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Julkaisijan puheenvuoro

Hyvä G-piirin lion,

Olet vastaanottanut piirin ensimmäisen G-sanomat julkaisun.

Kuten huhtikuun lopussa klubipresidenteille ja –sihteereille lähettämässäni 
viestissäni totesin, piirin viestintätyöryhmä on toimintasuunnitelmassaan 
kaudelle 2017 – 2018 asettanut tavoitteeksi ”G-viestin” kuukausittaisen 
julkaisemisen.

Sähköinen viesti tullaan lähettämään kaikille piirimme jäsenille ja se tulee 
olemaan saatavilla myös piirimme www-sivuilla.

Viestin sisältö tullaan tarkemmin määrittelemään uuden piirihallinnon 
kanssa, mutta suunnitelmissa on kertoa mm. seuraavista asioista:
- Piirikuvernöörin tiedote
- Piirin ajankohtaiset asiat
- Lions toiminnan ajankohtaiset asiat
- Työryhmien tiedotteet klubeille

Sisällön tärkein asia on kuitenkin kertoa Klubien toiminnasta.

G-sanomien tämän kertainen sisältö koostuu Piirikuvernööri Karin kauden 
yhteenvedosta, klubien toimittamista jutuista sekä Joensuun vuosikokouksen 
varapuheenjohtaja- ja ID-ehdokkaiden esittelyistä.

Kaikki tekstit on julkaistu sellaisenaan eli oikolukua tai stilisointia ei ole 
suoritettu.

Voitte lähettää myös ehdotuksia G-sanomien sisällöstä. Kaikkia ei 
todennäköisesti voida noudattaa, mutta varmasti löytyy myös huomioon 
otettavia kehitysehdotuksia.

Kiitokset kaikille tämän G-sanomien toteutuksessa
avustaneille.

Ottakaa kesän aikana kuvia, kirjoittakaa kuviin liittyviä
tarinoita ja lähettäkää tarinat kuvineen alla olevaan osoitteeseen.
Seuraava G-sanomat ilmestyy elokuun loppupuolella entistä
paremmin muotoiltuna

Hyvää kesää kaikille toivottaen

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

mailto:lions.jari@rytkonen.cc


Pääkirjoitus DG Kari Edelmann

Yhteenveto lionspiirin 107-G toimintakaudesta 
20162017

Piirihallitus

Piirin kauden 20162017 tavoitteet on kuvattu piirin toimintasuunnitel-

massa. Keskeisenä tavoitteena oli jäsenkehityksen ja jatkuvuuden 

turvaaminen sekä johtajakoulutuksen tehostaminen. Työvaliokunta 

kokoontui kauden aikana viisi ja piirihallitus kahdeksan kertaa. 

Ensimmäinen Skype-kokouskin pidettiin. Piirikuvernööri toimitti klubeille 

kuukausittain kirjeet muistuttamaan ajankohtaisista huomioita vaativista 

aiheista.

Jäsenistö

Uusia jäseniä on liittynyt klubeihin yhteensä 79, ja klubeista eronneita on 

118 (tilanne 20.5.2017). Eronneiden määrä on jatkanut kasvuaan aikai-

sempien vuosien tapaan. Jäsenten määrän jatkuva laskeminen vaikeuttaa 

talouden hallintaa ja aiheuttaa muutostarvetta piirirakenteessakin. 

Jäsenkasvuun on jatkossa paneuduttava perusteellisemmin. 

Kummitoiminnan tärkeydestä puhuttiin mm. piirikuvernöörien klubi-

vierailujen yhteydessä ja järjestettiin myös erillinen koulutustilaisuus. 

Klubien toiminnan suunnitteluun tuotiin esille Heikki Hemmilän ideapankki, 

josta löytyy malleja kokousten elävöittämiseen, klubihengen parantamiseen 

ja varojen keräämiseen.

Yhteisklubien määrä piirissä on kasvanut seitsemään. Uudet mallisäännöt 

tukevat yhteisklubiksi muuttamista ja Lions-liitto suosittaa niiden 

käyttöönottoa. Kampusklubin mahdollisuuksia on kartoitettu kauden 

20162017 aikana Jyväskylän yliopiston ja ammattikorkeakoulun kanssa. 

Uusien klubien perustamisen sijaan tuntuu jäsenistössä olevan vallalla 

pikemminkin klubien yhdistämisen pohdiskelu.



Pääkirjoitus DG Kari Edelmann - jatkuu

Viestintä

Toimintakauden yhtenä tavoitteena oli näkyvyyden lisääminen sosiaalisessa

mediassa, ja mm. syksyn piirifoorumissa kannustettiin klubeja sosiaalisen

median käyttöön oman toimintansa näkyväksi tekemisessä. Tarkoituksena

on, että Facebook ja muut sosiaalisen median kanavat tuovat kävijöitä klubin

kotisivuille, jotka toimivat ns. klubin näyteikkunana.

Piirin www-sivuilta saadaan tietoa piiristä (mm. yhteystiedot, piirin

strategia) ja muista ajankohtaisista asioista. Sivuilta on hyperlinkit Lions-

järjestön ja Suomen Lions-liiton kotisivuille. Piirin kotisivuilla on myös vain

jäsenille suunnattu osio. Sinne on taltioitu mm. kokousaineistot ja

pöytäkirjat sekä laaditut raportit. Piirin tiedotuslehti Metso-Leijona

toimitettiin jälleen asiantuntevasti helmikuun alussa voittoa tuottaen.

