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Julkaisijan puheenvuoro

Hyvä G-piirin lion,

Olet lukemassa kauden 2020 – 2021 viimeistä G-sanomat julkaisua.

Julkaisun toimittaminen on ollut itselleni mieluinen ja mielenkiintoinen aktiviteetti. Totean 
saman kuin parin viime kauden viimeisessä julkaisussa; klubeilla on varmasti hienoja omia 
tarinoita enemmän kuin julkaisuihin niitä on saatu.
Ota kesällä kamera mukaan, kuvaa ja kerro tarinoita miten klubisi vietti kesäaikaa.
Elokuun tarinoiden tulee olla toimitettuna 18.8.2021 mennessä. Älä odota sinne saakka, toimita 
tarinasi heti, kun saat sen valmiiksi. Julkaisun voi laatia kuka tahansa lion, leo tai 
puoliso/kumppani.
Laita lähettämääsi tarinaan selkeästi esille tekstin laatijan ja kuvien ottajan nimet. Näin tulevat 
tekijänoikeudet esille. Jos tarinaan on liitetty kuva jostain muusta julkaisusta tai kuvapankista, 
mainitse tarkennus kuvan alkuperästä. Muistutuksena, että kaikilta kuvissa esiintyviltä 
henkilöiltä tulee olla lupa kuvan julkaisemiseen ellei kuvaa ole otettu julkisessa 
yleisötilaisuudessa. Julkaisija ei ota vastuuta kuvien julkaisusta.

Nauti uusia perunoita ja voita,
mansikoita ja makkaroita.
Tee saunaan tuore vasta,
varpaat veteen kasta.
Hakkaa liiteriin halkoja,
oio nurmikolla jalkoja.
Ihastele poutapilviä,
siristele auringossa silmiä.
Haista kesän tuoksut,
unohda turhat juoksut.
Muista paljon lekotella,
laiturilla elämää hekotella.
Mieti kivoja juttuja,
tapaa ystäviä ja tuttuja.
Älä murehdi ötököitä,
vietä ihania kesäöitä!!! (Runon alkuperäinen kirjoittaja tuntematon)
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Kiitokset kaikille tällä kaudella G-sanomien toteutuksessa
avustaneille.

Toivotan kaikille lukijoille erittäin hyvää kesää.

Huhtikuun julkaisussa otettiin käyttöön uudet palstat: Muistokirjoitukset ’Ajasta ikuisuuteen 
siirtyneiden’ muistoksi sekä Uudet jäsenet G-piirin klubeissa.
Julkaistavat tiedot perustuvat klubien/jäsenten lähettämiin aineistoihin. Lähettäjän tulee 
hankkia lupa tietojen julkaisemiseen.
Julkaisun toimittaja ei ota vastuuta lupien hankkimisesta.

Terveisin

Jari Rytkönen
Piirin 107-G tiedotusvastaava
Mobile: +358 45 3534933
lions.jari@rytkonen.cc 2
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Piirikuvernöörin kynästä

Tervehdys hyvät G-piirin Leijonat.

Kausi on jo lopuillaan ja klubien kokoukset ja aktiviteetit ovat kutakuinkin tehtyinä tälle 
kaudelle. Eilen olimme kuitenkin vielä liikkeellä eurooppalaisen LCIF päivän tiimoilta. 
Klubistamme oli kolme veljeä lippaiden kanssa suorittamassa keräystä paikallisessa S-
Marketissa. Tuloksemme oli noin 200 euroa tuhkarokon torjuntaan. Naapuri klubi oli 
liikkeellä samaan aikaan torilla. Näin saimme Leijona näkyvyyttä kansalaisten keskuudessa 
myös täällä Jämsässä.

