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DISTRIKTSGUVERNÖRENS MEDDELANDE 8/2015-2016  Februari  
 
Bästa klubbpresidenter och övriga funktionärer, lions, partners och PDG:n.  
 
Ärenden i början av året 
 
Januari började med redig köld och blåst. På vissa ställen fick vi också redigt med snö. 
För första gången på länge känns det som riktig vinter. Under klubbesöken har jag 
kunnat konstatera att man har gjort många fina serviceaktiviteter och flera saker är på 
gång för att hjälpa nödställda. Detta utgör exempel på fint lionsarbete! 

Arbetet med nästa periods klubbfunktionärer, såsom även valet av distriktsstyrelsens 
ansvarslions, pågår. Distriktsstyrelsen sammanträder 13.2. för att ta del av situationen 
beträffande kandidaterna och jag tror att alla öppna befattningar kan fyllas före 
årsmötet.  

I klubbarna påbörjar styrelsen sitt arbete genom att redan under våren göra en 
preliminär verksamhetsplan för nästa verksamhetsperiod. Det är skäl att lämna 
utrymme för ändringar som sker under perioden för varje år har det mitt under 
perioden kommit nya aktiviteter som man i detta skede inte har haft kännedom om. 

Distriktsguvernörs- och vicedistriktsguvernörskandidater 

DG uppdraget söks av nuvarande 1VDG Jarmo Hietala (Paula) LC Lapua/Simpsiö, 1. 
vicedistriktsguvernörsuppdraget av nuvarande 2VDG Jaakko Passinen (Liisa) LC 
Nurmo/Lakeus och 2. vicedistriktsguvernörsuppdraget av ZC Thorolof Westerlund 
(Inger Granfors) LC Närpes och ZC Anna-Liisa Laurila (Lauri) LC Kauhajoki/Katrilli. 

Klubbarnas motioner till årsmötet 2016 
 
Distriktsstyrelsen har inte fått in en enda motion till årsmötet inom stipulerad tid 
15.1.2016. Detta torde belysa det faktum att man med nuvarande aktiviteter och 
kännedomen om kommande aktiviteter har tillräckligt att göra under nästa period. 
 
Rätten att anordna årsmötet våren 2017 har ansökts av LC Lapua/Simpsiö och LC 
Ähtäri/Ouluvesi. 
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Suomineito 100 års jubileumsskulpturen, ett samarbetsförslag 
 
Jani Karvonen har gjort ett förslag om anskaffning av en Suomineito 100 års 
stenskulptur, endera med hjälp av hela landskapet eller alternativt av Lions- och 
Rotary-klubbarna i Seinäjoki. 
 
Målet med medelsanskaffningen år 2016 är att få ihop en summa med vilken man 
klarar av förpliktelserna att skaffa en stenskulptur, den underliggande stenen samt 
eventuellt även i någon mån åtgärda omgivningen runt verket. Projektets totala 
kostnad uppgår till minst 150.000 €. 
 
Den i Finland födda, numera i USA boende skulptören Eino Romppanen har till Finlands 
100 åriga självständighet gjort stenskulpturen Suomineito 100 år samt i dess 
omedelbara närhet stenen Fritt tal. Verken färdigställdes under sommaren 2015. 
Verken kommer att avtäckas i Seinäjoki år 2017 under festliga former. För 
administreringen av verket har man grundat en registrerad förening Suomineito 100 v. 
-juhlaveistos Seinäjoki ry, vars stiftande medlemmar är Jani och Maarit Karvonen samt 
Jyrki Jääskeläinen. 
 
Verket har fått Finland 100 års jubileumsårs status av Statsrådets kansli och utgör 
därmed ett av landskapets mest betydande arbeten under jubileumsåret. Avsikten är 
att resa verket i Seinäjoki och man funderar som bäst tillsammans med staden på 
placeringsalternativ. 
 
Huvudtemat för Finland 100 år är Finland 100 år tillsammans. Även målsättningen med 
detta verk är att förena finländare och generationer i Veteraanien Iltahuuto -styckets 
anda. Målsättningen med stenskulpturen och stenen Fritt tal är att synligt föra fram 
Finlands 100 åriga självständighet och de betydande uppoffringar som har gjorts för 
den.  
  
Suomineito stenen placeras på 1m höga svarta (0,5m) och röda (0,5m) granitsocklar. 
Det är i fortsättningen möjligt att gå genom skulpturen och på detta sätt kan var och 
en, i samband med att man promenerar igenom den, fundera på Finlands förflutna och 
framtid och den frihet som den medfört.  Fritt tal –stenen möjliggör å sin sida en av 
våra viktigaste friheter, proklamerandet av yttrandefriheten. I bakgrunden av och i 
sockeln på Suomineito 100 års skulpturen finns avbildat Finlands förgångna och 
uppoffringarna. Då man går igenom skulpturen öppnar sig Finlands och finländarnas 
ljusa framtid som en del av en global värld. 
 
Jag har skickat begäran till kännedom till de lokala klubbarna och distriktsstyrelsen 
kommer att behandla ärendet vid sitt möte 13.2 men jag har även konstaterat åt den 



 

 

som presenterat förslaget att lions har en egen jubileumsårsaktivitet Röda Fjädern och 
att vår aktiva insats behövs där. 
 
