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Arvoisat piirimme Leijonat ja Leot,
Keväinen aurinko alkaa jo lämmittää, vaikka talvi ei vielä näytä luopumisen merkkejä. Toivottavasti mekään emme vielä
malta jäädä laakereille lepäilemään. Monta upeaa aktiviteettia on tulossa ja tärkeitä rakennusvaiheita pitää hoitaa, jotta
turvaamme vuorollamme klubiemme tulevaisuuden. Hienoa palvelutyötä olen nähnyt kaikkialla. Hartiavoimin on tehty
toimenpiteitä jäsenviihtyvyyden kehittämiseksi ja toisaalta myös uusien lionien mukaan saamiseksi. Heitä on
joukossamme tällä hetkellä 87! Se on mielestäni hieno osoitus siitä, että toimintamme kiinnostaa.
Turvaa tulevaisuus - hyvin suunniteltu on puoliksi tehty
Minusta väite pitää hyvin paikkaansa. Suunnitelmat eivät palvelujärjestössä vielä täytä tavoitteitamme. Ne pitää toki
viedä käytäntöön. Silloin pystymme toisaalta palvelemaan avuntarvitsijaa ja toisaalta täyttämään klubin lupauksen
jäsenistölle. Tuo lupaushan sisältää ajatuksen siitä, että muodostamamme yhteisön jäsenenä pääsee osallistumaan
hyvää tekevään aktiviteettiin. Palvelun tai lahjoitusten muodossa, sillä ei ole väliä.
No miksi sitten korostan suunnittelua? Siksi, että sen aika on nyt. Klubiviihtyvyyden kannalta on erittäin keskeistä se,
että laadimme ainakin alustavat suunnitelmat hyvissä ajoin. Aina tulee muutoksia, mutta niillä pitää olla pohja. Jos asiat
vain tulevat eteemme ensi syksynä, niin klubiviihtyvyys laskee epävarmuuden, tehtävien jaon epäselvyyden ja yleisen
epätietoisuuden vallitessa.
Tulevan kauden presidentit ja virkailijat, tulkaa ihmeessä valmennukseen ja aloittakaa hyvissä ajoin. Esitelkää
vaalikokouksessa ainakin alustavat toimintasuunnitelmat ja sitouttakaa klubien jäsenet yhteiseen toimintaan. Näin
päätätte yhdessä klubilaisten kanssa mitä aiotte tehdä kaudella 2018-2019. Vastuuhenkilöt kannattaa nimetä jo nyt, ei
se siitä ainakaan helpommaksi muutu.
Osallistu
Kaveria ei jätetä - on viestini niille, jotka eivät ensi kaudella pääse toimimaan virkailijatehtävissä. Tutkimusten mukaan
suomalaisilla on 47 tuntia viikossa vapaa-aikaa. Yhdeksän kuukauden aktiivisen toimikautemme aikana se tarkoittaa
suuruusluokkaa 1692 tuntia. Eikö ole mahtava määrä! Toivon, että muistat. Nimittäin virkistystilaisuuden järjestäminen
esimerkiksi teatteriin vie järjestelyineen tunnin. Esitelmän klubi-iltaan laadit kahdessa tunnissa ja tietovisan tunnissa.
Ne voi valmistella silloin kuin itselle sopii.
Nyt on aika myös itse vaikuttaa siihen, mitä haluaa tehdä. Se me tiedetään, että pelkästään järjestöön kuuluminen ei
täytä toiveitamme. Me olemme liittyneet osallistuaksemme toimintaan. Tämä on hienoa toimintaa keräten samalla
yhteen erilaisia ihmisiä yhteiseksi hyväksi – ei ketään vastaan. Tuo oma osasi klubiin ja ystävillesi – esitä
toimintasuunnitelmaan jokin sinulle sopiva aktiviteetti. Ja nyt on aika myös oikeasti kysyä kaveria mukaan ideoimaasi
aktiviteettiin!
Ja vielä lopuksi, uusien jäsenien tapaaminen ja rekrytointitilaisuus järjestetään tiistaina 27.3. klo 18.30 alkaen
Kellokoskella. Lisätietoja ja ilmoittautuminen kirsi.suikkanen@lions.fi 23.3. mennessä. Kummit mukaan! Kahvitarjoilu.
Vuosikokouksen valmistelut ovat Jokelassa kovassa vauhdissa. Kohta nähdään!
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