Mennyt kausi on ollut taas poikkeava pandemiasta johtuen mutta uskon kuitenkin, että 
olemme parempaan päin menossa ja ensi kaudella saamme jo toimintamme 
normalisoitumaan. Kausi on ollut haasteellinen kaudelle asetettujen tavoitteidenkin suhteen 
mutta mielestäni olemme selvinneet niistäkin melko mukavasti. Jäsenhankinnan suhteen 
tavoitteenammehan oli, että jäsenmäärä ei pienenisi edellisestä vuodesta tai jäsenkato 
ainakin loivenisi edellisistä kausista. Tällä kaudella kaksi klubia ei LC Lievestuore ja LC 
Multia ovat joutuneet lopettamaan klubinsa ja ne ovat hoidettu kuntoon myös päämajan 
suunnalla. Lisäksi tämän kauden puolella lopulliseen lakkautukseen lasketaan myös kolme 
edellisellä kaudella lopetettua klubia, joten tilasto sen suhteen näyttää huonolta. Tälle 
kaudelle siis viisi lakkautettua klubia. Jäsenkato on ollut tällä kaudella – 57 jäsentä kun se 
edellisillä kausilla oli 66 ja 97 miinusta. Poistettuja jäseniä on ollut tällä kaudella 97 kpl ja 
uusia jäseniä on saatu 40 kpl. 

LC Hankasalmi on saanut viisi uutta jäsentä, LC Jyväskylä / Jyvässeutu neljä uutta jäsentä ja 
LC Kuorevesi ja LC Muurame kolme uutta jäsentä riveihinsä vaikkakin poistumaakin on ollut.

Toisena isompana tavoitteena piirillä oli, että kaikki klubit osallistuisivat LCIF 100 
keräykseen ja se tavoite täyttyi piirikokouksen tekemällä lahjoituspäätöksellä. Piirimme on 
tällä hetkellä kärjessä lahjoituksissa koko valtakunnassa. Lahjoitussumma on reilun 
kolminkertainen edelliseen kauteen verrattuna. Lahjoitussumma on lähes 30 000 USD. Vielä 
on mahdollisuus varmistaa tuon rajan ylitys lahjoitusten tekemisellä tällä kaudella. Viime 
kaudella 30 000 USD:n lahjoitukseen koko Euroopan piireistä ylsi ainoastaan 34 piiriä.

Tässä vaiheessa haluan lausua teille kaikille lioneille suuret kiitokset hyvästä ja 
erinomaisesta yhteistyöstä kuluvalla kaudella. Kiitokset kaikille myös em. tuloksiin 
vaikuttaneille, niin piirihallitukselle kuin kaikille muillekin. Kanssanne on ollut todella 
mukava työskennellä, tulen muistamaan tämän kauden lämmöllä. Kauden palkitsemiset 
suoritamme kauden avaustilaisuudessa elokuussa kun luovutan nuijan Johannalle. 
Ennen kauden vaihtumista on vielä edessä liiton vuosikokous sähköisesti – olettehan 
muistaneet ilmoittautua.

Mukavaa kesää teille kaikille, jatkamme uudella tarmolla sitten syksyllä.  

DG Erkki 
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LCIF terveiset

Ensiksi kiitän kaikkia klubeja LCIF:lle tehdystä työstä. 

Kampanja 100 jatkuu vielä ensi vuoden. Urheilutermeillä sanottuna nyt alkaa 
loppukiri. 
Myös ensi vuoden tavoite piirissämme on, että jokainen klubi osallistuu kampanjaan 
vähintään 50 euron summalla jäsentä kohti. Myös henkilökohtaiset lahjoitukset ovat 
toivottavia. Muista, että tuhkarokkorokotuksen hinta on yksi dollari. Lahjoittamalla 
1000 dollaria voidaan pelastaa tuhat lasta ja tästä kiitoksena LCIF myöntää Melvin Jones 
jäsenyyden tai jäsenenä olevalle yhden timantin lisää MJF merkkiin.

Eurooppalainen LCIF päivä, lauantai 22.5.2021. Keräyskohde oli tuhkarokko. Vielä 
kertauksena tilitysohje. 
• Liiton rahankeräysluvalla voidaan toteuttaa esim. lipaskeräys tai pullokuittien 

keräys. Näistä maksu suoritetaan Lions -liiton rahankeräystilille (ent. katastrofitili) 
FI54 8000 1970 8298 84. Viitteeksi: klubi, rahankeräyslupa ja ”Tuhkarokko”.

