
Ordförande 
Sanna Mustonen 

är det går bra för dig är det lätt att fatta beslut som bara gäller dina närmaste. Problemen i 

avlägsna delar av världen verkar inte spela någon roll och det är lätt att dra en gräns vid lokal 

anknytning, även då vi verkar i en internationell organisation. 

När hoten kryper in på vår egen världsdel och börjar knacka på dörren, börjar vi intressera oss för en 

närmare samhörighet. Rädsla väcker och utlöser frågor i oss: hur ska vi agera, hur ska vi hjälpa, hur ska vi 

samarbeta?  

De senaste veckornas omvälvningar i världshistorien är en viktig påminnelse för oss lion om att vi är en del 

av en internationell lionsfamilj. Vi stöder varandra, vi hjälper de hotade, vi bryr oss, vi hjälper. Vår 

internationella stiftelse är det enklaste sättet för oss att förmedla vårt stöd till katastrofområden, oavsett 

om situationen orsakas av naturkatastrofer eller krig. Våra donationer bidrar till insamlingen av medel för 

Kampanj 100. Kanske kommer de sista av oss nu att vidta åtgärder för att förbereda oss för framtiden. Man 

vet aldrig vem som står på tur att behöva hjälp. 

Scouterna tackar klubbarna 
Petri Kaukiainen 

ammanlagt 22 lionsklubbar har beviljat stöd till Finlands Scouters stipendiefond för storlägret Kajo. 

Med bidrag hjälper man till att mindre bemedlade scouter kan delta i lägret. Till slutet av februari 

förband sig klubbarna att stöda scouter från det egna verksamhetsområdet med lägeravgifter för 

sammanlagt 9950 euro.  Med det gör man det möjligt för 40 barn och ungdomar att delta i storlägret nästa 

sommar på Evos lägerområde nära Tavastehus. Stödsumman riktar sig nu till de lägeravgifter som 

deltagarna betalar och under den närmaste framtiden sänder scouterna betalningsdirektiv till de klubbar 

som har gjort en betalningsförbindelse samt uppgifter om användningan av bidragen. 

Finlands Scouter tackar lionsklubbarna för generositeten. 

Lions 2030 strategiverkstad i Tammerfors 26–27.2. 
Raimo Sillanpää 

ördag, några minusgrader, halt, solen har gått upp. Varala urheiluopisto dyker upp. Man kunde tänka 

sig att det nu kommer att vara svetträning, rätt kost, mätning av muskelkondition, uthållighetstest och 

andra idrottsrelaterade saker.  

Men nej. Man har kommit överens om en verkstad som 

gäller lionsstrategin. I föreläsningssal 2 har en ovanlig 

skara människor samlats, vars utseende och klädsel tyder 

på att det här inte är någon tid för sport. Vi står inför 

något stort. Vi vill göra en tidsresa i framtiden, ända fram 

till 2030. Vi talar om Lionsstrategin 2030.  

Vem pratar? Strategiarbetsgruppens medlemmar 

kommer att tala och arbeta i par, med grupparbeten och 

sammanfattningar.  En heterogen och motiverad grupp 

som vill undvika tanken på en lista med krav uppifrån. 

Snarare är det fråga om ett insiktsfullt sökande efter de 

styrkor som kan klargöras för alla klubbar. 
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Man önskar vara och identifiera eldsjälar och entusiaster, engagerade och motiverade 

strategiambassadörer. 

Trots de många misslyckade värde-, missions- och visionstillfällen, som var och en av oss under reans gång 

har deltagit i, finns det nu i luften en känsla av att man ska lyckas. Beslutsamma och fokuserade ansikten 

understryker vikten av vår service nu och i framtiden. I de små grupperna före mötet har vi noggrant satt 

oss in i våra egna delområden, t.ex. erfarenhet av medlemskap, vår verksamhetsmiljö, våra värderingar, vår 

vision för framtiden, vårt uppdrag och vår organisation. Och utöver detta mätverktyg och stegmärken för 

att veta om vi gör framsteg i riktning mot vår vision. 

På söndag eftermiddag nådde vi fram. Inte ens de som deltog på distans förlorade koncentrationen. Efter 

ett par månader av distansarbete och den här verkstaden är vi redo för att ta nästa steg vid 

guvernörsrådets möte och årsmötet. Alla kommer att få vara med.  

Under helgen sken solen där ute, men det hände stora saker inne i huset som alla lion kommer att bli 

informerade om, steg för steg. 

 

 


