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PIIRIKUVERNÖÖRIN TIEDOTE 8/2015-2016   Helmikuu  
 
Hyvät klubien presidentit ja muut virkailijat, lionit, puolisot ja PDG:t.  
 
Alkuvuoden asioita 

 
Tammikuu alkoi reippailla pakkasilla ja tuulen tuiverruksella. Paikoin saimme myös 
reippaan annoksen lunta. Tämä tuntuu pitkästä aikaa oikealta talvelta. Klubivierailuilla 
olen saanut todeta, että paljon hienoja palveluaktiviteetteja on tehty ja useita toimia 
heikompiosaisten auttamiseksi on käynnissä. Tämä on hienoa leijonatyötä! 

Ensi kauden klubivirkailijoiden, kuten myös piirihallituksen vastuuleijonien valinta, on 
käynnissä. Piirihallitus kokoontuu 13.2. kuulemaan ehdokasasettelun tilanteesta ja 
uskon, että kaikki vapaana olevat virat saadaan kyllä täytettyä ennen vuosikokousta.  

Klubeissa uusi hallitus aloittaa toimintansa laatimalla jo kevään aikana alustavan 
toimintasuunnitelman ensi toimintakaudeksi. On syytä jättää kaudenaikaisille 
muutoksille sijaa, sillä joka vuosi on tullut kesken vuotta aina uusia aktiviteetteja, joista 
ei vielä tässä vaiheessa ole ollut tietoa. 

Piirikuvernööri- ja varapiirikuvernööriehdokkaat 

DG:n virkaa hakee nykyinen 1VDG Jarmo Hietala (Paula) LC Lapua/Simpsiö. 1. 
varapiirikuvernöörin virkaa hakee nykyinen 2VDG Jaakko Passinen (Liisa) LC 
Nurmo/Lakeus ja 2. varapiirikuvernöörin virkaan ovat ehdolla ZC Thorolof Westerlund 
(Inger Granfors) LC Närpes ja ZC Anna-Liisa Laurila (Lauri) LC Kauhajoki/Katrilli. 

Klubien aloitteet vuosikokoukselle 2016 
 
Piirihallitus ei ole määräaikaan 15.1.2016 mennessä saanut yhtään aloitetta 
vuosikokoukselle. Tämä kuvastanee sitä, että nykyisissä ja tiedossa olevissa 
aktiviteeteissa on riittävästi tekemistä ensi kaudelle. 
 
Piirin vuosikokouksen järjestämisoikeutta keväälle 2017 on hakenut LC Lapua/Simpsiö 
ja LC Ähtäri/Ouluvesi. 
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Suomineito 100 v. juhlaveistos yhteistyöehdotus  
 
Jani Karvonen on tehnyt esityksen Suomineito 100v. kiviveistoksen hankinnasta joko 
koko maakunnan voimin tai vaihtoehtoisesti Seinäjoen Lions- ja Rotari-klubien 
toimesta. 
 
Tavoitteena varainhankinnassa vuoden 2016 aikana on kerätä kasaan summa, millä 
kyetään suorittamaan velvoitteet kiviveistoksen hankinnasta, aluskivistä sekä 
mahdollisesti myös hieman laittaa ympäristöä teoksen ympärille. Hankkeen 
kokonaiskustannukset ovat vähintään 150.000 €. 
 
Suomalaissyntyinen, nykyisin Yhdysvalloissa asuva kuvanveistäjä Eino Romppanen on 
tehnyt Suomen 100v. itsenäisyyden juhlavuoden kunniaksi Suomineito 100v. 
kiviveistoksen sekä sen välittömään läheisyyteen tulevan Vapaa puhe -kiven. Teokset 
valmistuivat kesän 2015 aikana. Teokset tullaan paljastamaan Seinäjoella vuonna 2017 
juhlallisin menoin. Teoksen hallintaan on perustettu rekisteröity yhdistys Suomineito 
100v. -juhlaveistos Seinäjoki ry, jonka perustajajäsenet ovat Jani ja Maarit Karvonen 
sekä Jyrki Jääskeläinen. 
 