• Muut eurooppapäivän aktiviteettien tulot voidaan maksaa suoraan LCIF:n sivulla 
https://www.lionsclubs/fi > lahjoita. Valitse palveluvoima, käytä klubin 
kansainvälistä numeroa ja lisää lopussa oleviin huomautuksiin ”measles” 
(tuhkarokko).

Piirin Melvin Jones kisaan tilanne tätä kirjoittaessa (12.5.2021) on seuraava: johdossa 
Jyvässeutu 204.8 USD/jäsen, toisena Viitaniemi 156,8 ja kolmantena Jämsänseutu 147,8. 
Kaksi parasta klubia palkitaan liiton vuosikokouksessa MJF jäsenyydellä.
Jotta kaikki klubin maksut saadaan kirjattua ja Melvin Jones kisaan oikeat voittajat, 
pyydän, että klubit lähettävät kaikista LCIF suorituksista 1.5.2021 alkaen kopion 
Suomen LCIF koordinaattori Heikki Hemmilälle. Viimeinen kisaan mukaan otettavan 
suorituksen maksupäivä on 30.5.2021. Heikin sähköpostiosoite on: 
heikki.hemmila@pp.fimnet.fi

Toivon, että klubit nimeävät myös ensi kaudelle klubin LCIF koordinaattorin, 
lähetän postia.
LCIF koordinaattori Toivo Lehtinen
sähköposti toivo.lehtinen5@gmail.com
gsm 040 593 4696
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Toivo Lehtinen

LCIF koordinaattori

Ole rohkea – ole Melvin



Kulmat Kuntoon Uuraisilla
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Teksti ja kuvat: Jari Rytkönen

Uuraisillakin osallistuttiin Kulmat Kuntoon aktiviteettiin sekä 
perjantaina 21.5. että lauantaina 22.5.

Perjantai-iltana aloitimme
laittamalla kuntoon Leinikin
puiston ns. Leijona-kolmion.
Vähän lisää kuorikatetta, rik-
karuohot pois sekä kolmiosta 
että kivetyksen viereltä.
Leijona kolmio on rakennettu 
2018 uuraislaisten yhdistys-
ten, kunnan, seurakunnan, 
yritysten jne. kanssa yhdessä 
teemalla
Tehtiin puisto yhdessä.

Lauantaina oli vuorossa klubin 100 v 
perintökohde, Nevalan leikkipuisto.

Leikkipuisto on klubin toimesta
rakennettu useita vuosia sitten, mutta 
kaudella 2016-2017 se otettiin yhdeksi 
perintökohteistamme. Klubi on sitou-
tunut pitämään puiston leikkivälineet 
kunnossa sekä siistimään alueen 
keväisin.



Kuvia klubien facebook sivustolta
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Sivun kuvat on poimittu julkaisijan toimesta klubien julkisilta 
facebook sivuilta. Vastaavanlaiset julkaisut voitaisiin julkaista G-
Sanomissa



Suomen Lions-liiton ja moninkertaispiiri 107 
vuosikokous
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Teksti: Jari Rytkönen, kuvat: vuosikokoussivustolta

Vielä ehdit ilmoittautua Lions-liiton vuosikokoukseen.
Vuosikokouksen sivut löytyvät osoitteesta vk2021.lions-piiri107a.fi

Vuosikokouksen aineistot löydät Lions-liiton www-sivujen Jäsenille osiosta 
osoitteesta 
https://www.lions.fi/jasenille/kokouksia/kokousmateriaaleja/vuosikokous_
2021/.

http://vk2021.lions-piiri107a.fi/
https://www.lions.fi/jasenille/kokouksia/kokousmateriaaleja/vuosikokous_2021/


Lions-liiton ja moninkertaispiirin 107 
puheenjohtajaehdokas
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Teksti ja kuva: Lion-lehti 2/2021

Tekevä, Näkyvä Lion!

Palvelutyössä meidän tulee
tarjoutua auttaviksi käsiksi.

