
Lions Clubs International 
Piiri 107-F, Finland  Distrikt 107-F, Finland 
Piirikuvernööri, DG 2015-2016 Timo Sysilampi ja puoliso Pirkko  
Distriktsguvernör,  DG 2015-2016 Timo Sysilampi och maka Pirkko  
Lions Club Seinäjoki/Törnävä, Hiljalankatu 5, 60120 Seinäjoki 
puh/tel  Timo  040-5587862, Pirkko 040-7637082  
E-mail: timo.sysilampi@lions.fi,  www.lions.fi/F 

___________________________________________________________________________________________________ 
Piiri: Distriktet:  Liitto: Förbundet:   Dr. Jitsuhiro Yamada 
Yhdessä hyvää tehden Monta tapaa tehdä hyvää  Dignity. Harmony. Humanity 
Att göra gott tillsammans Många sätt att göra gott  Ihmisyys. Sopusointu. Arvokkuus 
     Värdighet. Harmoni. Medmänsklighet ___ 

http://e-district.org/sites/107f/ 

 
DISTRIKTSGUVERNÖRENS MEDDELANDE 9/2015-2016  Mars  
 
Bästa klubbpresidenter och andra funktionärer, lions, partners och PDG:n  
 
Konserten Tillsammans med en vän 

 

 

Jag hade möjlighet att tillsammans med min hustru Pirkko bevista en kyrkokonsert i 
Trefaldighetskyrkan i Vasa, som LC Vaasa/Family på vändagen den 14.2.2016 
arrangerade redan för 25 gången. Vid tillställningen uppträdde Tomi Metsäketo 
tillsammans med pianisten Jouni Somero. I pausen höll biskopen i Åbo ärkestift Kaarlo 
Kalliala ett tal. 

Det som speciellt lämnade i minnet från konserten var Tomi Metsäketos framförande 
av Ave Maria, som ljöd vackert för den 900-hövdade publiken i den av sten byggda 
Vasa kyrka som även benämns Trefaldighetskyrkan och det av Jouni Somero 
framförda, av Jean Sibelius år 1901 för piano arrangerade Finlandia. 

Arrangerandet av en dylik konsert av en klubb med bara 11-medlemmar förtjänar 
välförtjänt uppmärksamhet och fungerar som ett utmärkt exempel även för andra 
klubbar hur man med en omfattande satsning kan få inkomster som även kan utdelas 
till bl.a. veteran- och ungdomsarbete.
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Samarbetsförslag rörande Suomineito 100 års jubileumsskulptur 
 
Jag skrev i mitt föregående distriktsmeddelande om ett förslag av Jani Karvonen om 
anskaffandet av en Suomineito 100 års –stenskulptur, endera med hjälp av hela 
landskapet eller alternativt av Lions- och Rotary-klubbarna i Seinäjoki. Jag skickade 
även ärendet till kännedom till de lokala Lionsklubbarna av vilka en svarade att den 
inte deltar i projektet. 
 
Distriktsstyrelsen behandlade ärendet vid sitt möte 13.2 och konstaterade att lejonen 
har en egen jubileumsårsaktivitet Röda Fjädern och att vår insats behövs där och 
kommer därför inte att presentera projektet för klubbarna som ett distriktets projekt. 
Härigenom kan varje klubb göra sitt eget beslut om hur man vill stöda detta projekt 
som har fått status av Finland 100 år jubileumsår. 
 
Renoveringsbidrag för Skyddskårs- och Lotta Svärd -muséet 
 
Däremot förhöll sig distriktsstyrelsen betydligt positivare till ett förslag till en aktivitet 
som kommit från LC Alavus/Salmi, enligt vilket distriktets klubbar skulle ge understöd 
till det nationella Skyddskårs- och Lotta Svärd –muséet som verkar i Seinäjoki. 
Klubbens förslag är 100 €/klubb från klubbens aktivitetskonto. De insamlade medlen 
skulle användas för renovering av huset. I praktiken sköter Suojeluskunta- ja Lotta 
Svärd -museon Tuki ry ärenden som hänför sig till renoveringen av byggnaden och 
kontot för penninginsamlingen är OKOYFIHH, FI68 5419 0120 2367 44. 
 
Distriktsforum 

Distriktsforumet hölls vid Lapuan kristillinen opisto efter distriktsstyrelsens möte 13.2. 
På plats var närmare femtio lions och partners för att höra om aktuella ärenden inom 
distriktet. Vid tillställningen lyssnade vi, efter inledningsanförandet av 
distriktsguvernören, på distriktskoordinator Matti-Pekka Mäkeläs presentation om 
Röda Fjädern insamlingen och VCC Heikki Hemmiläs översikt av sjukhuset i Ratnapura 
och Lions-organisationen. En ung person, Kirsi Ijäs-Lähteenmäki, som har varit lion i 
mindre än tre år, berättade om sina erfarenheter som lion och ett sammandrag av 
dagens begivenheter gavs av skolningsledare Tapio Seppä-Lassila.  

