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Taustaa 

Kunnianimi Pohjanmaan Leijona otettiin käyttöön 20.6.1988. Silloin ensimmäiseksi Poh-
janmaan Leijonaksi nimettiin Suomen lionstoiminnan kummi, monin tavoin ansioitunut 
PDG Arne Ritari. Nimeäminen tapahtui hänen kotikoivunsa juurella Seinäjoen Törnä-
vän puistossa, lähellä hänen nykyistä muistomerkkiään. 
 
Perusteet 

Kunnianimi Pohjanmaan Leijona on piirin oma palkitsemiskeino sellaisille lioneille, jotka 
ovat olleet usein leijonatöissä silloin, kun muiden kohdalla on juhlittu menestymistä ja 
heitä palkittu erilaisen erilaisin huomionosoituksin. 
Ensimmäinen Pohjanmaan Leijona, PDG Arne Ritari hyväksyi ja vahvisti syntymäseu-
tunsa leijonien palkitsemisen perusteet. Nämä perusteet myös kuvaavat hänen omaa 
toimintaansa esimerkillisenä lionina: 
 

”Hän tekee hiljaista ja pyyteetöntä palvelutyötä oman klubinsa ja ym-
päristönsä hyväksi lionsperiaatteita noudattaen. Hänellä on takanaan 
jo pitempi lionsura, on aina ollut siellä, missä palvelutehtävä on kut-
sunut.” 

 
Valinta 
Piirikuvernöörin johdolla vuosittain tapahtuva Pohjanmaan Leijonan valinta on monivai-
heinen. Klubin hallitus voi tehdä aloitteen piirikuvernöörille 15.1. mennessä. Piirikuver-
nööri voi myös klubeissa vieraillessaan kuulostella mahdollisia ehdokkaita. On syytä 
tarkastella myös edellisvuosina esitettyjen leijonien ansioita vielä uudelleen. Tarvittaes-
sa voidaan pyytää klubin presidentiltä lisäinformaatiota. Periaatteena on, että piirihalli-
tuksessa tai muissa näkyvissä lions -tehtävissä ansioituneita ei palkita tällä tavoin, vaan 
kulloinkin valittava Pohjanmaan Leijona todella on ansioitunut rivileijona. 

 
Piirikuvernööri tai hänen nimeämänsä henkilö(t), esim. IPDG, VDG:t tai he kaikki yh-
dessä suorittavat valinnan, jonka piirihallitus vahvistaa huhtikuun kokouksessa. Piiriku-
vernööri voi tarvittaessa käyttää apunaan myös aikaisempien piirikuvernöörien asian-
tuntemusta, PDG -toimikuntaa. 
Muiden kuin valitun lionin nimeä ei tuoda julkisuuteen prosessin missään vaiheessa. 
Valittu kutsutaan piirikokoukseen syytä paljastamatta ja palkitseminen merkitään pöytä-
kirjaan.  Vuosittain arvonimi voidaan myöntää vain yhdelle leijonalle. 
 
Huomioiminen 

Pohjanmaan Leijonaksi valittu palkitaan tarkoitukseen suunnitellulla ansiomitalilla, johon 
kaiverretaan valintakauden vuosiluku. Valitulle luovutetaan myös piirikuvernöörin allekir-
joittama kunniakirja valinnan johdosta. 
Valittu voi käyttää lionsyhteyksissä nimensä yhteydessä merkintää PL (= Pohjanmaan 
Leijona). Ansiomitali asettuu arvoasteikossa järjestön virallisten kunniamerkkien jälkeen.  
 

- - - - - 
Ohjesääntö toimitetaan vuosittain toimikauden alkaessa klubeille tiedoksi. 