Varapuheenjohtaja Sanna Mustonen
Kirkkonummi-Kyrkslätt/Nice
Piiri 107-B
Lion vuodesta 2004
LCIP serfioitu kouluttaja

MENEILLÄÄN OLEVA lionstoimintakautemme on ollut poikkeuksellinen. 
Vähänlaisesti klubikokouksia kasvokkain, mutta sitäkin tehokkaampia 
verkkokokouksia aivan uusin välinein. Erilaisissa etävalmennuksissa 
keskittyminen on saattanut olla jopa aiempia livekoulutuksia parempaa. 
Olemme voineet kokea oppimisen iloa – mehän osaamme käyttää
näitä välineitä!

Klubiemme tärkein tehtävä on palvelu. Poikkeusolosuhteissa aivan kaikki
vanhat aktiviteetit ja toimintatavat eivät enää ole olleet käyttökelpoisia. 
Olemme saaneet laittaa harmaat aivosolumme toden teolla töihin 
keksiessämme uusia toimimisen tapoja. Palvelutyössä meidän tulee
tarjoutua auttaviksi käsiksi ja uskaltaa kysyä muilta, kuinka voimme auttaa?

Avuntarpeen voi hyvin määritellä sijastamme joku toinen ja me lionit laajan
klubiverkostomme turvin lähdemme etsimään ratkaisuja ja uusia turvallisia 
tapoja toteuttaa tarpeet. Yli 800 lionsklubia ei voi pitää jäseniään reservissä 
odottaen parempia aikoja. Meitä tarvitaan juuri nyt. 

Haluan nähdä teidät rakkaat lionit työn touhussa: palvelemassa lähimmäisiä
lähellä ja kaukana, turvaamassa lasten ja nuorten taivalta aikuisuuteen, 
huolehtimassa ympäristöstämme, antamassa aikaanne ja osaamistanne 
yhteiseen hyvään. Toivon näkeväni lionsliivejä ja -lippiksiä, iloisia ilmeitä ja 
yhdessä tekemistä. Ilo silmälle – tekevä, näkyvä lion!•



Lions-liiton varapuheenjohtajaehdokas
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Nina Moilanen
Vihti/Nummela

Piiri 107-C

Olen Nina Moilanen, C-piirin tämän kauden piirikuvernööri ja olen 
ehdolla Suomen Lions-liiton varapuheenjohtajaksi ensi kaudella. 
Olen ollut leijona 10 vuotta, kotiklubini on Vihti/Nummela. Olen 
kotoisin Espoosta. Olen koulutukseltani Maatalous- metsätieteiden 
maisteri, tällä hetkellä työskentelen talous- ja hallintovastaavana 
ruotsalaisessa elektroniikka-alan konsernissa.

Haen Liiton varapuheenjohtajaksi, koska olemme järjestönä isojen 
haasteiden kynnyksellä, ja uskon, että minulla on osaamista ja intoa 
niiden ratkaisemiseen yhdessä muiden leijonien kanssa. Liitolla on 
paljon hallinnollisia ja kansainvälisiä tehtäviä, jotka se on mainiosti 
hoitanut tähänkin asti. Uskon, että voin tuoda Liittoa lähemmäs 
klubeja vahvistamalla toimikuntien yhteistyötä niin keskenään kuin 
piirien kanssa. Sitä kautta voimme tarjota klubeille konkreettista 
apua jäsenistön tyytyväisyyttä vahvistamaan ja palvelun näkyvyyttä 
lisäämään. 

Ystävyys ja auttaminen lämmittävät aina edelleen. Toivon, että voit 
kokea olevasi klubisi toimintaan tyytyväinen leijona, ja että voit 
tuntea ylpeyttä kuuluessasi juuri Lions-järjestöön. 

Tutustu minuun tarkemmin: https://ninamoilanen.fi ja ota yhteyttä, 
niin keskustellaan enemmän!

