
 

CC Heikki Hemmilä – Rohkeasti kansainvälisille kentille 
LC Vimpeli 

PCC Heimo Potinkara - Johtajuutta ja kokemusta kansainväliseen hallitukseen 
LC Lahti/Laune 

Kansainvälisen johtajan tehtävä edellyttää johtamiskokemusta, 
yhteistyötaitoja, näkemystä tulevaisuudesta ja päätöksentekokykyä. 
Hän edustaa järjestöämme, sekä edistää sen tavoitteita ja periaatteita.  
 
Kansainvälinen hallitus on käynnistänyt pitkäjänteisen 
kehittämisohjelman. Monissa kansallisissa ja kansainvälisissä 
lionstehtävissä sekä yrittäjänä hankkimani kokemus hyödyntää 
uudistusten soveltamista.   
 
Suomen lionsklubeilla on tehokkaaksi todettuja toimintatapoja. Voin 
vaikuttaa myös siihen, että parhaita suomalaisia käytäntöjä otetaan 
käyttöön muissakin maissa. Jäsenistöltä saataviin palautteisiin on 
vastattava ja klubien toimintaa on tuettava viestinnän ja valmennuksen 
keinoin. 

ID 2018 – 2020 ehdokkaat 

Kansainvälisyys on minulla sukuvikana, kävinhän syntymässäkin 
Australiassa. Olen maailmalla nähnyt, miten meitä suomalaisia arvostetaan. 
Meidät tunnetaan rehellisinä, oikeudenmukaisina, ahkerina ja – sisukkaina. 
Lions-työmme ovat menestystarinoita, vaikka itse niitä usein vähättelemme-
kin. 
  
Olen etsinyt hyviä ideoita niin kotimaasta kuin maailmaltakin. Myös päivä-
työssäni Kela-lääkärinä näen tarpeita, joihin mietin ratkaisuja. Osa ideoista 
on jo lennossa, osa vielä odottaa tuulta siiven alle. 
 
Menestyksemme avain on hyvät aktiviteetit, teot, joilla on oikeasti 
merkitystä.  
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Olen pohjalainen. Minkä teen, sen teen täysillä. Olen tutustunut kansainvälisen järjestömme toimintaan jo 
vuosien ajan. Sydäntäni lähellä ovat kummilapset ja silmäsairaalamme. Turvapaikanhakijoissa näen 
mahdollisuuden jopa maailmanrauhan edistämiseen. Lähtevät he sitten takaisin Lähi-itään tai jäävät 
tänne Pohjolaan, heihin kannattaa istuttaa idea tasa-arvosta, rehellisyydestä ja uskosta ihmisyyteen. 
  
Olen saanut lionismilta paljon, nyt haluan myös antaa. Uskon ihmisten hyvyyteen, kaiken sodan ja pahan 
olon keskelläkin. ”Ei paha ole kenkään ihminen, vaan toinen on heikompi toista. Paljon hyvää on rinnassa 
jokaisen, vaikk’ ei aina esille loista.” (Hymyilevä Apollo, Eino Leino). 

Olen osallistunut lukuisiin Kansainvälisiin vuosikokouksiin sekä Euroopan ja Pohjoismaiden 
kokouksiin. Vuodesta 2014 alkaen olen toiminut kansainvälisen hallituksen nimittämänä LCI 
100 vuotta Suomen koordinaattorina ja juhlatoimikunnan puheenjohtajana. Minulle on syntynyt 
hyvä kansainvälinen kontaktiverkosto.  
 
Toimintamme kantavana pohjana ovat korkeat eettiset toimintaperiaatteet, jotka ovat 
mahdollistaneet 100 vuoden mittavan toiminnan. Lionsjärjestön vahvuus perustuu lionsklubien 
aktiiviseen paikalliseen toimintaan. Tulevaisuuttamme tulee jatkossakin kehittää kestävien 
Lions-arvojemme ja We Serve -palvelulupauksen pohjalta.  
 
Tuellasi olen valmis ottamaan vastaan kansainvälisen johtajan tehtävät.  


