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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 9 (21.3.2020) 
 
Ärade	lions,	partners	och	leos	
	
Vi har i Finland och globalt erfarit våldsamma förändringar i vårt dagliga liv, och dessa inverkar 
även på Lions verksamheten under kommande veckor och månader. Överallt har våra 
grundlagsbaserade rättigheter till rörelse- och mötesfrihet begränsats. Alla dessa har dock en god 
avsikt: att skydda speciellt hälsan hos människor tillhörande riskgrupper samt förhindra epidemins 
alltför snabba spridning. 
 
Under den senaste veckan har B-distriktets och många klubbars vår tillställningar inhiberats eller 
förlagts till senare tidpunkt. Bland dessa är ”Vårens melodier”-konserten toll förmån för 
Barnklinikernas faddrar, Diabetes-promenaden,  De Närmastes dag, Världen på besök osv. Vi har 
även inhiberat distriktets skolningstillfällen för de närmaste veckorna. 
  
Våren, speciellt april månad, är årsmötestid på såväl distrikts- som klubbnivå. Det förändrade läget 
ställer oss inför nya utmaningar. Hurudana möjligheter har vi att sakligt sköta årsmöten och få 
distriktets och klubbarnas tjänstemän för inkommande verksamhetsperiod valda? 
  
På distriktsnivå vill vi stöda klubbarna genom att erbjuda och inlära hållande av möten 
elektroniskt. Klubbarna har erhållit inbjudan till skolningstillfället nästa vecka 26.3.  
Vi presenterar några lättanvända program med hjälp av vilka elektroniska möten lyckas. 
Deltagande i sådant möte kräver användande av dator eller mobiltelefon. Kom med och lär dig 
nytt eller säkra mötens friktionsfria förlopp. 
 
Till principerna för vår organisation hör upprätthållandet av gemenskap. Vi värnar om våra 
närmaste i dessa exceptionella tider. Trots att vi inte i denna stund har möjlighet att hjälpa via 
stora tillställningar kan vi i stället ge möjlighet till hjälp i mindre skala. Vi kan göra gott för 
ensamstående och personer i karantän. Vi kan donera små och stora summor till vår stiftelse eller 
till andra hjälporganisationer. Behovet av hjälp är gränslöst. 



 
Vi är rädda om oss och varandra. Dessa tankar delas av hela DG-teamet. 
 
Kristiina, Sanna, Susanna och Mika 
 
	
 
 
	
 