Om medlemsavgiften 
 
Den internationella medlemsavgiften förfaller till betalning två gånger under perioden. 
Periodens första faktura kommer redan i juli och den skall betalas senast på 
förfallodagen. På samma sätt borde man förfara med fakturan i januari. Den 
internationella organisationen stramar åt inkasseringen av fakturorna hela tiden. Om 
klubben inte har betalt sina räkningar i tid försätts klubben i indragningsläge.  
 
Några av klubbarna inom vårt distrikt har låtit bli att betala den internationella 
medlemsavgiften eller betalat för lite. För lite inbetald avgift beror säkert till en del på 
förändringar i valutakurserna. För betalningar som beror på smärre kursskillnader 
hamnar klubben inte i indragningsläge. Nu då årsmötet inom vårt distrikt närmar sig 
bör klubbarna betala medlemsavgifterna så att de är up to date. Annars går det så att 
klubben inte har rösträtt vid distriktets årsmöte.  
 
Låt oss tillsammans ansvara för att inte en enda av klubbarna i vårt distrikt hamnar i 
indragningsläge på grund av fördröjningar med inbetalningarna. Därför tar jag nu upp 
frågan så att de klubbar i vilka man besluter om medlemsavgiftens storlek först vid 
årsmötet skulle beakta saken i tid. Mången frågar sig säkert i detta skede varför vi 
betalar en internationell medlemsavgift. Om vi inte gör det upphör vi att vara lions, var 
och en av oss är ju medlem i en internationell organisation. Låt oss sköta om saken 
tillsammans. 
 
Från det internationella högkvarteret kommer det i slutet av februari månad ett 
sammandrag av klubbarnas inbetalda och obetalda medlemsavgifter och av det ser 
man vilka som har rösträtt i och med att de har betalt avgiften i tid. Resten av 
klubbarna har inte rösträtt vid årsmötet i vårt distrikt. 
 
Händelser och möten i början av året 

Distriktsstyrelsens möte hålls i Lappo den 13.2 och samtidigt hålls distriktsforum. 
Klubbarna har fått en skild kallelse om detta. 

3. förändringsledarutbildning för 1. vicepresidenterna arrangeras i Seinäjoki 16.2. 

Distriktets volleybollturnering hålls i allaktivitetshuset Storå den 20.2. 

Melvin Jones och Arne Ritari galakväll i Kauhava lördagen den 12.3. Välkommen till ett 
värdefullt jubileum där vi igen får nya riddare och MJF medlemmar. 



 

 

Skeba – bändtävling för ungdom 

Skeba – bändtävlingen för ungdom 2016 är en av Finlands Lionsförbund arrangerad 
tillställning där unga personer under 20 år tävlar om bändmästerskap. Tillräckligt med 
bänd anmälde sig till tävlingen, varför en kvaltävling kommer att hållas även detta år i 
Teknologicentret Frami i Seinäjoki 12.3. 

I fjol vann fyrapersoners bändet Metallileka från Bötom som spelade finsk metall. För 
alla de bänd som uppträder i Seinäjoki är det viktigt att de stycken som presenteras är 
egna kompositioner och texter.  

För ljustekniken, fotograferingen och ljudåtergivningen svarar Utbildningscenter Sedus 
data- och datakommunikationsstuderanden vid enheten i Kurikka som sina 
praktikarbeten. 

Lionsförbundet påbörjade Skeba år 2010 i Tavastehus, sedan följde Vasa, Jyväskylä, 
Heinola, Björneborg och Sotkamo. I år arrangeras finalen i slutet av maj i Åbo.  

I kvaltävlingarna inom vårt distrikt kommer vi att dela ut priser åt de tre främsta: 1. 
plats 150 €, 2. plats 100 € och 3. plats 50 €. 

Skeba-kontaktperson i vårt distrikt är 2VDG Jaakko Passinen, LC Nurmo/Lakeus, 
jaakko.passinen@lions.fi, 0500 261 089 

Österbottens lion 

Jag begärde i januari månads meddelande om förslag till Österbottens lion senast den 
15.1.2016. Eftersom det inte kom in tillräckligt med förslag till nämnda datum är den 
nya tiden för inlämnande av förslag 29.2.2016. Stadgar och hittills utsedda lions 
framgår av en förteckning på distriktets hemsida. 

Medlemskampanj 

Medlemsantalet i vårt distrikt var vid årsskiftet 1775, dvs. 20 färre än för ett halvt år 
sedan. Vi har nog fått 35 nya medlemmar men fler har avgått. Förhållandet var 
detsamma som i månadsskiftet. Visar sig den ekonomiska depressionen även på den 
mentala sidan så att välgörenhetsarbete inte längre engagerar fastän behovet av dylikt 
samtidigt växer?  

Medlemsantalet har hållit sig konstant med smärre variationer redan under många 
månaders tid. Jag tackar de klubbar som har lyckats öka sitt medlemsantal och 
tillönskar faddrarna ork i arbetet med att förbinda nya lions till Lionsverksamheten. Låt 
oss ta ansvar för att vårt medlemsantal ännu växer under slutet av perioden och att vi 
kan uppnå periodens mål. 

Distriktsguvernör Timo och hustru Pirkko 
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