TERVETULOA LIONSKLUBIIN

Olisiko uuden ajattelutavan aika?

WE SERVE - ROHKAISEN KLUBEJA
PALVELUTYÖHÖN KAIKILLA
TASOILLA

Veikko Teerioja
Suomen Lions-liiton varapuheenjohtajaksi (VCC) 2022 – 2023
TAUSTAA
100% lion vuodesta 2002. (LC HkiKruunuhaka, N-piiri, 17 v. ja LC
Lappeenranta, D-piiri, 3 v.) Synnyin 1955
Helsingissä, nykyisin asumme
Lappeenrannan Pikisaaressa. Perheeseeni
kuuluu puoliso lion Tuula, kaksi aikuista
tytärtä ja neljä lastenlasta. Olemme Tuulan
kanssa olleet eläkkeellä loppuvuodesta
2018.

Palvelu lähtee lionin sydämestä ja
laajenee klubin, piirin, liiton tasolle ja
lopulta maailmanlaajuiseen avustus- ja
palvelutyöhön. Yli kaksi vuotta on korona
meitä kurittanut mutta uusi normaali on jo
näkymissä. Korona on valtavasti
vähentänyt aktiviteettejamme, mutta
viimeistään nyt rohkeasti uudelleen
mukaan.

TERVETULOA LIONSKLUBIIN
On hienoa, että meillä on menestyviä
mies-, nais- ja yhteisklubeja. Se on
monimuotoisuutta. Jäsenmäärämme on
kuitenkin laskenut noin 1000 hengellä jo
useamman vuoden ajan. Yhteiskunnassa
tapahtuneet muutokset 2010-luvulla ovat
olleet niin voimakkaita, että järjestömme
ei ole pystynyt reagoimaan tähän
muutokseen riittävästi. Siksi tekevien
käsiparien puute on ilmeinen monessakin
klubissa.

Toivoisin näkeväni sen, että
väistämättömästi vanhenevat miesklubit
siirtyisivät rohkeasti yhteisklubeiksi ja
erityisesti uusien naisjäsenten rekrytointiin
panostettaisiin entistä enemmän.
Monessa klubissa on alkanut aivan uusi
aikakausi yhteisklubiksi siirtymisen jälkeen.
Myös naisten lukumäärä on alentunut
viimeisen 5 vuoden aikana noin 700
naisjäsenellä. Tämän kehityksen
taittaminen toisi klubitoimintamme
lähemmäs nykyaikaa.

KOULUTUS JA TYÖKOKEMUS
YO, johtamisen erikoisammattitutkinnot
MKT ja MJD markkinointi-instituutissa
pääaineina myynnin ja henkilöstön
johtaminen ja markkinointi.
Myyntimiehestä toimitusjohtajaksi
yksityisten yritysten palveluksessa.
Viimeiset 15 vuotta työelämässä
myyntipäällikkönä (LKV)
Kiinteistömaailmassa Helsingin ytimessä
Kruununhaassa.

Lastenklinikoiden Kummien järjestämässä Joulu
mielelle -konsertin taltiointitilaisuudessa
24.11.2021 Lions-liiton toiminnanjohtaja Petri
Kaukiainen, Lions- liiton puheenjohtaja Sanna
Mustonen ja kumppanuusjohtaja Veikko Teerioja
keskustelemassa Teemu-Nallen kanssa.

LIONSURA
Klubissa ja piirissä
Klubin eri tehtävissä sihteeri, rahuri 3 krt,
webmaster 4 krt, presidentti 2 krt
- Lohkon pj. 2007 - 08, alueen pj.2008 - 09,
- LCIF-koordinaattori 2009 - 12,
- Sri Lankan Lions-yst. piirivast. 2010 -22
- Näkemisen puolesta tr:n pj. 2010-14,
- 2.varapiirikuv., 1.varapiirikuv.,
piirikuvernööri, edellinen piirikuvernööri
2013-2017.
Liiton tehtävissä
- Sri Lankan Lions-ystävien sihteeri 20102014, ja 2018-22.

- Punainen Sulka päätoimikunta jäsen
2015-17
- Lions-talotyöryhmän jäsen 2017- 22
--Kumppanuustoimialan toimialajohtaja
2019-22.
Osallistumiset kotimaassa ja
kansainvälisesti
-Piirin vuosikokoukset 17 kertaa ja
piirihallituksen jäsen 17 kautta.
-Lions-Liiton vuosikokoukset 16 kertaa.
-NSR 1 kerta
-Europa Forum 2 kertaa.
-International Convention 3 kertaa,
Hampuri, Hawaji ja Milano.

Appointment + commendation 10 kertaa
2009-2018.
- LCIF Certificate of Appreciation 2012.

PALKITSEMISET
-Klubipresidentin ja piirikuvernöörin
tunnustuspalkinnot 20 kpl
-Punainen Sulka (yhden sulan) 2007,
(kolmen sulan) ansiomerkki 2017.
- Yhden ruusukkeen ansiomerkki 2008.
- Melvin Jones Fellow 2008.
- Medal of Merit 2011.
- Lionsritari 2015
- Kahden ruusukkeen ansiomerkki 2019.
Kansainvälisen presidentin
huomionosoitukset
- IP Leadership Award 2013.
- IP Certificate of Appreciation +

Puolisoni Lion Tuulan kanssa viihteellä
marraskuussa 2021.
Hyvät lionit; olen vahvimmillani
tiimityöskentelyssä. Tämän ominaisuuden
perustaitoja ovat kuunteleminen, toimiminen ja
johtaminen. Nämä vuosien mittaan hankitut
ominaisuudet haluan jakaa järjestömme
parhaaksi ja kasvattaa sen elinvoimaa tulevaisuus
huomioiden.

Sydämellisin lionsterveisin
Veikko Teerioja, LC Lappeenranta, D- Piiri
0400 410793, veikko.teerioja@gmail.com

