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Tema för säsong 2019-2020: 
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 gott  Många sätt att göra gott tillsammans 
 
 

DISTRIKTGUVERNÖRENS BREV 6 (30.12.2019) 
 
Ärade	lions,	partners	och	leos	
	
Barndomsårens cancer 
Barndomsårens cancer är ett av Lionsorganisationens fem understödsobjekt. Välfärden för den 
kommande generationen är nära associerad med Lionsverksamheten. Lions och leos har sett och 
upplevt hur cancern påverkar barn och familjer. För att bringa hopp gör vi vårt arbete genom 
konkret serviceverksamhet och stöd. 
 
Visste du att i världen ett barn diagnosticeras med cancer med två minuters mellanrum? Under de 
senaste 20 åren har barndomsårens cancerfall ökat med 13%. Barndomsårens cancer konstateras i 
allmänhet i 6-årsåldern. 90% av barndomsårens cancerdödlighet beror på bristande resurser. I 
Finland insjuknar 150 barn i cancer årligen. Genom effektiv behandling tillfrisknar tre av fyra, men 
samtidigt förändras vardagen för den insjuknade och familjen totalt. Familjens socioekonomiska 
ställning ökar barnets risk att insjukna i cancer. Barn till föräldrar i den lägre inkomstklassen har en 
30% större risk att avlida i cancer, trots att barnpatienter i Finland erhåller samma behandling 
oavsett familjens bakgrund. 
 
Senaste oktober samlades B-distriktets nuvarande och förra distriktsguvernörer i Sylva r.f.:s 
lokaliteter. Sylva r.f., grundad år 1982, är en riksomfattande förening för cancersjuka barn, 
ungdomar, unga vuxna och deras närstående. Sylva r.f. ordnar bl.a. professionellt ledda kurser och 
sammanträffanden, kamratstöd och understödda semesterresor som hjälp att bemästra de 
förändringar som cancern förorsakar i vardagslivet. När ett barn, en ungdom eller ung vuxen 
insjuknar i cancer är inverkan på de närstående betydande. Sylva r.f.:s uppgift är att fungera som 
medhjälpare och att vara närvarande i vardagen för de insjuknade och närstående, samt att 
erbjuda information och stöd i den förändrade vardagen. Merinformation www.sylva.fi. 
	
Vad kan då vi B-distriktets lions göra för att hjälpa cancerbarnen och deras närstående? Under 
våren är det meningen att stödet till cancerbarnen syns mer konkret i distriktets verksamhet. I 



samband med välbefinnandedagen ordnas en armbandsworkshop, där vi tillverkar Fuck Cancer-
smycken till stöd för cancersjuka unga vuxna. Lions kan som frivilliga medverka i 
välgörenhetsaktiviteter t.ex. i samband med barnens cancerdag som ordnas i februari. September 
är den världsomfattande Guldbandsmånaden under vilken ett flertal informationstillfällen och 
aktiviteter anordnas. Då säljs också Guldband som är det internationella kännemärket för 
barncancer. 
 
Sandudds hjältegravar och Festlunch 11.1.2020 
En separat bulletin om uppvaktningen vid Sandudds hjältegravar och den efterföljande 
Festlunchen har den 15.12.2019 tillsänts B-distriktets alla lions. Samling vid Sandudds 
begravningsplats kl. 10.20 och fanborgen startar mot hjältegravarna klockan 11.00. Festlunchen 
börjar i restaurant Mestaritalli klockan 12.30. Separat anmälan till Festlunchen senast 3.1.2020. 
Hoppas att så många som möjligt ställer upp!	
	
Kommande skolnings- och övriga tillfällen 
Lionsinfo i region 3 
Tid: to. 30.1.2020 kl. 18.00-20.00 
Plats: Lojo huvudbibliotek, Järnefelt-salen, Karstuvägen 3 
Lionsinfo för alla nya lions med faddrar samt icke-lions som önskar information om verksamheten. 
Kaffebjudning. 
Merinformation och anmälan senast 26.1.2020 antti.leppilahti@lions.fi 
 
Guiding-lion skolning 
Tid: ti. 4.2.2020 kl. 17.30-20.00 
Plats: Entresse-bibliotekets möteslokal, Esbo, Brogatan 11 
Induktion och skolning om guiding-lions uppgifter. 
Merinformation och anmälan senast 31.1.2020 sanna.mustonen@lions.fi 
 
Distriktsstyrelsens möte 3 i Lojo 23.1.2020 kl.18.00 
 
Lions Quest-grundkurs 
30-31.1.2020 anordnas följande för B-distriktets lärare avsedda Quest-grundkurs. Nu är det 
möjligt för din klubb att finansiera lärare till detta skolningstillfälle. Senast 2 veckor före 
skolningstillfället bör alla deltagare och deras sponsorklubbar vara klarlagda. 
 
Informationsansvarig i B-distriktet detta verksamhetsår är Sanna Mustonen. Om svar på 
lionsfrågor inte fås inom egen klubb, vänd dig till Sanna (sanna.mustonen@lions.fi). 
 
Höstperiodens aktiviteter 
Hjälp barnet, Hjälp familjen-aktiviteten är distriktets gemensamma aktivitet detta verksamhetsår. 
Av målsättningens 10 aktiviteter har under höstperioden förverkligats redan 7. I flertalet 
aktiviteter har minst 2 klubbar deltagit. Responsen från alla tillfällen har varit mycket inspirerande, 
positiv och uppmuntrande. Ett stort tack till de klubbar som deltog! 
 
Strax innan jul 18.12.2020 firades Charterfesten för distriktets nyaste klubb,  



LC Helsinki/Stamina. Klubbens tema, medkänsla genom sport, syntes även i festprogrammet. Före 
den egentliga festen gjorde medlemmarna en löprunda i Brunnsparken och samlade skräp på 
stränderna. Efter bastubad började den egentliga festen i restaurant Löyly. 
 
Gott	nytt	år	2020	med	tillönskan	om	en	aktiv	vårperiod 
 
Kristiina 
	
 


