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Bästa klubbpresidenter och andra funktionärer, lions, partners och PDG:r.  
 
Vårens ärenden 

 
Funktionärerna för nästa period väljs i denna månad och i samband med årsmötet 
arrangeras skolningar för de nya ansvarslejonen. Klubbesökens antal har minskat 
avsevärt sedan hösten och för min egen del är de nu förbi men det har varit mycket 
arbete för mig men även för många andra personer med att bereda de officiella 
mötena.  

De nya klubbstyrelserna påbörjar eller har redan påbörjat uppgörandet av 
verksamhetsplanerna för nästa period och 1. VDG Jarmo Hietala har samlat ihop en 
distriktsstyrelse för nästa period och förberett en verksamhetsplan och budget för 
nästa period. Alla dessa arbeten är ännu i beredningsskedet men blir klara i sinom tid. 

Guvernörsrådet i Mariehamn 4.-6.3.2016  
 
Guvernörsrådet, dvs. Lionsförbundets näst högsta beslutsorgan, sammankom till sitt 
femte möte i början av mars i Mariehamn. Festtalet vid öppningsfesten hölls av chefen 
för sekretariatet för Kyrkans utlandshjälps religiösa och traditionella ledares 
fredsmäklarnätverk, specialrepresentanten Aaro Rytkönen. Hans tal behandlade 
värdighet och människovärde och försökte klargöra vad som gör livet värdefullt. Han 
berättade om oförglömliga saker från sina egna besök till mål för utlandshjälpen runt 
om i världen. 
 
Hans erfarenheter från dessa besöksmål har stärkt hans egen uppfattning om att det 
inte kan förekomma ett människovärdigt liv utan jämställdhet såväl vad gäller kön som 
var man föds och bor. Människan kan själv påverka sitt eget liv om man bara ger 
tillfälle till det. Han berättade en historia om en gift 14 årig nepalesisk tvåbarnsmor 
Maruka Murmo, som skaffade sig en gris födde upp den och sålde den för det dubbla 
priset och skaffade sig en åkerlapp för pengarna och nu kan själv bestämma om sin 
egendom. På detta sätt förbättrade hon sitt eget människovärde och sin värdighet. 
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Förbundets kommunikationsledare 2016-2019 
 
Man har inte kunnat besätta förbundets kommunikationsledarpost trots ett flertal 
ansökningsannonser och nu söker man en av uppgiften intresserad person bland 
distriktets klubbar. Förbundets nuvarande tf. kommunikationsledares (MD-PRC) 
verksamhetsperiod utgår 30.6.2016. Den kommande kommunikationsledarens 
verksamhetsperiod är 1.7.2016 – 30.6.2019.  
 
Kompetenskrav för denna uppgift är god kännedom om kommunikation och PR-
verksamhet åtminstone på distriktsnivå. Uppgiften förutsätter språkkunskaper i finska, 
svenska och engelska.  
 
Kommunikationsledarens mest centrala uppgift är att med stöd av ledningen 
genomföra kommunikationen i enlighet med förbundets brand via olika medier. 
Kommunikationsledaren leder kommunikationsarbetsgruppen och samarbetar med 
den kommunikationsbyrå som förbundet har valt.  
 
Tilläggsuppgifter om uppgiften ges av generalsekreterare Maarit Kuikka, tfn. 040 580 
2494 och tf. MD-PRC Raimo Paappa, tfn. 0400 426 413 
 
Förbundets medelsanskaffningsaktiviteter för ungdomsarbetet 
 
Förbundet har även denna period haft julkort och lotterier som 
medelsanskaffningsaktiviteter, vilkas inkomster har riktats till ungdomsarbete och till 
att täcka Finlands andel av NSR-projektet. De klubbar som har deltagit i 
julkortsaktiviteten får 50 % som kan användas för egna ungdomsaktiviteter. Avsikten 
är att fungera på samma sätt även under nästa period.  
 
Med inkomsten från ungdomslotterierna har man bl.a. hjälpt ungdomslägren och det 
är nog underligt att några klubbar returnerade lotterna helt eller delvis. Skulle det vara 
bättre att samla in en större andel distriktsavgift i stället för att förbundet gör ett stort 
arbete via marknadsföring mm av ungdomslotterna? Man kan nu inte marknadsföra 
ungdomslotten, dvs. man vet inte riktigt vad man får för pengarna som man samlar 
ihop via lotterna. 
 
Om medlemsavgiften 
 
Jag skrev i mitt distriktsmeddelande i januari om betalning av den internationella 
medlemsavgiften i tid och framhöll att om inte medlemsavgiften är betald i tid så har 
klubben inte rösträtt på vårt årsmöte. Men hur gick det? Några klubbars 
medlemsavgift var helt eller delvis obetalda. En för liten betalning beror säkert delvis 



 

 

på förändringar i valutakurserna eller på att klubben har fått nya medlemmar i början 
av året och att klubben har fått en internationell betalning för dem. 
  
