
 

PDG Jukka Kärkkäinen – Katse eteenpäin 
LC Helsinki/Metsälä 

DG Sinikka Uola – Yhdessä hyvää, lionshengessä 
LC Hämeenlinna/Linnattaret 

Toimintamme tärkeimpiä ja kantavia voimia ovat toimivat klubit ja klubeissa viihtyvät 
ja motivoituneet jäsenet. Hyvän ja positiivisen lionshengen ylläpitämiseen voi 
jokainen lion vaikuttaa. Toistemme arvostus ja kunnioitus kuuluvat ehdottomasti 
toimintaamme, se valitettavasti välillä unohdetaan. Toimintaamme ei kuulu itsekkyys 
eikä oman edun tavoittelu. 
 
Naisten hyväksyminen järjestön jäseniksi ja yhteisklubien perustamiset ovat olleet 
rohkeita ja toimintaamme piristäviä muutoksia. Uskon, että yhteisklubimuoto on 
tulevien vuosien toimintamalli. Siitä on jo selvä osoitus, kun kauan toimineet 
miesklubit ovat kutsuneet naisia mukaan toimintaan. Palaute on positiivinen. 

CC 2017 – 2018 ehdokkaat 

Kannustan klubeja toiminnan keventämiseen. Klubin hallituksen tehtäväksi vastuu asioiden hoitamisesta ja perinteiset 
klubikokoukset kehitetään virkistäviksi, sosiaalisuutta lisääviksi tilaisuuksiksi. Uudistetaan toimintaamme ja lisätään 
elinvoimaisuutta ja houkuttelevuutta perinteitä kunnioittaen. 
 
Lions-liiton yksi tärkeimmistä tehtävistä on, luoda ”kentälle” luottamuksellista ja innostavaa henkeä. Ei ylhäältä 
käskytystä. Kiristyvä taloudentila luo paineita liiton toimintaan. Kipeisiin ratkaisuihinkin on toiminnassamme 
varauduttava. Liiton talouden tasapainottamiseksi on tehty työtä ja työ jatkuu tulevillakin kausilla. 

Olen Jukka Kärkkäinen, 55-vuotias lääkäri ja hammaslääkäri. Vaimoni Lean kanssa 
meillä on kolme 
aikuista lasta. 
Piirikuvernöörinä olin kaudella 2012-2013. Sen jälkeen olen toiminut Suomen Lions-
liiton hallituksen jäsenenä, arpajaistyöryhmän vetäjänä ja nyt kolmatta ja viimeistä 
vuotta Liiton jäsenjohtajana. 
Liiton ja sen johdon tehtävä on pitää yllä ja edistää innostavaa, eteenpäin vievää 
ilmapiiriä viestinnän ja koulutuksen keinoin. Sen lisäksi tulee huolehtia siitä, että 
perusrakenteet, kuten talous, ovat kunnossa. 

Mihin suuntaamme seuraavalla vuosisadalla? 

  
Lupaan käynnistää kehityshankkeen, jossa maamme kaikki klubit ovat ideoimassa tulevaisuuden toimintakulttuuria. Klubeista 
löytyy paras asiantuntemus paikallisiin tarpeisiin, ei konsulteilta eikä johdolta. Brändimme ”Monta tapaa tehdä hyvää” antaa 
klubille vapauden olla itsensä näköinen Lions-periaatteiden ja toiminta-ajatuksiemme puitteissa. Tavoitteena on vastata 
tulevaisuuden haasteisiin ja pitää leijonat maamme vahvimpana palvelujärjestönä. 
  
Yksi unelma minulla on. Se, että me leijonat voisimme joskus olla järjestämässä nuorille töitä ja valamalla sitä kautta uskoa 
tulevaisuuteen. 

PDG Pirkko Vihavainen – Tulevaisuus tehdään yhdessä 
LC Juva/Luonteri 

Asun Juvalla Saimaan rannalla mieheni Markun kanssa hänen lapsuudenkodissaan. 
  
Kaksikymmentäseitsemän vuotta yläasteen rehtorina toi kokemusta johtamisesta, 
verkostojen välisestä yhteystyöstä sekä tarkan taloudenpidon ja toiminnan 
yhteensovittamisesta. Pysyimme kahden miljoonan vuosibudjetissa ja toteutimme 
kaiken olennaisen. 
  
Työuran päätyttyä on enemmän aikaa lastenlapsille. Keskellä päivää voi lähteä 
marjastamaan, soutamaan verkkoja tai hiihtämään. Paidat ehtii silittää arkenakin ja 
aikaa on enemmän myös lionstoimintaan. 
  
Lionstoiminnan 100 vuotta osoittavat, että meitä tarvitaan. Meihin luotetaan. Meidän 
on huolehdittava siitä, että pystymme seuraavallakin satavuotiskaudella auttamaan 
apua kaipaavia lähimmäisiämme. Se vaatii joka tasolla tärkeysjärjestyksien 
tarkistamista. Millä hinnalla ja millä voimavaroilla tuotamme tarvittavat toiminnat? 
Onko totutusta vaikea luopua? Jos haluamme rakentaa tulevaisuutta, on 
muuttuvassa maailmassa uskallettava jättää taakseen se, mikä ei enää toimi. On 
luotava rohkeasti uutta. 

Klubit ja jokainen jäsen ovat toiminnan sydän. He tietävät parhaiten paikkakuntansa tarpeet, omat valmiutensa ja sen, 
mikä tuottaa heille iloa. Piirin ja liiton tehtävä on klubien auttaminen ja kannustaminen. 


