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LC Hyvinkää-Sveitsin tilanne marraskuussa 2018
Tausta
Tämä muistio on yhteenveto kahdesta keskustelutilaisuudesta.
Keskusteluiden
tavoitteena oli löytää syitä siihen, miksi klubitoimintamme on uhkaavasti hiipumassa.
Samalla luotiin myös visioita tulevaisuudestamme. Nämä aiheet ovat nousseet esiin
klubimme 50 -vuotispäivän aattona, jälleen kerran.
Ensimmäinen keskusteluryhmä kokoontui hotelli Sveitsissä 18.10. 2018 ja mukana olivat
Olli-Pekka Vihavainen, Osmo Harju, Timo Rousi, Jorma Eerikäinen ja Natalia Eloranta.
Toinen ryhmä kokoontui 23.10. 2018 Vihavaisen kotona ja mukana olivat Aarre Mäki,
Aarre Peltonen ja Seppo Virtanen.
Keskustelut videoitiin. Videot ovat nähtävissä ja kuultavissa klubin verkkosivujen kautta.

Muistot ovat hyviä
Keskusteluista oli helppo poimia mukavia muistoja menneistä. Kokoukset olivat aikoinaan
hyvinkin aktiivisia. Lähes joka kerta saimme nauttia esitelmästä, tail twister sakotti
pinssipuutteista, kaikki olivat paikalla ja retkusiipi vähän pidempäänkin. Kuukausikokousta
oikein odotettiin. Olipa sellaisiakin aikoja, jossa klubi jakautui pienryhmiin, jotka kokoustivat
veljien kodeissa. Porukka oli tuolloin varsin saman ikäistä, joten yhteistä aikaa löytyi.
Myös aktiviteetit olivat mainioita. Runsaasti mainintoja tuli Hyvän tuulen ajoista ja Iso
Syötteen matkoista Spirit of Sport -teemalla. Toisaalta hienoja kokemuksia on syntynyt
vielä viime aikoinakin. Erityisesti Ukrainan projekti sai kiitosta ja Ahman hiihdossa mukana
olleet ovat jaksaneet pitää kiinni perinteestä.
Siirtyminen yhtenäisklubiksi todettiin onnistuneeksi ratkaisuksi.

Nykytilanne on huolestuttava
Ajat ovat muuttuneet - on tunnustettava tosiasiat. Parhaat toimintavuodet ovat takana.
Viimeisen kymmenen vuoden aikana Klubikokousten osallistumisprosentti on laskenut
dramaattisesti, porukan keski-ikä on noussut ja ikärakenne vinoutunut. Asiat eivät suju
entiseen malliin.
Tätä kehitystä selittäviä tekijöitä löytyi keskusteluissa runsaasti. Vaikka uudistumista on
yritetty jo parikymmentä vuotta, emme ole siinä onnistuneet. Emme tavoita uusia nuoria
jäseniä. Klubin toiminta ei tarjoa juuri mitään, mihin nuori voisi sitoutua. Emmekä edes
tiedä, mikä nuoria kiinnostaa. Toisaalta tunnistamme, että tämän päivän lapsiperheet
elävät minuuttiaikataulua harrastusten, työpaineiden ja muiden kiireiden keskellä. Todettiin
myös, että sama tilanne vaivaa kaikkea yhdistystoimintaa. Nuoria ei saada mukaan.
Nuorille tulisi kehittää porkkana houkuttamaan.

Monella suulla todettiin alamäen alkaneen, kun läsnäoloprosentin seuraaminen
lopetettiin. Sitoutumista ei synny enää. Myös kummitoiminta on ajanoloon laimentunut ja
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uusi jäsen on saattanut jäädä vaille tukea. Myös etuoikeutettu jäsenyys nähtiin
mahdollisena virheenä.
Kuukausikokoukset ovat latistuneet ja tulleet rutiiniksi. Esitelmät ovat pudonneet
ohjelmasta. Myös klubin virkoihin on vaikea saada toimijoita. Niinpä samat henkilöt ovat
joutuneet vastuuseen vuodesta toiseen. Virkavastuuta on jouduttu myös jakamaan ilman
riittävää perehdytystä lionismiiin.
Perustehtävämme
hyväntekeväisyys
on
menettänyt
rooliaan.
perustarkoitus ei tunnu enää niin tärkeältä ja mielihyvää tuottavalta.

Toimintamme

Harmillisena asiana todettiin, että Lions -liitolla ei ole jäsenstrategiaa. Liitto toimii vuosi
kerrallaan -periaatteella.

Viettääkö klubimme 60 -vuotisjuhlia?
Tässä tärkeässä kysymyksessä tuli esiin monenlaisia näkemyksiä. Nopeita ratkaisuja
pidettiin tärkeänä, ettei ”jäädä kitumaan”.
Radikaalein ehdotus oli, että lopetetaan tämä klubi ja halukkaat voivat liittyä Hyvinkään
muihin klubeihin. Hieman maltillisempi oli ajatus, että tehdään klubin jäsenistössä
”puhdistus” ja jäljelle jäävät vain ne, jotka sitoutuvat toimintaan.
Kolmas tie olisi se, ettei ”heitetä hanskoja”, vaan sopeutetaan toiminta resurssien mukaan.
Toimitaan siis sovinnolla loivemmin: toteutetaan Joulun avaus, Joulupata ja Osta yksi
tuote -kampanja. Punainen sulka ja muut vastaavat jäävät työläytensä vuoksi pois. Tämä
kolmas tie näytti saavan eniten kannatusta.
Klubikokous täytyy modernisoida ja esitelmät otettava takaisin ohjelmaan. Esitelmissä ja
muussa toiminnassa on lisättävä yhteistyötä Hyvinkään muiden klubien kanssa. Toisaalta
todettiin, että klubeja on Hyvinkäällä liikaa, fuusioajatuskin tuli esiin. Myös tiedottamisen
merkitys todettiin todella tärkeäksi. RT -klubien jäsenten siirtymistä Lions -toimintaan tulisi
tukea.

Jatko
Pidettiin tärkeänä, että käynnistetään keskusteluyhteys Lions -liiton suuntaan, koska
ongelmat ovat varmastikin valtakunnallisia. Oman klubin osalta todettiin, että perustetaan
kolmen hengen työryhmä, joka valmistelee ehdotuksen tulevaisuudestamme
klubikokoukselle.

Videokuvauksista muistiin merkitsi
Hyvinkäällä 11.11. 2018
Matti Niemi

