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DISTRIKTSGUVERNÖRENS MEDDELANDE 11/2015-2016  Maj  
 
Bästa klubbpresidenter och andra funktionärer, lions, partners och PDG:n.  
 
Ärenden i början av sommaren 

 
Det är endast två månader kvar av perioden och vi närmar oss Lionsförbundets 
årsmöte i Åbo 28.-29.5 och avslutningen av perioden. Jag hoppas att alla klubbar 
skickar sin representant till årsmötet. Vid årsmötet gör man viktiga linjedragningar 
beträffande Lionsverksamheten under kommande år och om gemensamma aktiviteter. 
Endast genom att delta i årsmötet kan man påverka kommande beslut. Det är fyra 
veckor till årsmötet i Åbo och programmet har skickats till klubbarna. Vid årsmötet 
väljer vi ordförande och viceordförande för förbundet. Det finns flera kandidater till 
viceordförandeposten så verkliga omröstningar är på kommande. 
 
Vårt eget distrikt höll sitt 53 årsmöte 16.4. i Seinäjoki och till distriktsguvernör valdes 
Jarmo Hietala från LC Lapua/Simpsiö eller som den rätta termen lyder till 
distriktsguvernör-elect, för hans skolning fortsätter ännu och uppdraget fastställs vid 
det internationella konventet i Fukuoka.  Till första vicedistriktsguvernör valdes Jaakko 
Passinen från LC Nurmo/Lakeus och till andra vicedistriktsguvernör Anna-Liisa 
(Annukka) Laurila från LC Kauhajoki/Katrilli. I mötet deltog 100 officiella delegater från 
42 klubbar. Tre klubbar hade ingen rösträtt på grund av obetalda internationella 
betalningar. De facto var dessa klubbar inte representerade heller. 
 
Årsmötet föregicks av distriktets årsfest där festtalet hölls av VD för Seinäjoen 
Ammattikorkeakoulu Oy, rektor Tapio Varmola. Hans tal behandlade förutom om 
studiemöjligheterna i Seinäjoki även kommande byggnadsprojekt på campusområdet. 
Stadens hälsning till festen framfördes av stadsfullmäktigemedlemmen, 
styrelseordföranden för Into Seinäjoki Oy Markku Haapasalmi. För musiken ansvarade 
blåsorkestern Seinäjoki Symphony Band Brass Quintet och kören Luritus under ledning 
av Hannele Orrenmaa.  
 
Vid årsmötet tände vi ljus för de tolv medlemmar som har avlidit under året och sände 
en granriskrans till hjältegravarna.  
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Utmärkelser 
 
Vid distriktets årsmöte utdelades följande Finlands Lionsförbunds förtjänsttecken: 
Förtjänsttecken med två heraldiska rosor erhöll PDG Matti-Pekka Mäkelä LC 
Seinäjoki/Botnia, YC Ulla-Maija Paloniemi LC Kauhajoki/Katrilli och GMT Veijo 
Hannonen LC Alavus.  
Förtjänsttecknet Medal of Merit erhöll PDG Seppo Rajamäki LC Seinäjoki och PDG 
Heikki Loukola LC Vaasa/Meri. 
Förbundets förtjänsttecken erhöll GLT Tapio Seppä-Lassila LC Lapua/Simpsiö. 
Förtjänsttecken med en heraldisk ros erhöll lion Matti Heikkilä LC Seinäjoki/Törnävä, 
DC Matti Kärnä LC Ylistaro, DC Jussi Paarvala LC Soini, DC Birgitta Rajala LC 
Alavus/Kuulattaret, DC Raimo Sillanpää LC Vaasa/Meri och lion Heikki Taimi LC 
Kauhajoki. 
 
Till Österbottens lion utnämndes lion Antero Ylinen LC Alahärmä. 
 
Vidare belönades vid distriktsstyrelsens möte utöver distriktsfunktionärerna och 
kommittéordförandena även region- och zonordförandena. 
 
Registerärenden 
 
Vid de skolningstillfällen som hölls i samband med distriktsmötet var glädjande många 
kommande funktionärer på plats. Tack till alla deltagare och utbildare för visad 
aktivitet. Skolningen fortsätter vid tillfället där distriktsfunktionärerna bekantar sig 
med varandra och vid zon- och regionordförandenas introduktionstillfälle 29.7. i 
Lappo.  
 
Ni kommer väl ihåg att de nya distriktsfunktionärerna skall registreras senast 15.5, 
annars hinner inte uppgifterna om nya funktionärer med i Lionsårsboken. 
Förändringarna i klubb- och medlemsuppgifterna bör uppdateras senast 31.5.2016. 
 
Medlemssituationen 
 
Vårt distrikt har under denna period fått 62 nya lions. Målsättningen var att bevara 
vårt nuvarande medlemsantal men målsättningen uppfylldes inte. Målsättningen var 
också att grunda en ny klubb och det förverkligas om man lyckas grunda LC 
Seinäjoki/Kampus i maj. Jag tackar de klubbar som har lyckats öka sitt medlemsantal 
och faddrarna tillönskar jag entusiasm då man försöker få nya Lions bundna till 
Lionsverksamheten. 
 



 

 

Det lönar sig att ta emot nya medlemmar ända till slutet av perioden. Minst lika viktigt 
är att ansvara för att medlemmarna inte avgår. Vid behov kan vi erbjuda andra former 
av medlemskap, t.ex. passivt medlemskap för ett år (kan förnyas) eller i undantagsfall 
privilegierat medlemskap. 
 
