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Jubileumsåret 2020, informationsmaterial 
 
I år har vi ett jubileumsår, då det förflutit 70 år sedan Lionismen gjorde intåg i Finland och 60 år sedan Finlands 
Lionsförbund grundades. Förbundets information stöder distrikt och klubbar i medverkan i jubileet med olika 
material, som är tillgängliga för alla, då de är klara. 
Finland är landet för tusentals lions. Under året lyfter vi fram lions och leos och många sätt att göra gott. 
Innehållet i logon för jubileumsåret har leos och lions kunna påverka genom att skicka illustrationer kring temat 
”Hurudan lion döljer sig hos mig?” Via distrikten och klubbarna har illustrerade berättelser om många sätt att öra 
gott samlats in. Vårt mål är att få ihop 70 sätt att göra gott.  
 
− Profilen för jubileumsåret lyfter fram den brokiga skaran av lions och leos – vi finns i olika åldrar, i olika miljöer 
och vi ser olika ut. I utformningen och utförandet av logon för jubileumsåret har deltagit medlemmar som under 
årtionden anslutit sig till förbundet. Just en som du ryms bra med i sällskapet, säger designer Pekka Piippo, som 
planerat logon. 
 
 
Evenemang under jubileumsåret 
1) Logon för jubileumsåret kommer att synas på ett par reklamtavlor, den första i månadsskiftet februari - mars 

vid skidspelen på Salpausselkä i Lahtis och i november vid Tre Smeder öppningen i Helsingfors 25.-30.11.2020. 
2) GR i Uleåborg inledde jubileumsåret i slutet på februari. 
3) Konserterna Vårens Melodier till jubileumsårets ära tillsammans med Barnklinikernas faddrar i Uleåborg, 

Kuopio, Tammerfors, Åbo och Helsingfors har flyttats framåt till följd av coronapandemin. 
4) Jubileumsåret märks i distriktsmöten i april-maj. Det lönar sig att i distriktsmötena dra nyttan av 

jubileumsårets logo/profil. Material för det finns på adress https://pekkapiippo.fi/downloads/lions/70/. Inför 
distansmötena kan den nya videon om lionsverksamheten visas cirka en halv timme för mötet, varvid 
deltagarna kan testa ljudnivån; (https://youtu.be/S3W_hlFnsLg) 

5) Vid årsmötet i juni firades 70 år av Lions verksamhet i ett distansmöte med jubileumsårets visuella profil. I 
slutet av perioden blev jubileumsårets ekologiska pins färdig. Den säljs så länge det begränsade antalet av 
dem finns i lager. 

6) Konserten vid jubileumsårets huvudfest som ordnades av LC Helsinki-Helsingfors och LC Helsinki-Herttoniemi i 
Savoyteatern 14.8.2020 inhiberades och för evenemanget söks en annan tidpunkt. Samma dag arrangerades 
likaväl ett evenemang på Stationsplatsen vid Helsingfors järnvägsstation, där jubileumsårets reflexbrickor 
delades ut. Även distrikten kan om de så vill få reflexer och av dem gavs i samband med GR i Björneborg 800 
reflexer per distrikt.  

7) Det Godas Dag och Finlands Lionsförbunds 60 årsfest firas i Helsingfors 23.10.2020. Det Godas Dag hålls 
8.10.2020 och samma veckoslut arrangerar klubbarna till jubileumsårets ära olika evenemang, exempelvis 
diabetespromenader. Förbundets evenemang för samarbetspartners arrangeras fredag 23.10.2020. 
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Material 
 
1) Jubileumsårets logo 

Jubileumsårets logo består av element och kan omformas i många versioner. Den är till formen likadan som 
vår slogan många sätt att göra gott. Till buds finns också färdiga kombinationer, som kanske är enklast att 
använda. Förbundet, distrikten och klubbarna har rätt att använda elementen i olika kombinationer och 
sammansättningar. Materialbank för logon är https://pekkapiippo.fi/downloads/lions/70/. 

2) Utgående från logon har för förbundets och distriktens förfogande utarbetats banderoller, som skickats åt 
distriktsguvernörerna.  

3) För vårt hundraårsjubileum samlades in en omfattande samling med historiekunskap. De återfinns som 
banderoller hos distrikten och som elektroniskt material på förbundets hemsidor 
https://www.lions.fi/media/kuvapankki/lionstoiminnan100-_vuotisjuhlanayttelyn_banderollit/. Det är värt att 
komma i håg att dra nytta av dem.  

