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Bästa lions, partners och leos

Lionsarbete till förmån för hjärtan
I Finland inträffar cirka 2500 oväntade medvetandeförluster och hjärtstanningar årligen utanför
sjukhusmiljön. Det viktigaste för patientens prognos och tillfrisknande är en omedelbart efter
hjärtstanningen gjord grundåterupplivning och defibrillering. Vem som helst kan använda en
defibrillator eftersom apparaten vägleder användaren. Med ett knapptryck kan en annan
människas liv räddas. Med defibrillatorer kan hjärtstanningspatienters tillfriskning märkbart
förbättras.
Årsmötet i Uleåborg 8-10.6.2018 antog ett förslag av LC Littoinen som strävar till att öka antalet
defibrillatorer i Finland. Lionskampanjen inleddes med den första beställningen i början av januari
2019, och kampanjen fortsätter. Antalet beställda defibrillatorer är redan c. 150. Målsättningen är
att varje klubb bekostar anskaffningen av minst en defibrillator, och antalet defibrillatorer i landet
skulle därigenom öka med c. 1000.
Defibrillatorutskottet har med apparatleverantören Rescue Training House Ab överenskommit att
klubbarna skickar beställningarna direkt till leverantörens e-postadress
info(at)turvallisuuskauppa.com. Detta påskyndar leveranserna. Priset är €790 + moms 24%, dvs.
€976,90 per apparat.
Arne Ritari-stiftelsen har beviljat understöd för anskaffning av defibrillatorer. Dock bör beaktas att
understödet för materialanskaffning är högst 40% och det minsta understödet är €500. Aktiviteten
kan också vara gemensam för flere klubbar. Kom ihåg att stiftelseunderstödet anhålls före
beställning. Meruppgifter om ARS-stiftelsens understödsansökan hittas på Finlands Lionsförbunds
hemsidor.

Lions Quest
B-distriktets Quest-utbildningar för denna verksamhetsperiod har förverkligats och responsen har
varit god. För nästa verksamhetsperiod 2020-21 planeras två förverklingsmodeller. Den första är
för idrottsföreningars ledare 4.11 och 11.11.2020. Lärarnas grundkurs är 4-5.3.2021.
Till lärarnas grundkurs har redan inkommit en ansökan från Ymmersta skola. Meddela mig gärna
om din klubb vill bekosta en lärares deltagaravgift. Vi försöker fortsätta
idrottsföreningsutbildningens kostnadsfrihet nästa verksamhetsperiod, ärendet avgörs på
guvernörsrådets möte i vår. Online-utbildning planeras också för att väcka intresse för
utbildningen och som repetition för grundutbildningsdeltagare. Varje klubb borde ha en utsedd
Quest-ledare.
Lions-jubileumsåret
Lions-jubileumsåret pågår och vi kan börja använda jubileumsårets logo. Logon är som vår slogan
”Många sätt att göra gott”- envar kan bilda sin egen. Lättare är dock att använda sig av färdiga
kompositioner. Distrikten och klubbarna kan också använda logon.
Lionsförbundet gör en visuell sammanställning av klubbarnas sätt att göra gott. Om din klubb har
kvalitativt goda videoinspelningar av era aktiviteter kan materialet skickas på adressen
viestinta@lions.fi.

Möten och evenemang
Guvernörsrådets möte i Uleåborg 28-29.2.2020
Fredsaffischtävlingens utställningsöppning 2.3.2020 kl. 18.30 Esbo Kulturcentrum.
Anmälan till Klubbvälbefinnandedagen senast 28.2.2020
Tid: Lö 14.3.2020 kl. 9.00-16.30
Plats: Mötes- och kongresshotell Majvik, Majviksvägen 1, Kyrkslätt
Närmare uppgifter och program har skickats till medlemmarna och klubbarna per epost. Anmälan
till sanna.mustonen@lions.fi och inbetalning av €15 på distriktets bankkonto
FI72 1004 3000 2049 15, referens 10032.
Vårens melodier-konserten
Det vid årsskiftet inledda samarbetet mellan Barnklinikernas faddrar, Lionsförbundet och
lionsklubbarna tar fart när startkonserterna förverkligas i alla 5 klinikstadsregioner med temat
”Vårens melodier”. Helsingforsregionens konsert anordnas fredagen den 27.3.2020 kl. 18.00 i
Mikaelskyrkan i Gårdsbacka. Solister är Laura Voutilainen och Valtteri Torikka. Biljettpriset är €30.
B-distriktets kampanjchef är Outi Syvänperä (LC Espoo/Laakson Liljat) outi@dlc.fi, 0500 718616.
B- ,C-och N-distriktens gemensamma kampanjchef är Jyri Kurki, jylppy@elisanet.fi. Läs mer på
https://kummit.fi/lions.
4 distriktsstyrelsens möte 31.3.2020 kl. 18.00
B-distriktets årsmöte och –fest 18.4.2020
En ”Förhållandet till naturen”-kurs anordnas den 25.4.2020 kl.10-15 i Esbo, Villa Elfvik.
Kursledare är bildkonstlärare och mediapedagog Raisa Laukkanen. Kursen är gratis.

Förhållandet till naturen-kursen är en för vuxna avsedd miljöpedagogisk utomhuskurs, där
deltagarnas egna förhållanden till naturen dryftas genom bilduppgifter. Dagen stöder Lions för
rent vatten-aktivitetens vårens målsättningar med fokus på människornas naturförhållande och
dess upplivande. Meruppgifter om kursen och anmälan:
https://kansalaisfoorumi.fi/tapahtuma/suhteessa-luontoon.
Minns att månatligen rapportera medlemsändringarna i MyLCI och aktiviteterna i MyLion.
Under april månad torde en repetition av medie- och rapporteringskursen anordnas.
Distriktsguvernörernas klubbesök för detta verksamhetsår är på slutrakan. Ett varmt tack till
klubbarna för givande möten, intressanta diskussioner och mångsidig verksamhet.
Kristiina

