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Ajatuksia tulevasta lionstoiminnasta 

Toimintaympäristömme muuttuu vauhdilla, ja siihen meidän on vastattava 
tiivistämällä sisäistä yhteistyötä ja vahvistamalla Lions-henkeä. Liiton ja piirijohdon 
on yhteistuumin tehtävä kaikkensa klubien toiminnan vahvistamiseksi ja 
innostamiseksi.   
Klubit ja niiden jäsenet ovat järjestömme peruspilarit, jotka kohtaavat säännöllisesti 
apua ja tukea tarvitsevia ihmisiä. Aktiivinen toiminta lisää päätavoitettamme, 
palveluiden tuottamista, ja edistää Lions-toiminnan tunnettuutta. 
Liiton tehtävänä on tukea ja ohjata piiriorganisaation avulla klubien toimintaa ja 
hyvinvointia. Piiriorganisaatiot ovat ensisijaisesti klubeja varten. 
Tämän kokonaisuuden kehittäminen on lähellä sydäntäni ja tulen antamaan siihen 
oman panostukseni. 

Yhteiset arvot ovat kestävällä pohjalla 

• Palveluhenki, Talkoohenki, Luotettavuus, Paikallisuus, Ihmisläheisyys
ja Kansainvälisyys

• Tarvitsemme ripauksen innostavampaa ilmapiiriä
• Toteutamme pitkäjänteistä kehitystyötä kaikilla tasoilla

Tuemme klubien toimintaa aktiivisesti 

• Viestimme aktiivisesti toiminnastamme sekä sisäisesti, että ulkoisesti
• Tarjoamme jäsenillemme hyödyllistä ja innostavaa valmennusta ja

mielenkiintoisia tehtäviä
• Yhteiskunta odottaa meiltä aktiivista ja monipuolista vapaaehtoistyötä,

autamme klubeja lunastamaan odotukset

Vahvistamme joukkojamme 

• Me Palvelemme- teema edellyttää jatkuvaa jäsenhuoltoa
• Uusia klubeja mahtuu mukaan ja nykyisistä jäsenistä on pidettävä

hyvää huolta
• Tiivistämme yhteistoimintaa klubien, piirien ja muiden järjestöjen

kanssa



Henkilötiedot 
  

Olen 69 v. ja syntynyt Varkaudessa, puolisoni lion Hilve Heinävedellä. 
Nykyinen asuinpaikkamme on ollut 19 vuotta Vampula, Huittisissa. 
 
Minulla on tietoliikennetekniikan koulutus Helsingin Teknillisestä 
Oppilaitoksesta. 
Työkokemusta muun muassa 23 vuotta Raha-automaattiyhdistyksessä 
esimies-, koulutus-, tarkastus-, rahaliikenne- ja toiminnan laadunkehitys-
tehtävien parissa.  Vuodet 2000 - 2 013 olimme  perheyrittäjinä 
maaseutumatkailun alalla Vampulassa, josta jäin eläkkeelle 2013.  
 
Kielitaitoni on suomi ja englanti. 
 
Perhe  
  
Puoliso lion CS Hilve, LC Huittinen/Doris, Charter Presidentti 2016-2017 
 
Kaksi lasta,  lion Anne ja Anu, 9 lastenlasta, joista yksi on lion ja yhdellä on  
kummilapsi Sri Lankassa.  
 
Harrastukset 
 

Lions-toiminta, golf, luonnossa liikkuminen ja sukututkimus. 
 

Lions-toiminta 

LC Vampulan 100 % jäsen  vuodesta 2001 

 
Olen toiminut klubin presidenttinä 2 kertaa sekä sihteerinä, 
rahastonhoitajana ja useissa muissa klubitehtävissä. 
   
M-piirin piirihallitus   

• M-piirin piirikuvernööri 2013 - 2014  
• Lohkon ja alueen puheenjohtaja 2009-2011 
• LCI 100 v. piirikoordinaattori 2014-2018 
 
Liitto  
• Kuvernöörineuvoston  jäsen 2013 - 2014 
• Sääntötyöryhmän jäsen 2014 - 2018 
 
Lions-ansiomerkit  

•  Melvin Jones jäsenyys  
•  DG Team Excellence Award 2 kpl 
•  IP Certificate of Appreciation 
•  Liiton ansiotähti 
•  Piirikuvernöörin tunnustuspalkinto 2 kpl 
•  Piirikuvernöörin ansiotähti 
•  Club Excellence Award 
•  100 % presidentin ansiomerkki 
•  Useita muita piiri- ja klubitasoisia ansiomerkkejä 
   
Kokouksiin osallistuminen  

•  Kansainvälinen vuosikokous, Hampuri  2013 ja Honolulu 2015 
•  Tanskan vuosikokous, Hurup 2014  
•  NSR, Trollhättan, 2013 
•  Eurooppa Forum, Tampere 2009   
•  Lions-liiton vuosikokous 9 kertaa 
•  Piirin vuosikokous 12 kertaa 

Palveluaktiviteetit innostavat Me Palvelemme – We Serve 


