
verktygspack. Till exempel, det är lätt att ordna minilotteri under klubbens alla aktiviteter, 
och allmänheten fyller i lotterikupongen med sina kontaktuppgifter. Efter aktiviteten är vi i 
kontakt med deltagarna och bjuder dem med i verksamheten. Ett färdigt formulär kan ni 
skriva ut från samma sidor. Erbjud människorna en möjlighet att bli lion! 
 
 



Det Godas Dag den 8.10.18 är det ett ypperligt tillfälle att arrangera serviceaktiviteter eller 
plantera t.ex. blomlökar för att glädja människorna. Lions västen på att aktivera er på 
fältet. 
 
Klubbarna har möjlighet att ansöka om förbundets Röda Fjäder – bistånd till mål för 
ungdomsarbete för säsongen 2018–2019. En fri ansökning kan göras senast 31.10.2018 
till maarit.kuikka@lions.fi OCH jukka.isotalo@lions.fi. 
 
Förbered dig för julen i god tid och beställ Lions-julkort. Gläd dina vänner med 
ungdomslotter! Bådas intäkter stöder Lions-ungdomsverksamhet. 50% av 
julkortsinkomsterna stöder din egen klubb. 
 
 
B-distrikt 
 
Goda nyheter! LC Helsinki/Töölö grundar en ny kvinnodriven klubb till Helsingfors. Anmäl 
potentiella grundarmedlemmar till heikki.hartikainen@lions.fi. 
 
Stiftälsen Näsdagen har åter kallat lejonen med i kampanjen. Sparbössa insamlingar kan 
arrangeras när som helst under tiden 18.10-11.11.18. Klubbarnas spar näsdagsparbössor 
har ikraft varande lovmärken. Den egentliga näsdagen firas fredagen den 9.11. Med 
inkomsterna från näsdagskampanjen stöds de fattigaste ländernas barns skolgång, 
förbättras deras närings- och hälsostånd samt möjliggör tryggare omständigheter. Till oss 
lion ger näsdagskampanjen positiv publicitet samt en möjlighet att visa lion verksamhet. 
Materialbeställningar samt tilläggsinformation till oss lion: www.nenapaiva.fi/leijonat och 
www.nenapaiva.fi. Näs dagsfondens kontonummer: Andelsbanken FI44 5780 1020 0003 
14, Nordea FI37 1572 3000 3844 20, Danske Bank FI47 8000 1570 8504 13. 
Referensnummer till B-distrikten är 101051110275. Tilläggsinformation Reijo Stedt tel. 
0400-755 406. 
 
Jellona-info har flyttats den här veckan till nya nätsidor. Mera innehåll uppdateras hela 
tiden. Gå till sidorna och bekanta dig med distrikt styrelsens medlemmar samt deras 
ansvarsområden. 
 
Nu är det bra tid att planera kommande lions-planer. 1VDG Kristiina Jäntti startar 
distriktstyrelseförberedelserna och ditt intresse för att arbeta med distrikt nivå kan du 
meddela i förhand till kristiina.jantti@lions.fi. Till Zonordförande skall det bestämmas 
cirkulerande turer inom zonen, så säkra att din klubb är med och bestämma om ärendet 
inom din egen zon. 
 
 
Skolningar och händelser: 
 
 
Tis 9.10.18 kl 18-21 Svenskspråkig skolning, Restaurang Socis,  
Nils Grabbegatan 6, Karis 
 
Tor 11.10.18 kl 13-19 Centralförbundet för synskadade 90-årsfest firas i Iiris-
verksamhetscentrum. Till alla öppet evenemang, var det finns möjlighet att bekanta sig 
med verksamheten på evenemangtorget, Marjaniementie 74, Östracentrum, Helsingfors. 



 
Tis 23.10.18 kl 14.00 Iris-verksamhets centrums rehabiliteringsgårds hösttalko. 
Reservdag onsdagen 24.10 ifall dåligt väder. 
 
Tis 30.10. Distriktfoorum LCI&LCIF kl 18-21 (kaffe före), Opinmäen koulu, Esbo. Mera 
info i bilagan. Allt vad du vill veta om internationella verksamheten. 
 
Fre 2.11. fredsaffish-tävlingens anslagen borde redan vara med distrktguvernören för 
val för distrikt representant. 
 
 
 


