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Terveissi Turust 
Kauden eräänlainen kohokohta on aina Suomen Lions-liiton vuosikokous. Yleensä se on kesäkuun alkupuolella,
mutta tällä kertaa se jouduttiin järjestämään toukokuun puolella koulujen päättäjäisistä johtuen. 
Kokouspaikkana oli historiallinen Turku, jossa itse olin edellisen kerran vuosikokouksessa 1978.

Kehitys menee eteenpäin – äänestykset tekstiviestillä

Liiton vuosikokouksessa oli yllättävän paljon äänestyksiä. Mikäli äänestykset olisi suoritettu perinteisellä 
tavalla – lippuäänestyksenä, kokous olisi kestänyt huomattavasti pitempään. Nytkin kokous kesti lähes kuusi 
tuntia huolimatta siitä, että äänestykset suoritettiin tekstiviesteillä. Uusi äänestystapa oli toimiva ja aikaa 
säästävä.

Liiton puheenjohtajaksi valittiin VCC Heikki Hemmilä LC Ylivieska (O-piiri) ja varapuheenjohtajaksi kahden 
äänestyksen jälkeen PDG Erkki Honkala LC Peräseinäjoki (F-piiri). Myös kotimaisesta jäsenmaksusta jouduttiin 
äänestämään. Tiukan äänestyksen tuloksena jäsenmaksua ei koroteta tulevalle kaudelle. Liiton talous on 
haastavassa tilanteessa, mutta kuvernöörineuvoston kannanoton mukaan se tulee hoitaa sopeuttamalla kulut 
tuottojen tasolle.

Keskustelua käytiin myös Liiton toimitalon kohtalosta ja tulevan toimintakauden aikana tehdään selvitys talon 
kohtalosta. Mahdollisesti seuraavassa vuosikokouksessa joudumme tekemään ratkaisuja talon suhteen.

Turun vuosikokouksessa oli paikalla lähes 1.700 Leijonaa ja puolisoa. Järjestelyt toimivat, KIITOS turkulaisille 
Leijonille ja heidän puolisoilleen.

Sata on täynnä – mutta …

Piirimme on saanut kuluvana kautena sata uutta jäsentä, kuten tavoitteeksi asetin. Sadas uusi jäsen oli Marko 
Nyyssönen LC Pielavesi/Lepikko ja kummina toimi Lion Juhani Kasurinen. Lupaukseni mukaan tulen 
palkitsemaan kummin ja klubin.

Mutta, mutta, mutta! Piirimme klubeista on tällä kaudella jo poistunut 108 jäsentä. Piirimme jäsenkehitys on 
siten miinuksella kahdeksan jäsenen verran. Tämä tarkoittaa sitä, että jokaisesta piirimme klubista on eronnut 
keskimäärin kaksi jäsentä. Tarttis tehrä jottai.

Minä toivon, että jokainen piirimme klubi, josta yksikin jäsen on eronnut kauden aikana omasta aloitteestaan, 
kävisi vakavan keskustelun klubinsa toiminnasta. Selvittäisi eroamisen syyt ja ryhtyisi toimenpiteisiin.
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Olin hämmästynyt, kun oman klubini aktiivinen ja pitkäaikainen jäsen päätti erota klubimme jäsenyydestä. 
Katsoin itseäni peilistä ja tajusin, että Tarttis tehrä jottai.

Klubitoiminta on kahden asian yhteensovittamista, MONTA TAPAA TEHDÄ HYVÄÄ ja KIVAA OLLA YHDESSÄ. 
Jompikumpi näistä asioista ei toimi, jos jäsen eroaa. Uuden jäsenen eroaminen on usein seurausta siitä, että 
toiminta ei vastaa sitä mielikuvaa, jonka kummi on antanut. Kummin kannattaa siis olla huolellinen 
jäsenehdokkaan valmentamisessa. Ei katteettomia lupauksia! Lions-toiminta on palvelutyötä ja siihen pitää 
sitoutua.

On myös se toinen puoli - KLUBIVIIHTYVYYS. Siihen kannattaa panostaa. Olemme nähneet Ritvan kanssa 
klubeja laidasta laitaan. Upeita toimijoita, mutta myös klubiviihtyvyyden mestareita.

Kaiken tämän kerron teille siitä huolimatta, että tälle kaudelle mahdollisuutenne jasenmäärän kohentamiseen 
ovat hyvin rajalliset. Halusin kuitenkin, että seuraajani Reijo, Tuula ja Ritva eivät joutuisi kokemaan 
samankaltaista pettymystä jäsenkehityksen suhteen kuin itse nyt koin.

Vielä kerran

Nämä ovat viimeistä edelliset mietteet. Viimeiset tulevat Japanin Fukuokasta kuukauden kuluttua. Kiitos jo 
tässä vaiheessa kaikille teille, jotka tavalla tai toisella olette olleet yhteydessä minuun ja Ritvaan. Toivottavasti 
olemme kyenneet antamaan vastaukset kysymyksiinne.

Aurinkoisin terveisin
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