Alli-skolning 

Utvecklingskommittén för ledarskolning arrangerade 2015-2016 ett skolningsinstitut 
för Senior-lionledare i valdistrikt IV- Europa. Skolningen arrangerades i Rovaniemi 17.-
19. januari 2016. Ca sjuttiofem (75) entusiastiska lions tog del av denna enastående 
inlärningserfarenhet. 



 

 

I Alli-skolningen i Rovaniemi har från vårt distrikt deltagit 2VDG Jaakko Passinen LC 
Nurmo/Lakeus och ZC Anna-Liisa (Annukka) Laurila LC Kauhajoki/Katrilli. Gratulerar. 
Genom att aktivt delta i Senior-lionledarnas skolningsinstitut har dessa lions visat att 
de har förbundit sig till en högklassig ledarskapsskolning.  

Distriktets volleybollturnering 

Distriktets volleybollturnering gick av stapeln 20.2 på allaktivitetshuset i Storå. I 
tävlingen deltog 6 lag och LC Alajärvi/Järviseutu vann finalmatchen mot LC 
Alavus/Salmi med klara siffror. 

Lotteriet Ge ditt stöd till ungdomen 
 
Av huvudvinsterna i lotteriet, Fukuokaresor, har två lösts ut och av Jopo-cyklarna hela 
51. Utlottningen av en bil gick till Nystad då Pirkko Havanko lottades till vinnare. 
  
För vårt eget distrikts vidkommande kan vi vara nöjda vad gäller returneringen av 
lotter för endast 20 klubbar returnerade lotterna men nog är det ju lite snopet då de 
pengar som vi skulle ha fått via försäljningen av dessa nu är borta från ungdomen. 
Förhoppningsvis stöder dessa klubbar dem på annat sätt. 

Kandidater till uppgifter i Finlands Lionsförbund 

Inom utsatt tid har följande personer sökt uppgifter inom Finlands Lionsförbund:  

Förbundets ordförande (CC) VCC Heikki Hemmilä, LC Ylivieska (107-O) 
Förbundets viceordförande (VCC) PDG Erkki Honkala, LC Peräseinäjoki (107-F), PDG 
Jukka Kärkkäinen, LC Helsinki/Metsälä (107-N) och DG Erkki Voutilainen, LC 
Valkeakoski (107-E). 
 
Jag hoppas att så många som möjligt av klubbarna i vårt distrikt sänder en 
representant för att välja personer bland dessa till förbundets presidium. 
 
Lions Quest 
 
Lions Quest är Lionsorganisationens världsomfattande program för stöd av 
livskompetensen bland unga i skolåldern. Finlands lionsklubbar har under 25 års tid 
utbildat över 20 000 lärare för att genomföra programmet i Finlands skolor. 
Målsättningen med Lions Quest är att lära de unga kunskaperna för bemästrandet av 
det egna livet, stärka socialiteten och ungdomarnas självkänsla, uppfostra till att 
respektera andra, att bry sig om, att ta ansvar och att ge vägkost för att behärska 
konflikter. 
 



 

 

Följande grundkurs är i Seinäjoki 4-5.4. och det finns ännu plats på kursen. 
Anmälningar via nätet. Alla Lions Quest –uppgifter fås nu samlat via adress 
www.lionsquest.fi 
 
Varannan klubb i distriktet saknar ännu en Quest-kontaktperson. I en del klubbar har 
personen säkert utnämnts men om utnämningen inte har meddelats till ordföranden i 
Lions Quest och Ansvaret är vårt Martti Koivumäki och han önskar få deras 
kontaktuppgifter, adress martti.koivumaki@sedu.fi 
 
Röda Fjädern 2017 

Alla klubbar inom F-distriktet har ännu inte utnämnt en Fjäderlion, dvs. klubbens 
kontaktperson till Pusu-organisationen. Insamlingen börjar 19.3. varför det börjar bli 
bråttom så att alla klubbar får en rask start på denna sjunde Röda Fjädern insamling, 
vars målsättning är att samla in 5 miljoner euro till slutet av perioden 2017. 

