Region Finland Balticum
Bulletin 1/2016-2017, Finnish edition
RD Jorma Sinkkilän terveiset
Hyvät Y-kiltalaiset Baltiassa ja Suomessa. Toimintakauteni RD:nä alkoi 1.7.2016. Syyskausi on ollut vilkas .
Aluekokouksia on ollut Central South'in, Norjan, Ruotsin ja Suomen/Baltian alueilla. Central South alueen
kokoukseen Northeimissa Saksassa osallistui RS, RSD Veikko Juvonen. Itse osallistuin Norjan ja Ruotsin
alueiden kokouksiin Haugesundissa ja Jönköpingissä sekä Suomen/Baltian aluekokoukseen Lahdessa
(http://ysmen.fi) Euroopan lohkon neuvoston (ACM) kokoukseen osallistuin Tanskassa, Skjernissä.
Aluekokouksissa sai hyvän kuvan eri alueiden toiminnasta. Kaikilla alueilla on suurin huoli jäsenistön
ikääntymisestä ja vähenemisestä. Extension toiminnan merkitystä korostettiin myöskin Euroopan lohkon
kokouksessa. Toimintaa varten on perustettu erityinen työryhmä, jolle alueiden vastaavat raportoivat
kuukausittain , mitä on tehty jäsenmäärän lisäämiseksi. Suomen/Baltian alueen extensionraportti on
luettavissa alueen kotisivuilla (linkki: http://www.ysmen.fi/).
Toinen lohkoneuvoston kokouksen pääasia oli valmistautuminen Euroopan lohkon kokoukseen(Area
Convention) Cesiksessä, Latviassa. Kokouksen ohjelma on luettavissa kotisivuilta (linkki:
http://www.ysmen.fi/).
Tässä Bulletinissa esitellään kiltojen toimintaa ja myöskin kerrotaan tulevista toiminnoista. Bulletin 2
ilmestyy keväällä, jossa toivomme voivamme esitellä uusia kiltoja ja positiivista jäsenkehitystä.
Toivotan kaikille Y-kiltalaisille Rauhallista Joulua ja Onnellista Uutta vuotta
Jorma Sinkkilä, RD
Norjan aluekokous Haugesundissa 26-28.8.2016
RD Jorma Sinkkilä osallistui kokoukseen, jossa oli 95 osanottajaa. Muita ulkomaisia vieraita olivat AP Knud
Hougard Klausen vaimonsa Bodhild Klausenin kanssa ja RD Irina Mamaeva Venäjältä. Kokouksen puhujat
oli kutsuttu paikallisesta NMKY:stä ja NNKY:stä.Virallisen ohjelman lisäksi pidettiin workshop, jonka
aiheena oli "Kasvu ja Kehitys".

Kuva 1: Ulkomaiset vieraat vasemmalta: Bodhild Klausen, Knud Hougard Klausen, Irina Mamaeva ja Jorma
Sinkkilä
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RD Jorma Sinkkilän haastattelu Haugesundissa
Haastattelu tehtiin Norjan alueuutisiin. Haastattelussa hän kertoi Suomen Balttian tilanteesta ja
tapahtumista. Keskeinen viesti oli extensionprojekti ja siinä henkilökohtaiset kontaktit, joilla haetaan uusia
jäseniä ja ryhmiä kiltoihin.
Raportti Norjan aluekokouksesta ja RD Jorman haastattelusta löytyy linkistä
http://www.ysmen.no/fileadmin/filesno/Dokumenter/Ysmagasinet/2016-17/Ys_Magasin_nr_2_2016.pdf
Vantaan killan ja Femellan kokous raitiovaunu museossa 24.11.2016
Killa pitivät yhteisen kokouksen raitiovaunumuseossa. Museossa päästiin tutustumaan merkittävään
kaupungin laitokseen ja verestämään muistoja.. Mutta se antoi myös puitteet hedelmalliseen
keskusteluun kitojen ja alueen yhteisistä asioista.yhtesitä

Kuva 2. Kokous raitiovaunumuseossa

Kuva 3, Museoraitiovaunu

Marrasmarkkinat Helsingin Tuomiokirkossa 24.11.2016
Vantaan kilta ja Femella osallistuivat perinteisille marrasmarkkinoille Tuomiokirkossa. Myytävänä oli
kuten tavallisesta monenlaista leivonnaista, kirjoja sekä käsitöitä ja lahjaksi saatua tavaraa.

