
Lions Clubs International
Piiri 107-K, Finland

Piirikuvernööri, DG 2015–2016 Hannu Nyman ja puoliso, Lion Ritva Korolainen
Lions Club Iisalmi/Koljonvirta, Pöllösenlahdenkatu 24 A 3, 74130 Iisalmi
GSM Hannu 0500 523 655 • GSM Ritva 0500 964 000
E-mail: hannu.nyman@lions.fi, www.lions.fi/K

Piirikuvernöörin mietteitä 12/2015 – 2016
29.6.2016

Kon-nichi-wa (Hei), arvoisat K-piirin Leijonat ja
puolisot 
Kausi 2015 – 2016 on päätöksessään. Eilen kansainvälisessä vuosikokouksessa, täällä Japanin Fukuokassa, 
seuraajaltani Reijolta (Lyttinen) repäistiin piirikuvernöörin tunnuksesta elektinauha, mikä tarkoittaa samalla 
lähtölaukausta tulevalle kaudelle ja tämän kauden päättymistä. 

Meillä Ritvan kanssa oli ilo olla todistamassa tätä tapahtumaa ja kaiken lisäksi myös Tuula (Väätäinen) ensi 
kauden 1.VDG:nä oli paikalla. Olimme ainoa piirikuvernöörien ’neljän suora’ ja vain yksi ’kahden suora’ meidän 
lisäksi oli paikalla. Toivottavasti tämä kertoo teille siitä, että yhteishenki K-piirissä on esimerkiksi kelpaavaa. 
Samaa todistanee myös se, että meitä K-piiriläisiä oli täällä Fukuokassa 16, lähes neljännes täällä olevien 
suomalaisten Leijonien joukkueesta.

Vuosi oli lyhyt, mutta tapahtumarikas

Ennen kauden alkua, vierailukalenteria tehdessä, kausi tuntui pitkältä, mutta nyt, sen päättyessä, se tuntuu 
ohikiitävältä hetkeltä. Kysymys, tässäkö tämä nyt oli, tunkee väkisinkin mieleen. Toisaalta on todettava, että 
jos annat tälle tehtävälle kaikkesi, vuodessa ehdit tehdä kaiken ja ’takki on tyhjä’.

Parasta tässä tehtävässä olivat klubivierailut. Tällä kaudella me teimme yhtä poikkeusta lukuun ottamatta 
kaikki vierailut Ritvan kanssa yhdessä. Ritvalla oli myös kerrottavaa klubeille. Samalla Ritva sai toivottavasti 
hyvät eväät omalle, myöhemmin tulevalle piirikuvernöörikaudelleen.

Klubeilla oli myös hienoja vuosijuhlia. Jokainen niistä oli klubinsa näköinen. Oli hienoa saada edustaa piiriä 
noissa vuosijuhlissa ja tutustua Leijoniin ja puolisoihin epävirallisessa ilmapiirissä. 

Yllättäen koin raskaimmaksi tehtävän kuvernöörineuvoston jäsenenä. Liiton puheenjohtajiston kanssa 
piirikuvernöörit muodostavat kuvernöörineuvoston. Päätöksiä tehtiin, mutta valitettavasti niitä ei noudatettu. 
Luottamus ja kunnioitus kärsivät lähes täydellisen haaksirikon. 

Jatkuvuutta piirin vuosikokouksen järjestämiseen

LC Nilsiä/Syvärinseutu järjesti ansiokkaasti erilaisen piirikokoustapahtuman. He toteuttivat piirikuvernöörin 
unelman. Olen saanut luvan seuraajiltani kertoa, että piirikokoustapahtumat pyritään jatkossakin järjestämään
samalla tavalla, innostuneen klubin (ei piirikuvernöörin klubi) toimesta. Piirikokoustapahtuman ei suinkaan 
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tarvitse olla Tahkon näköinen, vaan jokaisen järjestävän klubin näköinen. Tällä tavoittelemme sitä, että myös 
ne paikkakunnat, joista ei ole piirikuvernööriä tai edes halukkuutta, pääsisivät esille piirikokoustapahtumassa. 
Ottakaa klubit haaste vastaan! LC Nilsiä/Syvärinseudulla on kiertopalkinto, joka odottaa noutajaa.

Palaute on tärkeää

Olemme kiitollisia Ritvan kanssa kaikesta saamastamme palautteesta. Erityisesti mieltämme ovat 
lämmittäneet viestit sellaisilta Leijonilta, jotka eivät millään tavoin kuulu lähipiiriimme. Palaute kannustaa, 
mutta palaute, joka poikkeaa omasta ajatusmaailmasta, voi myös ohjata oikealle tielle. 

Lupaus täytyy täyttää

Toimintasuunnitelmassani minä lupasin klubeille toimintakertomusmallin. Viime hetkeen tuon lupauksen 
täyttäminen jäi, mutta ohessa on malli, jota jokainen klubi voi käyttää sopivaksi katsomallaan tavalla. Toivon, 
että saisimme kehittämisehdotuksia mallista. 

Toimintakertomuksen tulisi olla niin yksityiskohtainen, että klubin historian kirjoittaja (mahdollisesti 10 vuoden
välein) voi tehdä sen lähes pelkästään toimintakertomuksista. Kiitokset LC Iisalmi/Yläsavottarien sihteerille, 
Leena Marinille, joka toimi tämän toimintakertomusmallin pääarkkitehtina.

Kiitollisena …

Muistattehan, että toinen teemani oli: INNOSTUS - KANNUSTUS - KIITOS. Varsinainen teemahan oli: ME 
teemme sen ja ME teimme sen. On tullut kiitoksen aika.

Ensiksi haluan kiittää piirin johtoryhmää, johon kuvernööritiimin lisäksi kuuluivat piirisihteeri sekä koulutus- ja 
jäsenjohtajat. Ilman tämän tiimin sparrausta olisin taatusti harhaillut ja tuhlannut aikaa. Kiitos teille.

Toiseksi haluan kiittää piirihallitusta. Yhteistyö sujui mainiosti, palautetta ja tietoa tuli. Toisen tehtävä oli 
näkyvämpi kuin toisen, mutta jokaisen tehtävä oli merkityksellinen. Kiitos teille.

Kolmas, mutta suurin kiitos teille K-piirin Leijonat ja puolisot. Piirikuvernööri, johtoryhmä, piirihallitus eivät tee 
tulosta, sen teette te, K-piirin Leijonat ja puolisot ja teidän klubinne. Meidän tehtävämme oli innostaa teitä, 
kannustaa teitä ja kiittää teitä. Olen äärettömän ylpeä saavutuksistanne ja teistä, Leijonat ja puolisot. Olen 
ylpeä K-piiristä.

Minä kuvittelin, että ’tuomio’ piirikuvernööriputkeen lähtemisestä on vain kolmen vuoden mittainen. 
Ilmeisesti huonosta käytöksestä johtuen, minulle mätkäistiin kolmen vuoden jatkoaika. Tulemme tapaamaan 
Ritvan klubivierailuilla – hänen autonkuljettajanaan. Toivon, että hymyillään kun tavataan.

Onnea Reijo, onnea Tuula ja onnea Ritva 



Minä toivotan Reijolle, piirikuvernöörinä, onnea ja menestystä tulevalle kaudelle. Samoin toivotan onnea ja 
menestystä Tuulalle ja Ritvalle varapiirikuvernöörin tehtävässä. Olen lupautunut olemaan kaikin tavoin heidän 
tukenaan, sillä miksi jättää tieto ja kokemus käyttämättä. 

ME teimme sen 

Sayonara (Näkemisiin)
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