
 

      

  Oulu 23.3.2016 

 

Bästa distriktskoordinatorer och fjäderansvariga lions! 

Den  fina öppningsfesten i Tammerfors är över. Festen var lyckad tack vareTammerforsnejdens lions. 

Programmets höjdpunkt var fjäderambassadören Kaj Kunnas och stjärnläraren Jutta Helenius långsamma 

vals samt fjäderambassadören Juha Tapios sångframträdanden. Juha Tapio släppte i slutet av sitt 

framträdande en större bomb – han och hans sambo skänker 50.000 euro till Röda Fjädern-insamlingen  

som avslutning på sin konsert 3.12.2016. Fint! 

 

Festen är över – det är dags att återgå till vardagen och till svarven.  Här några saker att informera 

klubbarna om: 

1.  Vår slogan ”2017 gärningar för de unga” syns på nätet.  Bakom varje tal skall finnas en gärning och 

dessa gärningar skall klubbarna nu börja dokumentera. För närvarande finns på Youtube LC 

Oulu/Tervas videosnutt om Tervahiihto, men den kommer i sinom tid också bakom ett tal. Nu 

hoppas jag att varje klubb gör 1-2 minuters videoklipp av någon egen fjäderaktivitet och sänder  

klippet till adressen jari.peltonen@lions.fi 

2. Dessutom hoppas jag att ni sänder ett sammandrag av era egna fjäderaktiviteter  till er egen 

distriktskoordinator försedd med följande uppgifter: aktivitetens namn, nettointäkt, uppskattat 

antal kontakter (betjänar även LCI 100 år!) 

3. Jag hoppas att distriktskoordinatorerna för bok över sina klubbars aktiviteter för att underlätta 

uppgörandet av slutrapport i sinom tid. 

4. Som mellanrapport hoppas jag att distriktskoordinatorerna  sänder ett sammandrag över 

klubbarnas verksamhet senast 15.5.2016. På årsmötet i Åbo i slutet av maj presenteras ett 

sammandrag av aktiviteterna i hela landet. 

5. I nätbutiken har 100 mm:s akrylbollarna tagit slut. 80 mm:s finns det ännu mycket av. Åtgången av 

de större bollarna överraskade oss, men fler kommer att beställas. 

6. Med YLE har överenskommits om informationsinslag  i tv och de kommer som 30 sekunders snuttar 

veckan 48. Samma vecka ordnas alla distrikts gemensamma  Kampanjdagar på Narinken i 

Helsingfors 3.12.2016 och på kvällen har Juha Tapio sin konsert på Helsinki Areena. 

 

Matti Tieksola 

ordförande för Röda Fjädernkommittén 
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