Teos on saanut Suomi 100 vuotta juhlavuoden statuksen Valtioneuvoston kanslialta ja 
on siten yksi maakunnan merkittävimmistä juhlavuoden töistä. Teos on tarkoitus 
pystyttää Seinäjoelle ja kaupungin kanssa sijaintivaihtoehtoja pohditaan parhaillaan. 
 
Suomi 100v. juhlavuoden pääteema on Suomi 100 vuotta yhdessä. Myös tämän 
teoksen tavoitteena on yhdistää suomalaisia ja sukupolvia Veteraanien Iltahuuto -
kappaleen hengessä. Kiviveistoksen ja Vapaa puhe -kiven tavoitteena on tuoda 
näyttävästi esille Suomen 100 vuotta kestänyttä itsenäisyyttä sekä sen eteen tehtyjä 
mittavia uhrauksia.  
  
Suomineito kivi asetetaan 1m korkealle mustalle (0,5m) ja punaiselle (0,5m) 
graniittijalustoille. Veistoksen läpi on jatkossa mahdollisuus kävellä ja näin jokainen voi 
omalla tavallaan pohtia sen läpi kävellessä Suomen menneisyyttä ja tulevaisuutta, 
itsenäisyyttä ja sen tuomaa vapautta.  Vapaa puhe -kivi puolestaan mahdollistaa yhden 
tärkeimmän vapautemme, sananvapauden julistamisen.  Suomineito 100v. veistoksen 
taustassa ja jalustassa on kuvattuna Suomen menneisyys ja uhraukset. Teoksen läpi 
kävellessä eteen avautuu Suomen ja suomalaisten valoisa tulevaisuus osana globaalia 
maailmaa. 
 
Olen lähettänyt pyynnön paikallisille klubeille tiedoksi ja piirihallitus tulee käsittelemän 
asian kokouksessaan 13.2 mutta olen myös todennut esittäjälle, että leijonilla on oma 
juhlavuoden aktiviteetti Punainen Sulka ja meidän aktiivista panosta tarvitaan siihen. 



 

 

 
Jäsenmaksusta 
 
Kansainvälinen jäsenmaksu erääntyy maksettavaksi kaksi kertaa kaudessa. Kauden 
ensimmäinen lasku tulee jo heinäkuulla ja se on maksettava eräpäivään mennessä. 
Samalla tavoin tulisi menetellä tammikuisen laskun kanssa. Kansainvälinen järjestö 
tiukentaa laskujen perimistä koko ajan. Mikäli klubi ei ole ajoissa suorittanut 
maksujaan, klubi asetetaan lakkautustilaan.  
 
Jotkut piirimme klubeista ovat jättäneet ulkomaisen jäsenmaksun maksamatta tai 
maksaneet siitä liian vähän. Liian vähän maksettu maksu johtuu varmaankin osittain 
valuuttakurssien muutoksesta. Pienistä kurssieroista johtuvista maksuista klubi ei 
joudu lakkautustilaan. Nyt kun piirimme vuosikokous lähestyy, niin klubien tulee 
maksaa kansainväliset jäsenmaksut ajan tasalle. Muuten käy niin, ettei klubilla ole 
äänestysoikeutta piirin vuosikokouksessa.  
 
Huolehditaan yhdessä, ettei yksikään piirimme klubi joudu lakkautusuhan alaiseksi 
maksujen viivästymisen johdosta. Tämän takia tuon asian jo nyt esille, jotta ne klubit, 
joilla on säännöissään jäsenmaksun suuruuden päättäminen vasta vuosikokouksessa, 
huomioisivat tämän asian ajoissa. Moni kysynee tässä vaiheessa, että miksi me 
maksamme kansainvälistä jäsenmaksua. Jos emme sitä maksa niin lakkaamme 
olemasta leijonia, olemmehan jokainen kansainvälisen järjestön jäseniä. Hoidetaan 
asia kuntoon yhteistuumin. 
 