Teksti ja kuva: Nina Moilanen

https://ninamoilanen.fi/


Lions-liiton varapuheenjohtajaehdokas
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Heikki Mäki
Paattinen

Piiri 107-A

Kerrotaan palvelustamme

Suhtaudun Leijonien palvelutyöhön järjellä ja tunteella -
useimmiten yhtä aikaa. Molemmissa tavoissa kannattaa aina 
kuunnella enemmän kuin puhua. Palvelutyössä tulee 
kuunnella sekä palvelumme kohteita että palvelevia Leijonia. 
Jokainen heistä kertoo omat tarinansa.

Jaan erityisellä lämmöllä yhteisen tavoitteemme löytää 
toimintaamme mukaan uusia Leijonia, joilla on erilaisia 
taitoja ja taustoja. Moninaisuus lisää osaamistamme ja 
yhdessä voimme tehdä yhä enemmän hyvää.

Toimintamme järjestämiseen ja palvelustamme viestimiseen 
tarvitsemme klubeissa myös piirien ja Lions-liiton tukea. 
Niiden kyky klubien auttamiseen syntyy pääosin asiasta 
kiinnostuneiden vapaaehtoisesta työstä. Tarjoan ammatillisen 
ja järjestöosaamiseni käyttöönne tähän työhön.

Millaisena näet suomalaisen Lions-toiminnan? Mitä tukea 
liitolta tarvitset? Mitä ideoita haluat edistää toimintamme 
kehittämiseksi? Kerrothan - minä kuuntelen. 

Teksti ja kuva: Heikki Mäki



Lions-liiton varapuheenjohtajaehdokas
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Markku Vesikallio
Helsinki/Pakinkylä

Piiri 107-N

Tervehdys hyvät Leijonat!
Olen 60-vuotias LC Helsinki Pakinkylän Leijona vuodesta 2009. 
Puolisoni Teija on myös Lion. Meillä on 3 aikuista lasta ja yksi 
lapsenlapsi. Siviilityöni on toimia johtajana tietohallinnossa 
kansainvälisessä finanssikonsernissa. Vapaa aika, mitä en käytä 
Lions-toimintaan, täyttyy liikunnasta ja lukemisesta. Klubin virat on 
koettu ja nyt toimin N-piirin kuvernöörinä tällä erikoisella korona 
kaudella. Olen myös kuvernöörikurssimme valitsema kurssinvanhin. 
Kansainvälisyydestä sen verran, että olen saanut Lions-
johtajakoulutuksen Sofiassa vuonna 2016, jolloin osallistuin ALLI-
koulutukseen.  2019 suoritin KMT:n, siis Kalajoki, Tallinna, Milano 
kokoukset.
Minua pyydettiin useammalta suunnalta lähtemään mukaan 
tavoittelemaan VCC paikkaa tulevalla kaudella. Myös oma intressini 
vaikuttaa ja kehittää Lions-toimintaa, saivat minut innostumaan 
lähteä mukaan tavoittelemaan VCC:n paikkaa. Minusta meidän tulee 
saada enemmän medianäkyvyyttä ja sitä kautta houkuttelevammaksi 
toimijaksi. Tämä edesauttaa meitä houkuttelemaan uusia jäseniä 
klubeihimme.  Tässä meillä haastetta tuleville kausille. Katson että 20 
vuoden kokemus johtamisesta antaa minulle hyvät mahdollisuudet 
viedä Lions-aatetta eteenpäin kohti iloista 2020 lukua.  Minua kuvaa 
hyvin Mahatma Gandhin ajatus: ” Be the change you want to see in 
the world”

Sinun ehdokkaasi
Markku Vesikallio

Teksti ja kuva: Markku Vesikallio



Ehdokas kansainväliseksi johtajaksi (ID)
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Aarne Kivioja
Helsinki/Pakinkylä

Piiri 107-N

Arvoista G-piirin Leijonat, 

olen Aarne Kivioja, Uudellamaalla, Hämeessä ja Lapissa asunut 68-vuotias 
lääkäri. Kuluvan vuoden aikana tulen siirtymään lopuistakin työtehtävistäni 
eläkkeelle. Vuosien saatossa olen esiintynyt ja hoitanut asioita kansainvälisissä 
tieteellisissä kokouksissa ja työssäni useilla eri kielillä. Kunnostani olen pitänyt 
huolta mm. hiihtämällä tänä talvena satana peräkkäisenä päivänä joka päivä. 