Det kom ett sammandrag från internationella högkvarteret rörande betalda och 
obetalda medlemsavgifter. Enligt betalningsuppgifter per 1.3.2016 har endast 57 
klubbar av distriktets 67 klubbar rösträtt i och med att de har inbetalt avgiften i tid. 
Resterande 10 klubbar har inte rösträtt vid vårt distrikts årsmöte såvida de inte betalar 
sina avgifter omedelbart. 
 
Jag påminner klubbarna om skuldsaldot, som inte får överstiga 10 $, vid både 
distriktets och Lionsförbundets årsmöte, så att klubbens goda ställning förverkligas och 
att klubben har rösträtt vid dessa möten. 
 
Anmälningar till medlemsregistret 
 
Av vårt distrikts klubbar har medlemsanmälan till MyLCI senaste månad gjorts av 58, 
dvs. nästan en femtedel av klubbarna har inte gjort någon anmälan fastän det borde 
göras varje månad. Jag skrev om detta i oktober och januari månaders meddelande 
men synbarligen är det bra att påminna om detta regelbundet. 
 
100-årsjubiléet 

Klubbarna har fått ett brev av 107-F 100-års jubileumskoordinator Kaarlo Katajisto, i 
vilket han föreslår att klubbarna borde utse ansvariga för LCI 100-årsjubiléet. Uppgiften 
kan, om man så önskar, förenas med Fjäderlions’ uppgifter. Uppgifter om de valda 
skulle anmälas åt jubileumskoordinatorn senast 31.3.2016 under adress 
kaarlo.katajisto@gmail.com men vissa klubbar har ännu inte skött detta. Om klubben 
inte utnämner en person så utnämns klubbens nuvarande president till uppgiften, så 
att dessa meddelanden om denna gemensamma aktivitet säkert kommer fram och 
behandlas i klubben. 

Renoveringsbidrag till Skyddskårs- och Lotta Svärd -muséet 
 
Jag skrev i mitt föregående distriktsmeddelande om förslaget om en aktivitet från LC 
Alavus/Salmi, enligt vilket klubbarna skulle ge ett bidrag till det nationella Skyddskårs- 
och Lotta Svärd muséet som finns i Seinäjoki. Klubbens förslag är 100 €/klubb från 
klubbens aktivitetskonto. Insamlingen har kommit väl igång och jag vill redan i detta 
skede rikta ett tack till de klubbar som har deltagit. 
 
Målsättningen för Suojeluskunta- ja Lotta Svärd -museon Tuki ry:n för år 2015 var att 
samla ihop hundratusen euro för att användas till muséets fönsterrenovering. Man 
missade målet med bara ett par tusen euro då det slutliga insamlingsresultatet uppgick 
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till 98 107,45 euro. Det enklaste sättet för att stödja ekonomiskt är att så många som 
möjligt skulle ansluta sig som medlem i föreningen och på detta sätt göra det möjligt 
att genomföra de kommande projekten gårdsplanteringarna och renoveringen av 
gårdsstaketet. Personmedlemsavgiften är bara 10 euro i året. 
 
Man kan bekanta sig med Tuki ry:s verksamhet via adressen: 
 http://www.slmuseontuki.fi/   
 
Vårens tillställningar och möten 

 Melvin Jones och Arne Ritari galakväll firades i Kauhava med ca 60 deltagare 
lördagen 12.3. Vid galan dubbades tre nya riddare och organisationen fick lika 
många nya MJF medlemmar. 

 Öppningsfesten och kampanjstarten för Röda Fjädern 2017 -insamlingen och 
Arne Ritari -fest arrangerades i Tammerforshuset lördagen 19.3. Vid 
öppningstillfället medverkade även distriktskoordinatorn Matti-Pekka Mäkelä. 

 Distriktets pilktävlingar arrangerades av LC Isokyrö vid Kalliojärvi i Storkyro 19.3. 
Resultat: https://www.facebook.com/leijonapilkki 

 Distriktets ledningsgrupps möte hölls 21.3 vid Frami i Seinäjoki och bl.a. det 
kommande årsmötets och årsfestens ärenden behandlades. 

 Lions Quest -skolning arrangeras i Seinäjoki 4.-5.4. Till skolningen har anmält sig 
17 kunskapstörstande lärare. 

 Distriktsstyrelsens sista möte hålls i Seinäjoki 16.4 och samma dag även 
distriktets årsfest och årsmöte. Klubbarna har fått en särskild kallelse om detta. 