4) En ny broschyr både på svenska och finska har sammanställts och distribuerats till distrikten. 
5) På basen av broschyren finns nu en video om lionsverksamheten och dess historia sedan mars på förbundets 

YouTube-kanal https://www.youtube.com/channel/UCwj1hFkBdu-jw2tTJyuM1HQ. 
6) Förbundets pressrelease för jubileumsåret både på svenska och finska kan utnyttjas av distrikten och 

klubbarna på hemsidorna https://www.lions.fi/jasenille/juhlavuoden_2020_viestintaaineistoa/ 
7) På basen av Jubileumsårets logo har det framställts två jubileumspins av björkfaner och en reflexbricka. Den 

långa pinsen fästs med en nål medan den kvadratformade har ett magnetlås. Pinsen kan beställas genast i 
början på perioden, pris 10 €, inkl postavgifter på adress teija.loponen@lions.fi. Reflexbrickor delas ut bland 
annat vid presentationen av lionsverksamheten på Stationsplatsen vid Helsingfors järnvägsstation. Distrikten 
kan dela ut dem vid olika evenemang.  

8) AlfaTV producerar under hösten ett specialprogram på 45 minuter Lions 70 år om Lions verksamhet och 
historia. 

9) Du kommer väl också ihåg dragspelsbroschyren på svenska och finska. Den kan du beställa av din 
distriktsguvernör. 

10) En Facebook-profil med jubileumsårets profil finns på Facebook med sökordet "LionsFinland" eller "Lions 
activities in Finland since 1950". 
 
 

Bilder på jubileumsårets pins 
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Yttre synlighet under jubileumsåret 
 
Fysiska evenemang för jubileumsåret har till följd av coronaepidemin flyttats och därför har vi i den uppgjorda 
budgeten möjlighet att ersätta evenemang med reklamsynlighet i medier. 
 
Vi har deltagit i två kampanjer med specialutdelning i tidskrifterna Suomen Kuvalehti och Hyvä Terveys, som når 
våra nuvarande medlemmar och potentiella nya medlemmar. 
Vi har utökat vår samhälleliga information med artiklar med bilder på inre pärmen av Suomen Kuvalehti, som 
publiceras 18.9. Till följd av en lapsus från en redaktör kom vår annons in tidningen 4.9. Suomen Kuvalehti har 
varje månad en riksomfattande läsekrets på 270 000 läsare. 
Dessutom får vi digital synlighet på en banner på Suomen Kuvalehtis hemsida, som styr läsaren in på artikeln i 
tidningen. Bannern syns på hemsidan tills 100 000 läsare har klickat på den. 
Samma artikel har också publicerats i en bilaga med kampanj ”Friska jag” i tidningen Hyvä Terveys. Tidningen 
Hyvä Terveys är Suomen Kuvalehtis hälsotidning och kampanjen når cirka 300 000 läsare.  
Den digitala synligheten gäller till den delen i 12 månader, då det på hemsidorna terve.fi finns en banner, som 
med klick ger möjlighet att läsa artikeln. Bannern syns tills 50 000 läsare tagit del av den. Bannern syns inte hos 
alla, utan hos utvalda målgrupper, varav 10 000 personer (för Suomen Kuvalehti) och 50 000 (för Hyvä Terveys). 
Då den digitala kampanjen är över får vi rapport om intresset för banners, antalet klick osv. 
 
Därutöver kommer vårt jubileumsårs logo att rulla på ett par reklamtavlor. Den första reklamen var redan i 
månadsskiftet februari-mars vid skidspelen på Salpausselkä i Lahtis och i november kommer den följande vid Tre 
Smeder i Helsingfors 25.-30.11.2020. 
 
 
Jubileumsårets webinarieserie De tusende lejonens land 
 
En ny lionsperiod inleds i en utmanande atmosfär och vi hedrar jubileet, att det förflutit 70 år sedan Lionismen 
gjorde intåg i Finland och 60 år sedan Finlands Lionsförbund grundades, genom att introducera webinarieserien 
De tusende lejonens land, som presenterar lions många sätt att göra gott och lionsverksamheten. 
Kring olika teman ordnas halv timmes webinarier, som förbereds och leds av en ansvarig för ett visst 
ämnesområde. En sakkunnig på temat inleder ämnet först 20 minuter och resten 10 minuter reserveras för 
frågor. 
Halvtimmes webinarier ordnas varannan torsdag med början 3.9 kl 18 med GoToWebinar-systemet. 
Webinarierna arkiveras i efterhand på förbundets hemsidor, där de lätt kan avlyssnas efteråt, exempelvis som ett 
20 minuters programinslag på ett klubbmöte. Adressen är https://www.lions.fi/media/tuhansien_leijonien_maa_-
webinaarisarja/, 
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