Eteenpäin ilman yhdistystä
Suomen sudenkorentoseura ry:n vuosikokous päätti yksimielisesti rekisteröidyn yhdistyksen purkamisesta
vuosikokouksessaan 12.3.2016.
Yhdistys perustettiin 2006. Alkuinnostus oli kova, ja yhdistys sai vauhdikkaan alun. Yhdistys perusti suositun korentowikin,
julkaisi jäsenlehti Crenataa, järjesti tapaamisia ja toimi muutenkin aktiivisesti. Yhdistyksellä on ollut merkittävä vaikutus
sudenkorentoharrastuksen leviämiseen Suomessa.
Valitettavasti innostus yhdistyksen asioiden hoitamiseen hiipui jo muutaman vuoden jälkeen. Kaikilla oli muita kiireitä, eikä
vapaaehtoisia enää löytynyt. Yhdistyksen pakolliset työt jäivät vuosi vuodelta yhä harvemmille, eikä muutosta tähän ollut
näkyvissä. Nämä ongelmat ovat toki tuttuja muistakin yhdistyksistä. Sudenkorentoseuran tekohengittämistä ei kuitenkaan
enää haluttu jatkaa, koska voimme toimia ilman rekisteröityä yhdistystä.
Rekisteröidyn yhdistyksen pyörittäminen johtaa suureen määrään pakollisia töitä: toimintakertomus, toimintasuunnitelma,
tulo‐ ja menoarvio ja esityslistat pitää kirjoittaa. Vuosikokous tulee järjestää ja löytää sille sopiva paikka. Hallitukseen pitää
saada rekrytoitua riittävästi jäseniä ja puheenjohtaja. Jäsenrekisteriä pitää hoitaa ja jäsenmaksuja karhuta. Taloutta pitää
hoitaa huolellisesti, tähän liittyvät mm. tilinpäätös ja toiminnantarkastus. Muutokset nimenkirjoittajissa pitää päivittää
yhdistysrekisteriin. Nämä kaikki toistuvat vuosittain, ja vuodet vierivät nopeasti. Yhdistyksen puitteissa järjestettiin myös
rahankeräys suon hankkimista varten, mikä aiheutti paperityötä pitkään projektin päättymisen jälkeenkin. Toimintaan
tietysti kuuluu hallituksen pyörittäminen kokouskutsuineen ja pöytäkirjoineen, eikä jäsenille tiedottamista saa unohtaa.
Lisäksi tarkoitus on tietenkin järjestää varsinaista toimintaa, mutta sitä on ollut viime aikoina vähän. Käytännön ongelma on,
että pitkien matkojen vuoksi valtakunnallisen yhdistyksen tapahtumiin osallistujien määrä jää vähäiseksi.
Yhdistys on julkaissut vuosittain yhden Crenata‐lehden, mikä on vaatinut vapaaehtoisilta huomattavan työpanoksen.
Vuosikertoja on ilmestynyt kahdeksan. Tämä työ on ollut mielekästä, koska se on liittynyt sudenkorentoihin
yhdistysbyrokratiaa läheisemmin.
Sudenkorentoharrastus on yhä vahvasti nousussa ja tulee jatkamaan kasvuaan. Yhdistyksen lopettaminen tarkoittaa sitä,
että jäsenmaksuja ei enää kerätä, eikä rahaa yhteiseen toimintaa ole. Crenatan julkaiseminen nykymuodossaan loppuu.
Tulevaisuudessa lehti voidaan toteuttaa nettijulkaisuna tai erillisrahoitettuna painotuotteena, jos lehdelle yhä löytyy
kirjoittajia, taittaja ja päätoimittaja.
Yhteydenpito jatkuu sähköisillä foorumeilla, eikä näiden keskustelujen hallinnointiin yhdistystä tarvita. Korentowiki
sudenkorento.fi jatkaa elämäänsä. Voimme yhä järjestää yhteisiä retkiä ja tapaamisia. Voimme siis toimia pitkälti entiseen
tapaan sillä erotuksella, että yhdistysaktiiveilla on vastedes enemmän aikaa sudenkorennoille, kun byrokraattiset velvoitteet
loppuvat.
Yhdistys synnytti monia ystävyyssuhteita, eikä yhdistys kaatunut henkilöristiriitoihin. Yhdistys ei jättänyt taakseen
hoitamattomia velvoitteita tai epäselvyyksiä, ja lopettaminen tapahtui kunniallisesti. Yhdistyksen varat käytetään
vuosikokouksen päätöksen mukaisesti sudenkorento.fi:n kuluihin vuosia eteenpäin ja kesätapaamiseen tulevana kesänä.
Loput varat lahjoitetaan Vuokon luonnonsuojelusäätiölle edelleen jaettavaksi sudenkorentojen kartoitukseen ja
tutkimukseen.
Yhdistys on jäsentensä ja tekijöidensä työn summa, ja kiitämme kaikkia toiminnassa mukana olleita menneistä vuosista.
Erityismaininnan yhdistyksen eteen tehdystä työtä ansaitsee Jussi Mäkinen, joka toimi puheenjohtajana yhdistyksen
ensimmäiset vuodet 2006–2010 ja on senkin jälkeen ollut mukana hallituksessa.
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