Picture 4. YMC Vantaa Femella Marrasmarkkinoilla
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Picture 5. YMC Vantaa Marrasmarkkinoilla

Pärnun alueprojekti, Eesti
Hallituksen kokouksessa Pärnussa 26.11.2016 luovutettiin 1000,- euroa Pärnun alueprojektiin. Projektissa
kunnostetaan Raekylän koulun yläkertaa nuoriso- ja lapsityötä varten. Pärnun avustamisessa on alueella
vanhat perinteet kun se oli 2007 EU-partnerina koulun remontissa. YMC Katajaiset viettivät tuolloin koululla
kesäisen viikon rakentaessaan kaksi huonetta valmiiksi killan käyttöön. Projektin etenemisestä raportoidaan
ja jatkosta päätetään ensi vuonna.

Kuva 6. DG Piia Karro-Selg ottaa vastaan RT Esko Vepsän luovuttaman avustuksen alueprojektia varten. RD
Jorma Sinkkilä seuraa tapahtumaa.
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Alueen taloudellinen katsaus
Alueen taloutta pyöritetään niin vähällä rahalla kuin mahdolista. Suurimmat vuotuiset kustannukset ovat
Aluekokous ja aluejohtajatiimin matkakulut. Olemme tilanteessa, jossa meidän pitää maksaa Y's Men's
International' ille (YMI) korkeampaa maksua kuin mitä keräämme Balttian jäseniltämme. YMI on päättänyt,
että kaikkien jäsenten ympäri maailmaa on maksettava täysi jäsenmksu.
Euroopan lohko on käyttänyt Solidaarisuus-rahastoa kattaakseen osan tuosta maksusta.. Tämä oli se raha,
jonka Jacob Kristensen mainitsi aluekokouksessamme Lahdessa, ja jonka takia emme nostaneet Balttien
vuotuista 25.- euron jäsenmaksua.
Nyt on tilanne se, että maksamme jokaisesta Balttian jäsenestä 1,20 euroa enemmän kuin keräämme. Ensi
vuonna ero on 6,-euroa ja vuotta myöhemmin liki 10,- euroa. Olemme tilanteessa, jossa meidän on saatava
myös Balttian jäseniltä korkeampaa jäsenmaksua.
Vuosi 2017-2018 tulee olemaan helpompi kuin tämä vuosi, koska aluekokous on samaan aikaan kuin
Lohkokokus Cesiksessä, mikä alentaa organisointi kustannuksia. Lohkokous AC2017 4-8.7.2017 Cesiksessä
on avannut rekisteröinnin. Olkaa hyvät ja ilmoittautukaa ja tulkaa mukaamme ensi kesänä Cesikseen.
Esko, RT

Tulevia tapahtumia 2017
Pääkaupunkiseudun kiltojen kirkkopyhä 15.1.2017 Tuomiokirkossa
Service at 10.00 o'clock
Balttian kiltojen koulutus Elektrenaissa, Liettuassa 4-5-2.2016
Suomen -Balttian mentori Jacob Kristensen järjestää koulutuspäivän Balttian kiltojen jäsenille sekä Balttian
piirijohtajille. Samalla on tarkoitus saada aikaa uusi kilta Elektrenaihin.
Suomen piirikokous 11.3.2017
Ohjelma ja paikka vahvistetaan myöhemmin

Hyväntekeväisyyskonsertti 18.3.2017 in Helsinki. YMV Femella järjestää konsertin yhteistyössä muiden
pääkaupunkiseudun kiltojen kanssa.

Euroopan lohkokous AC2017 4-8.7.2017, Cesis, Latvia
Huom! rekisteröinti on menossa.Ilmoittautumislomake on alueen kotisivulla: http://ysmen.fi

Palautteet, kommentit sekä tiedot ja kuvat alueen tapahtumista ja kiltojen toimista ovat tervetulleet
Editor: Veikko Juvonen, Telephone: +358 40 548 1046, e-mail: veikko.juvonen@kolumbus.fi
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