 Finlands Lionsförbunds årsmöte hålls i Åbo 27-29.5. Jag påminner om att 
anmälan till ett lägre pris utgår 20.4. 

 
Premieringarna för perioden 2015 – 2016  

Nu är det tid att i klubbarna börja fundera på lions som under denna period har utfört 

förtjänstfullt arbete. Ni kan samtidigt ge mig förslag om lions som bör premieras vid 

distriktets årsmöte. Under detta år är det exceptionellt få jubiléer för jämna år, dvs. jag 

har ännu en möjlighet att bevilja förtjänsttecken med en heraldisk ros och 

förtjänstmärken för grundande medlemmar och lions samt partners. Man bör dock 

vara ute i tid för utöver behandlingstid har utmärkelsetecknen även en leveranstid.  

Under nästa period förekommer det sedan betydligt flera årsfester varför man redan 

nu kan ansöka om förtjänstmärken för de fester som är avsedda att hållas under 

höstperioden. På detta sätt räcker de även åt andra.  
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Vårens skolningstillfällen  

Vid distriktets årsmöte arrangeras skolningar enligt följande: presidenter Timo 

Sysilampi i klassrum F213, sekreterare Birgitta Rajala F308, kassörer Eero Huolman 

F309, region- och zonordföranden Tapio Seppä-Lassila (innefattar även skolning av nya 

lions) F311 och partners Pirkko Sysilampi F212. Den svenskspråkiga skolningen hålls av 

Rafael Frans F310. Skolning ordnas även i juli vid distriktsfunktionärernas bytesmöte. 

Skeba – bandtävling för unga 

Kvalificeringstävlingen för Skeba – Nuorten bändiskaba 2016 hölls i Teknologicentret 
Frami i Seinäjoki 12.3. Segern bland sju deltagande band gick till tvåmannabandet 
Häkkyrä från Jyväskylä som spelade alternative/suomipop. Bandets låtar var egna 
kompositioner och texter. Domarna var synnerligen eniga om segrarna som hade ett 
väl slipat sätt att uppträda och god humor. Pricken på I var ännu ”päämies 
(huvudmannen)”, som lyftes upp på estraden före bandets uppträdande. Man kan se 
det på videon. 

Andra i tävlingen blev bandet från Lappo, Alter The Reality, som även hade låtar med 
egen alternative/rock-stil med egna texter och kompositioner. Tredje blev Blue Acid 
från Kuopio, också med egna låtar. 

För ljustekniken, filmningen och ljudåtergivningen svarade kommunikations- och 
kommunikationsteknikstuderandena vid skolningscentralen Sedus verksamhetsenhet i 
Kurikka i form av ett lärdomsprov under ledning av lärare Petri Luhtala och Soundbros 
Oy:s Kai Kuusisto. 

Alla uppträdanden kan ses och höras på: https://www.youtube.com/watch?v=Q-106a_btFo 

Lionsförbundet påbörjade Skeba år 2010 i Tavastehus, sedan följde Vasa, Jyväskylä, 
Heinola, Björneborg och Sotkamo. Finalen detta år arrangeras, som det nu ser ut, för 
sista gången i slutet av maj i Åbo. I nästa års verksamhetsplan för förbundet ingår 
Skeba inte längre. 

Österbottens lion 

Jag bad i januari månads meddelande om förslag till Österbottens lion senast 
15.1.2016. Eftersom förslag ändå inte inkom i tillräcklig utsträckning bad jag om förslag 
till den nya tidpunkten 29.2.2016. Nu fick vi ett tillräckligt antal sökanden av vilka 
PDG:rna under ledning av DG väljer den kommande Österbottens lion. Han/hon får sin 
värdiga utnämning och sitt förtjänstmärke vid distriktets årsmöte. 
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Kyrkokonsert i Jalasjärvi kyrka   

LC Jalasjärvi och LC Jalasjärvi/Liisat arrangerar en kyrkokonsert i Jalasjärvi kyrka 
10.4.2016 tillsammans med Jalasjärvi kapellförsamling. Inkomsterna från konserten är 
avsedda att gå till Röda Fjädern insamlingen. Vid konserten uppträder Kalevi Kiviniemi, 
orgel och Kirsi Kiviharju, harpa. Kombinationen orgel och harpa är ganska sällsynt. 

Till kännedom meddelas att vi har kommit överens med kommunikationsledaren 
Raimo Sillanpää att vi kommer att lägga in en större rubrik Röda Fjädern under 
rubriken Meddelanden och kallelser i den vänstra kanten på F-distriktets hemsidas 
huvudsida. Dit fogas även alla andra händelser med vilka man samlar in medel för 
Röda Fjädern insamlingen. 

Distriktsguvernör Timo och hustru Pirkko 