Klubb- eller distriktsfunktionären – introducerar sin efterträdare 
 
Om du är klubb- eller distriktsfunktionär under denna period och din period upphör är 
det din uppgift att fungera som mentor för din efterträdare. Förbered dig på att 
överföra kunskap, handleda och hjälpa. På så sätt fungerar du enligt principen fortsatt 
utveckling. 
 
Värdfamiljer för ungdomsutbytet 
  
För de ungdomar som kommer för ungdomsutbyte till Finland i sommar behövs 
verkligen värdfamiljer; för ungdomar som kommer till G-distriktets läger. G-distriktets 
läger är i Laukaa. I O-distriktet, läger Karleby, är det också brist på familjer och även 
från E-distriktet har det kommit meddelanden om brister. Skulle din familj ha 
möjligheter att fungera som värdfamilj? Eller finns i din närmaste omgivning en 
eventuell familj för värdfamiljen behöver inte vara en Lionsfamilj. Det är också möjligt 
att ta två ungdomar om det inte längre eller ännu finns egna ungdomar. Man kan vara 
värd för en ungdom/ungdomar en vecka eller en längre tid. 
 
Ett tiotal ungdomar är ännu utan värdfamilj. Låt oss hjälpa så hjälper man oss. 
  
De som kommer från Europa är i familjer under tiden 17.-30.7 och de som kommer 
längre ifrån under tiden 10.-30.7. Lägerperioden är 30.7.-6.8.2016. 
  
Kartlägg de som tidigare har fungerat som värdfamiljer, familjer som under senare år 
har fungerat för det egna utbytet och gör reklam för detta tillfälle för nya personer. 
 
Möjligheten att få en unik gäst i ert hem är samtidigt en gratis språk- och kulturkurs.   
  
Be dem ta kontakt eller att direkt fylla i en värdfamiljsblankett 
http://e-district.org/userfiles/241/file/Isantaperhehakemus_107F_2015.xls 
 
Vårt distrikts ungdomsutbytesperson Matti Kärnä har en lista på ungdomar, deras 
hemländer och intressen. Han ger gärna tilläggsuppgifter om dem och om att fungera 
som värdfamilj. Matti är anträffbar per telefon 044 080 6245 och per e-post 
matti.karna@lions.fi  
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Renoveringsunderstöd för Skyddskårs- och Lotta Svärd -muséet 
 
Ordföranden och hela styrelsen för Suojeluskunta- ja Lotta Svärd -museon Tuki ry bad 
mig framföra ett tack till klubbarna som så talrikt har svarat på LC Alavus/Salmis förslag 
om en aktivitet med vilken distriktets klubbar skulle ge bidrag till det i Seinäjoki 
verksamma nationella Skyddskårs- och Lotta Svärd -muséet. 
  
100% presidentens förtjänsttecken 
  
Anvisningar och ansökningsblankett hittas på förbundets medlemssidor 
Lionsverksamheten anvisningar för förtjänsttecken. För att kunna få förtjänsttecknet 
för perioden 2015 - 2016 bör klubbens sekreterare fylla i denna framställning och 
granska att alla krav uppfylls, underteckna det tillsammans med 1 vicepresidenten 
under denna period och skicka det till mig senast 15.9.2016 för att beviljas, under 
adress DG Timo Sysilampi, Hiljalankatu 5, 60120 Seinäjoki. Förtjänsttecknets pris är 20 
euro.  
 
Kom även ihåg att söka klubbens förträfflighetspris. Blanketten för det finns på 
högkvarterets sidor. 
 
Fortsatt utbyggnad av sjukhuset i Ratnapura 
 
Insamlingen för det fortsatta utbyggandet av ögonsjukhuset i Ratnapura, Sri Lanka 
fortsätter ännu. I vårt distrikt har 42 klubbar på klubbnivå redan deltagit i insamlingen 
och fyra donationer om 500€ har vi också fått redan. Från vår målsättning 8 000 euro 
fattas bara 470€, dvs. vi har samlat in 94 % av målsättningen. Det är tid för slutspurt. 
 
På riksomfattande nivå har vi erhållit 500€ eller större donationer av 53 klubbar och 25 
enskilda Lions. Antalet betalande klubbar uppgår till 490 av Finlands 924 klubbar, dvs. 
52%. Insamlingsresultatet är för närvarande 105 000 och målsättningen 120 000€ 
 
Slutligen 

Det har varit fint att se och erfara hur Lionsklubbarna har fungerat aktivt. Vi har 
tillsammans hittills gjort service- och penninginsamlingsaktiviteter sammanlagt ca 10 
000 timmar. Antalet personer som har haft nytta av servicen uppgår till över 200 000. 
Dessa uppgifter framgår av rapporter som har uppgjorts av distriktets klubbar. 

Tack lions i F-distriktet! Det har varit hedersamt att fungera som er distriktsguvernör 
under perioden 2015 – 2016. Under nästa period fungerar jag som ordförande för 
PDG-kommittén och försöker på allt sätt hjälpa den kommande distriktsguvernören 



 

 

och distriktsstyrelsen i deras arbete för att åstadkomma en ännu livskraftigare 
verksamhet. 

Distriktsguvernör Timo och hustru Pirkko 