Lions-toimintaan sain kutsun vuonna 2000. Yhteiseksi hyväksi olen mielelläni 
käyttänyt aikaani ensin piirikuvernöörin tehtävissä ja sitten Liiton 
puheenjohtajana viime kaudella. Kun olen osoittanut perehtyväni asioihin, olen 
saanut luottamusta osakseni ja asiat ovat rullanneet eteenpäin. Tällä kaudella 
on ollut ilo toimia kuvernöörineuvostossa, jossa olen yrittänyt jakaa 
kokemustietoani esille tulevissa asioissa. Omassa klubissani olen aktiivisessa 
vetänyt mm. Nuorisovaihtoa ja Lasten Leijonahiihtoa. 

Lions-järjestömme kansainvälinen johtaja toimii järjestömme hallituksessa, 
jonka jäseninä on lioneita ympäri maailman. Keskeisistä LCIForward-asioista 
diabetes, näkö ja lasten syöpä ovat minulle ammattini puolesta tuttuja. 
Ympäristöstä nautin ja sitä kunnioittaen liikun pyöräillen, hiihtäen ja 
täyssähköautolla. Kielitaitoisena ihmisenä tulen toimeen monenlaisten 
ihmisten kanssa. Asioihin perehtyvänä lionina minuun voidaan luottaa. 
Toiminnastani tulen raportoimaan suomalaiselle jäsenistölle. Tulee kuitenkin 
huomioida, että kansainvälinen johtaja, vaikka onkin valittu Suomesta, ei 
edusta vain Suomea tai Pohjoismaita, vaan koko maailmaa. 

Mielelläni palvelisin järjestössämme, jossa keräyksillä saadut rahat menevät 
täysimääräisinä avustuskohteisiin, kansainvälisenä johtajana. 

Aarne Kivioja 
IPCC 

Teksti ja kuva: Aarne Kivioja



Ehdokas kansainväliseksi johtajaksi (ID)
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Marja-Leena Knuutinen
Turku/Aurora

Piiri 107-A

Hyvät Leijonat!

Olen vuonna 1947 syntynyt eläkkeellä oleva perusopetuksen rehtori, 
kasvatustieteen maisteri, kahden lapsen äiti ja pienen lapsenlapsen isoäiti. 
Leijonaelämään tutustuin kohdatessani Tapani Knuutisen keväällä 1976. Jäseneksi 
liityin vuonna 1992 LC Turku Auroran charterpresidenttinä. 

Lukuisat Lions-tehtävät ovat ohjanneet minua erilaisiin aktiviteetteihin aina 
Suomen Lions-liiton puheenjohtajaksi. Toimin piirimme GLT:nä / 
koulutusjohtajana ja GAT-ryhmän jäsenenä. Koulutus ja Lions Quest ovat aina 
olleet mukana toimissani!

Hyvän kielitaidon, molempien kotimaisten, sekä käyttökielen englannin lisäksi 
tarvitaan joustavuutta asioiden käsittelyyn, yhteisöllisyyttä, lionismin historian 
tuntemusta sekä yhteisesti hyväksytty arvomaailma.

Olen tutustunut lukemattomiin Suomen Lions-klubeihin sekä kouluttanut 
virkailijoita piirissämme ja moninkertaispiirissämme. Toimintani kesällä 2019 
107A:n kansainvälisen nuorisoleirin johtajana lisäsi motivaatiota kansainväliseen 
toimintaan, mahdollisuuteen vaikuttaa maailmanlaajuisesti ja vahvistaa eettistä ja 
vastuullista palvelua! 

Lions-tehtävissä minuun on luotettu. Olen kohdannut monenlaisia haasteita, 
oppinut tunnistamaan palvelutarpeita ja ratkaisemaan asioita yhteistyössä. 
Maltillinen uudistaminen, klubit ja ihmiset keskiössä, on vahva visioni Lions-
järjestön voimasta.