Kansainvälisestä päämajasta tulee helmikuun lopulla yhteenveto klubien maksetuista 
ja maksamattomista jäsenmaksuista ja siitä näkee keillä on äänestysoikeus 
maksettuaan maksunsa ajoissa. Lopuilla klubeilla ei ole äänivaltaa piirimme 
vuosikokouksessa. 
 
Alkuvuoden tapahtumia ja kokouksia 

Piirihallituksen kokous on Lapualla 13.2 ja samalla pidetään piirifoorumi. Tästä klubit 
ovat saaneet erillisen kutsun. 

3. muutosjohtajakoulutus 1. varapresidenteille järjestetään Seinäjoella 16.2. 

Piirin lentopalloturnaus kisataan 20.2 Isojoen monitoimitalolla. 

Melvin Jones ja Arne Ritari gaalailta Kauhavalla lauantaina 12.3. Tervetuloa 
arvokkaaseen juhlaan, jossa saamme taas uusia ritareita ja MJF jäseniä. 

 



 

 

Skeba - nuorten bändiskaba 

Skeba – Nuorten bändiskaba 2016 on Suomen Lions-liiton järjestämä tapahtuma, jossa 
alle 20-vuotiaat nuoret kilpailevat bändimestaruuksista. Kisaan ilmoittautui riittävästi 
bändejä, joten karsintakilpailu pidetään tänäkin vuonna Teknologiakeskus Framilla 
Seinäjoella 12.3. 

Viime vuonna voittajaksi tuli suomenkielistä metallia soittava nelijäseninen 
karijokelaisbändi Metallileka. Kaikille Seinäjoella esiintyville bändeille on erityisen 
tärkeää, että esitettävät kappaleet ovat omia sävellyksiä ja sanoituksia.  

Valotekniikasta, kuvauksesta ja äänentoistosta vastaa Koulutuskeskus Sedun Kurikan 
toimipisteen tieto- ja tietoliikennetekniikan opiskelijat harjoitustyönään. 

Skeban Lions-liitto aloitti v. 2010 Hämeenlinnassa, sitten tulivat Vaasa, Jyväskylä, 
Heinola, Pori ja Sotkamo. Tänä vuonna loppukilpailu järjestetään toukokuun lopulla 
Turussa.  

Piirimme karsintakilpailuissa tullaan jakamaan kolmelle parhaalle palkinnot: 1. sija 150 
€, 2. sija 100 € ja 3. sija 50 €. 

Skeba-yhdyshenkilönä piirissämme on 2VDG Jaakko Passinen, LC Nurmo/Lakeus, 
jaakko.passinen@lions.fi, 0500 261 089 

Pohjanmaan Leijona 

Pyysin tammikuun tiedotteessa esityksiä Pohjanmaan Leijonaksi 15.1.2016 mennessä. 
Koska esityksiä määräaikaan mennessä ei kuitenkaan tullut riittävästi, niin uusi 
määräaika on 29.2.2016 mennessä. Säännöt ja tähän mennessä nimetyt leijonat 
löytyvät piirin kotisivuilta. 

Jäsenkampanja 

Piirimme jäsenmäärä oli vuodenvaihteessa 1775 eli 20 vähemmän kuin puoli vuotta 
aiemmin. Uusia jäseniä on kyllä tullut 35, mutta enemmän on poistunut. Suhde oli 
sama kuun vaihteessa. Ilmeneekö taloudellinen lama myös henkisellä puolella niin, 
ettei hyväntekeväisyys enää innosta, vaikka tarve siihen samalla kasvaa?  

Jäsentilanne on pysytellyt samana vain vähän vaihdellen jo useamman kuukauden 
ajan. Kiitän niitä klubeja, jotka ovat onnistuneet lisäämään jäsenmääräänsä ja 
kummeille toivotan jaksamista uusien leijonien sitouttamisessa leijonatoimintaan. 
Pidetään huoli, että jäsenmäärämme loppukaudesta vielä kasvaa ja kauden tavoite 
saavutetaan. 

Piirikuvernööri Timo ja puoliso Pirkko 
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