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PIIRIKUVERNÖÖRIN KIRJE 9 2018-2019
Hyvä Lion , Leo ja partneri,

KESÄLOMA ALKAA
Piirimme A:n, kaikilla tasoilla , fantastisen ja menestyksellisen toimintakauden viimeiset päivät ovat käsillä.
Valitettavasti saimme viime viikolla hieman jobin postia, kun meille saapui kaksi surullista uutista päivän välein.
Sekä LC Turku/Brahe-Maaria että LC Mellilä lopettivat toimintansa välittömästi ja piirimme johtotiimi yllätettiin
täysin. Menetimme välittömästi 40 jäsentä, mutta toivon että lähellä olevat klubit ottavat yhteyttä näihin
jäseniin, koska heidän joukostaan löytyy varmasti monia, jotka haluavat jatkaa työtä hyvän asian puolesta ja
toisia, jotka haluavat olla Lion loppuelämänsä. Lions antaa monelle vanhemmalle jäsenelle paljon
yhteisöllisyyttä ja tapaamiset ovat monelle tärkeitä . Olen kirjoittanut sähköpostin kaikille jäsenille ja
tarjoutunut auttamaan, jos on tarvetta. Yhdessä klubissa on helposti havaittavissa syy miksi fantastinen
toiminta lakkaa 55 vuoden jälkeen. Klubin jäsenten keski-ikä oli 77 vuotta! Tämä osoittaa jälleen jatkuvan
nuorten jäsenten hankinnan tärkeyden. Jos klubissa on jo ikäongelma ei yhden nuoren jäsenen hankkiminen
riitä vaan silloin on tarvetta saada sisään kokonainen ryhmä yhtä aikaa.
Olemme edelleen ainoa piiri, jolla on positiivinen jäsenkehitys ja toivon että päätämme toimikauden niin , nyt
kun jäljellä on vajaa kuukausi. Joka tapauksessa olette tehneet loistavan työn, josta voitte olla ylpeitä. Meillä oli
korkealle asetetut tavoitteet toimintasuunnitelmassa, jossa oli 25 osatavoitetta ja nyt vaikuttaa siltä, että
saavutamme kaikki paitsi yhden, että kaikki klubit jatkavat toimintaansa. Jos olen ymmärtänyt asiat oikein
vaikuttaa siltä, että useimmat klubit ovat hyödyntäneet teeman ”Hauskaa yhdessä” ja toimineet sen mukaan
monella tasolla ja tavalla.
Nyt on parin päivän päästä vuosikokouksen aika Kalajoella. Järjestöllä on ollut monia haasteita kansallisella
tasolla kauden aikana kuten ongelmia kiinteistön myynnin kanssa, tiukentaa taloudenpitoa ja irtisanoa kaiken
henkilöstön Malmilla, joten palkollinen toiminta saadaan sopeutettua meidän nykyiseen taloudelliseen
asemaamme ja jäsenmäärään. Ensin sataa, sitten paistaa. Toivokaamme että kaikki rauhoittuvat kuukausien
kiistelyn ja jopa henkilökohtaisuuksien jälkeen ja muistuttaa itseämme Lions-tavoitteista. On varmaan syytä
meillä kaikilla kerrata niitä silloin tällöin. Tässä tapauksessa eteenkin seuraavat kolme tavoitetta:
• Edistää hyvän hallitsemisen ja täydellisten kansalaisoikeuksien periaatetta
• Yhdistää klubeja ystävyyden, hyvän toveruuden ja keskinäisen yhteisymmärryksen avulla
• Luoda ja ylläpitää yhteisymmärryksen henkeä maailman kaikkien kansojen kesken
Haluan kiittää teitä, että sain palvella piiriä sen kuvernöörinä. On ollut paljon työtä ja monet unettomat yöt,
mutta kaikki on ollut sen arvoista. Hauskaa kesää ja ladatkaa patterit, koska kohta alkaa uusi kausi.
Siihen saakka,
Muistakaa pitää hauskaa yhdessä
Piirikuvernööri
Björn Hägerstrand
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