Röda Fjädern kampanjsidor har öppnats i Facebook och på nätet. På nätsidan hittas de 
från adress www.punainensulka.fi och i Facebook finns en egen Röda Fjädern grupp. 
Tilläggsuppgifter av Röda Fjäderns distriktskoordinator Matti-Pekka Mäkelä matti-
pekka.makela@lions.fi 

Röda Fjädern 2017 – KAMPANJENS HÖJDPUNKT 3.12.2016 

En av höjdpunkterna för vår kampanj är på De frivilligas dag 3.12.2016. Då är vi lions – 
De frivilliga – synligt framme för att förkovra Röda Fjäderns kassa. Dagens 
huvudevenemang eller rättare sagt alla huvudevenemang hålls i Helsingfors. På dagen 
koncentreras De frivilligas dags medborgartillställningar till torget i Narinken, där vi 
lions och Röda Fjädern kommer att ha en mycket synlig del. Här kan alla distrikt 
presentera det bästa de har. Till detta återkommer vi senare.  

Det andra huvudevenemanget är Juha Tapios konsert i Hartwall Areena. På initiativ av 
vår Fjäderambassadör Juha Tapio har vi fått en fin möjlighet att på förhand sälja 
biljetter till hans konsert och samla in medel för vår Röda Fjädern kampanj. För varje 
såld biljett får klubben 4-7 euro för att förkovra sin egen kampanjmålsättning. Den 
summa som redovisas till klubben bestäms av hur många konsertbiljetter vi säljer 
sammanlagt. Ju mera vi säljer desto mera får vi per biljett. Klubbarna beställer biljetter 
snarast möjligt men senast 15.3.2016. 

I Hartwall Areena ryms en konsertpublik om 12 000 personer. Troligen kommer Juha 
Tapios konsert att snabbt säljas slut. Det lönar sig att använda sig av möjligheten till 
förhandsförsäljning. Många föreningar kommer att arrangera gruppresor till 
konserten. 
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100-årsfest 

Klubbarna har fått ett brev av 107-F 100-årsfestskoordinator Kaarlo Katajisto, i vilket 
han föreslår att klubbarna bör utnämna LCI 100-årsjubileumsansvariga. Uppgiften kan, 
om man så önskar, förenas med uppgiften som Fjäderlion. Uppgifter om de valda bör 
meddelas åt festkoordinatorn senast 31.3.2016, adress kaarlo.katajiso@gmail.com 
Uppgifterna levereras vidare till högkvarteret. 

Årsmöten 

Distriktets årsmöte hålls i Teknologicentret Frami 16.4.2016. Klubbarna har fått en 
separat kallelse till detta. Vid mötet ordnas även skolning för blivande presidenter, 
sekreterare, kassörer och ordföranden i regioner och zoner i den kommande 
distriktsstyrelsen. Kom ihåg att ta med fullmakterna. Kom ihåg att anmäla er inom 
mars månad så är avgiften lägre. 
 
Finlands Lionsförbunds 63 årsmöte hålls i Åbo 27. - 29.5.2016. Bekanta er med 
årsmötet i god tid och med anmälningen. Många klubbar skickar t.ex. den kommande 
presidenten och sekreteraren med partners till årsmötet. 
 
Det fortsatta byggandet av sjukhuset i Ratnapura 
 
Insamlingen för det fortsatta byggandet av ögonsjukhuset i Ratnapura, Sri Lanka, pågår 
ännu.  I vårt distrikt har redan 26 klubbar deltagit i insamlingen på klubbnivå och 
dessutom har vi fått tre 500€:s donationer. Jag vet att det har gjorts ytterligare positiva 
beslut men att kassörerna inte ännu har hunnit redovisa medlen. Det saknas ännu 
3080€ från vår målsättning.  
 
Medlen redovisas på distriktets konto FI49 4924 0010 1371 44 och distriktet skickar 

medlen vidare. 

Kommande händelser och möten 

 Guvernörsrådets möte hålls i Mariehamn 4.-6.3. 

 Skeba – kvaltävlingen till de ungas bändtävling 2016 hålls även detta år i 
Teknologicentret Frami i Seinäjoki 12.3. 

 Melvin Jones och Arne Ritari galakväll i Kauhava lördagen 12.3. Välkommen till 
en värdig fest där vi igen får nya riddare och MJF medlemmar. 

 Röda Fjädern 2017 – insamlingens öppningsfest och kampanjstart samt Arne 
Ritari –festen arrangeras i Tammerforshuset lördagen 19.3. 

 Pilktävlingar, arrangör LC Isokyrö 19.3 vid Kalliojärvi i Storkyro 

 Ledningsgruppens möte måndagen den 21.3 vid Frami i Seinäjoki. 
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 Zonordförandena samlar in uppgifter om resultaten i funktionstävlingarna 
(=klubben som har samlat flest nya medlemmar). Zonordföranden väljer zonens 
bästa klubb och uppgifterna sickas åt DG Timo Sysilampi senast 31.3. 

 Zonordförandena meddelar namnet på de lions och deras klubb som sedan 
föregående distriktsmöte har insomnat, senast 31.3.  åt DG Timo Sysilampi. 

 

Distriktsguvernör Timo och hustru Pirkko 