Me palvelemme, We Serve on Lions-toimintani johtoajatus. Olen valmis 
ehdokkaaksi kansainvälisen johtajan tehtävään. 

Marja-Leena Knuutinen, PCC

OTA YHTEYTTÄ. SOITA JA/TAI KIRJOITA 040 5636603
knuutinen.marjaleena@gmail.com

Teksti ja kuva: Marja-Leena Knuutinen

mailto:knuutinen.marjaleena@gmail.com


Ehdokas kansainväliseksi johtajaksi (ID)
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Heidi Rantala
Tampere/Siilinkari

Piiri 107-E

Jaa kuka mää oon?

Heidi, tamperelainen puoliso, äiti ja mummi. Leijona, innokas sukututkimuksen ja 
kirjallisuuden harrastaja, ja moottoripyörällä matkustaja (en siis aja itse, vaan 
nautin maisemista).

Leijona minusta tuli -90, kun klubini Tampere Siilinkari perustettiin neljäntenä 
naisklubina Suomessa.  Lions-toiminta ollut yli 30 vuotta iso osa elämääni.  
Piirikuvernööri 04-05 ja Lions-liiton puheenjohtajuus 08-09 olivat merkittäviä 
virstanpylväitä.  Olen aktiivinen, ulospäin suuntautunut, empaattinen, helposti 
lähestyttävä, tarkka ja teen minkä lupaan.

Ai miks mää ny tähä haen?

Haluan jatkaa hyvin alkanutta ja laaja-alaista matkaani kansainvälisissä Lions-
tehtävissä. LCIF:n nimittämänä Sri Lankan silmäsairaan apurahakoordinaattorina 
(n. 3,5 vuotta), liiton Lions Quest puheenjohtajana (3 vuotta), LCI:n nimittämänä 
teemaklubikoordinaattorina (3 vuotta) sekä LCIF nimittämänä 
maakoordinaattorina (6 vuotta) antavat vahvan pohjan uusiin kansainvälisiin 
haasteisiin.  Tehtävät myös osoittavat, että minuun luotetaan ja yhteistyö LCI:n ja 
säätiön kanssa on ollut sujuvaa.

Kansainvälisen johtajan (ID) tehtävä on kiinnostunut jo usean vuoden ajan, mutta 
nyt jäädessäni 1.5. eläkkeelle, minulla on aikaa paneutua sen tuomiin velvoitteisiin. 
Haluan tuoda kansainvälisen hallituksen lähemmäs meitä suomalaisia, tutummaksi 
meille.  

Englantia puhuin sujuvasti, joka onkin kansainvälisen hallituksen kokouskieli. 
Ruotsi, tulen sillä toimeen ja muita kieliä kuuntelen sujuvasti.

Teksti ja kuva: Heidi Rantala
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Matti Reijonen
Vampula

Piiri 107-M

Olen Matti Reijonen syntynyt Varkaudessa ja naimisissa lion Hilven kanssa. Meillä 
on kaksi tytärtä ja heillä yhdeksän lasta. Olemme syntyperältämme Savolaisia, 
asuimme pääkaupunkiseudulla noin 30 vuotta ja nyt Satakunnassa yli 20 vuotta. 
Lions-toiminnassa minä olen ollut mukana vuodesta 2001 alkaen 100 %. 
M-piirin piirikuvernöörinä olin 2013-14 ja tällä kaudella Lions-liiton ja NSR:n CC-
Boardin puheen- johtajina.

Miksi Matti on lähtenyt ID-ehdokkaaksi kansainväliseen hallitukseemme? Leijona 
on vienyt käteni eikä päästä siitä irti. Positiivisella asenteella ja yhteistyöllä 
olemme tehneet tuttavuutta ja yhteistyötä yli kahdenkymmenen vuoden ajan. 
Olemme kasvaneet yhdeksi, vain ulkonäkö erottaa meidät, olemme kavereita. 
Kansainvälinen tehtävä on luonnollinen jatko Liiton puheenjohtajuuden ja 
pohjoismaisen yhteistyön puheenjohtajuuden jatkoksi. Kaikki ajankohtaiset asiat 
ovat tuoreessa muistissa. Kansainvälinen johtaja edustaa koko maailman leijonia 
tasapuolisesti, mutta on myös Suomen ja pohjoismaiden edustajana tehden 
yhteistyötä noin 50 muun ID-johtajan kanssa kunnioittaen järjestön 
perustamiskirjaa ja toiminnan etiikkaa. Toiminta perustuu järjestön arvojen 
perusteella ennakkoon määriteltyjen toimikuntien työhön, joka antaa suunnan 
koko järjestön palvelu-toiminnalle. Tehtävä on minun visioni. Samansuuntaista 
toimikuntatyötä olemme tehneet koko tämän kauden ajan ja saaneet Suomen 
Lions-toimintaa uudistettua monella sektorilla. Suunta on selkeä, uudistuminen, 
joka on ollut tämän kauden visioni. Visio ilman toimintaa, on vain unelma, mutta 
me olemme saaneet yhdessä paljon valmiiksi ja visio on hyvää vauhtia 
toteutumassa.

Yksittäisiä lupauksia kansainvälisen tehtävän hoitoon ei voi antaa, koska niillä ei 
ole merkitystä. Se komitea ja tehtävä, johon nimitetään, selviää vasta 2022 
Conventionin jälkeen. Rohkeasti muutoksessa mukana!

Teksti ja kuva: Matti Reijonen
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Pirkko Vihavainen
Juva/Luonteri

Piiri 107-D

Järkeviä tekoja Sydämellä

Millainen on ID-ehdokas Pirkko Vihavainen? Jalat tukevasti maassa tallaava 
Jyväskylän yliopistossa kieliä ja kasvatustiedettä opiskellut juvalainen lion. 
Lapsuus vaatimattomissa oloissa on opettanut kohtuullisuuteen ja ihmisyyden 
arvostamiseen ulkoisten olosuhteiden ja kulissien sijaan. Turvallinen lapsuus ja 
nuoruus loivat pohjan kasvuun vahvaksi ja erilaisissa olosuhteissa pärjääväksi 
Pirkoksi.

Nykyinen elämäni maaseudulla kuoppaisten teiden takana pitää kirkkaana 
mielessä, miten erilaisissa olosuhteissa eri puolilla Suomea ja eri puolilla maailmaa 
elämme. Pulmat sekä ilon aiheet näyttäytyvät erilaisina täällä pitkien etäisyyksien 
alueilla kuin kaupungeissa. Päätösten teossa tarvittaisiin enemmän 
molemminpuolista ymmärtämistä ja toistemme, varsinkin heikommassa asemassa 
olevien, kuuntelua. Äänekkäät kyllä pitävät puolensa.

Miksi haen kansainvälisen hallituksen jäseneksi? Huutavan ääni korvesta – ei nyt 
ihan kuitenkaan – mutta haluan tuoda esiin ja pitää keskustelussa myös harvaan 
asuttujen ja usein myös köyhempien alueiden leijonien olosuhteita. Meitä on 
paljon muuallakin kuin Suomessa. Yksi Pirkko ei pysty uudistamaan isoa 
kansainvälistä järjestöä, mutta omilla maanläheisillä ajatuksillani ja Suomen Lions-
liiton puheenjohtajana saamani kokemuksen kautta edistäisin järjestön kestävää 
uudistamista.

Olin mukana More Women in Lions – ja New Voices -projekteissa. Ne sekä 
pohjoismaisten puheenjohtajien kanssa tehty työ ja verkostot antavat lisää taustaa 
ja voimaa toimintaan kansainvälisessä hallituksessa.

Sydämellä
Pirkko Vihavainen

Teksti ja kuva: Pirkko Vihavainen
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Kiitos kuluneesta kaudesta

Hyvää alkanutta kesää
kaikille lukijoille.

Muista kamera
kesän aktiviteeteissa.

lähetä teksti kuvineen,
niin saamme postissa
värikkään julkaisun.

Jari Rytkönen