Palveluprofiili

Punainen Sulka

Keskityttiin erityisesti Punainen Sulka -kampanjan tehokkaaseen seurantaan 

ja ohjaamiseen niin, että keräystavoitteisiin kyetään vastaaman odotusten 

mukaisesti. Keräystä vauhditettiin TV-kampanjoiden avulla. Varojen 

keräämiseksi järjestettiin marketeissa lipaskeräyksiä ja PuSu-tuotteiden 

myyntiä. Edelleen järjestettiin piirin alueella lukuisa määrä erilaisia 

konsertteja, joiden tuotot ohjattiin Punaiseen Sulkaan. G-piirissä osallis-

tuttiin myös PuSu ja Hiiop100 yhteistoimintapäivään osuuspankkilaisten 

kanssa. PuSu-keräyksen päättyessä 30.6.2017 on seuraavana tehtävänä 

klubeille palautuvan rahan käytön suunnittelu tulevan kauden nuoriso-

hankkeiden toteutukseen. Nuorille suunnatuista työpajahankkeista on 

keskusteltu. 

LCI 100

LCI 100 vuotta -haastekampanjan edistyminen on riippuvainen MyLCI-

raportoinnista ja tietysti siitä, että me palvelemme aktiivisesti. Olennaista on 

tehtyjen aktiviteettien ohjaaminen oikeaan palveluhaasteeseen (nuoriso, 

näkö, nälkä ja ympäristö). Tavoitteena tulee olla vähintään kahteen haaste-

alueeseen osallistuminen.

Klubeja kannustettiin myös perintöprojektien aikaan-

saamiseen paikkakunnillaan. Maaliskuun loppuun mennessä

G-piiri oli  palvellut yhteensä 26 268 ihmistä. 

Perintöprojekteja oli toteutunut yhteensä 20.



Pääkirjoitus DG Kari Edelmann - jatkuu

Sri Lankan Lions-ystävät

Ratnapuran silmäsairaalan lisärakentamisen keräystavoite saavutettiin. 

Piirimme tulos oli 6137 €. Vuoden edetessä todettiin, että rakentamisen 

kustannusarvio on keräystulosta selvästi suurempi. Rakentaminen alkoi 

vihdoin vuoden 2017 tammikuussa alkuperäistä suunnitelmaa karsittuna. 

Nuorisotoiminta

Nuorisovaihto

Piirin vastuulla oli nuorisoleirin järjestäminen Laukaan Peurungassa. Leirille 

osallistui 29 nuorta eri puolilta maailmaa.  Leirin järjestämisen kustannukset 

29 ulkomaisen osanottajan ja 7 suomalaisen ohjaajan ja leirijohtajan 

ryhmältä olivat yhteensä noin 22 000 €. Laukaan Leirin tuloslaskelma ja 

talousarviovertailu sekä leirikertomus käsiteltiin ja hyväksyttiin 

piirihallituksen helmikuun kokouksessa.

Lions Quest

Lions Quest -koulutukseen G-piirissä osallistui vuoden aikana 60 henkilöä. 

Lähiajan tavoite on viestittää klubeille, että klubit varaavat rahoitusta 

tulevan vuoden talousarvion suunnittelussa Lions Quest -koulutukseen. 

Toimintakaudella on suunniteltu Lions Quest ja PuSu yhteistyöhanketta 

koulutoimintaympäristössä sekä työstetty Liiton Lions Quest -strategiaa. 

Leotoiminta

Leo Club Jyväskylä/Lohikoski on saanut kauden aikana uusia nuoria jäseniä 

ja aktivoitunut. Leot ovat olleet mm. keräämässä yhdessä lionien kanssa 

Punainen Sulka -lipaskeräystä. Yhteistyö taustaklubin kanssa on virinnyt 

uudelleen, ja leoneuvoja Markku Koivisto (LC Jyväskylä/Lohikoski) on 

osallistunut leojen kokouksiin. 4.2.2017 leoklubi juhli 45 v charterjuhlaa 

ravintola Priimuksessa.

Rauhanjulistekilpailu

Kilpailuun osallistui 9 työtä. G-piirin voitajatyön oli tehnyt Essi Paananen/LC 

Uurainen. Päätettiin myöntää voittajalle 100 €:n palkinto.



Pääkirjoitus DG Kari Edelmann - jatkuu

Säätiötoiminta

Arne Ritari -säätiö

ARS-toimikunta saavutti toimintasuunnitelmansa mukaiset tavoitteet 

adressien myynnissä ja uusien ritareiden lyönnissä. Säätiö myönsi piirin 

kahdelle klubille avustuksia. Piirin ritarijuhla järjestettiin 11.3.2017 Palokan

Pelimannitalossa. Arne Ritari -säätiö maksoi piirin tilille yhden euron 

jokaisesta adressista ja 50 euroa uudesta ritarista. Piiri sai säätiöltä 600 

euroa tiedotustukea. 

LCIF

Tavoitteena LCIF-toiminnassa on tunnettavuuden lisääminen ja avustusten 

hakemisen aktivointi. Tehtiin projektisuunnitelma ”Diabetes screening and 

control”, joka on osa LCI/LCIF:n “2017 Global Piloting of Diabetes Initiatives” 

-aloitetta. LCIF:n puheenjohtaja Jitsuhiro Yamada kääntyi joulukuussa 2016 

piirikuvernöörien puoleen tarkoituksena hankkia rahoitusta tuhkarokko-

ohjelman toteuttamiseen kohdemaissa. Tähän mennessä on G-piiristä saatu 

lahjoituksia klubeilta ja jäseniltä yhteensä US$1,000. Tavoitteena on 

nelinkertaistaa tämä summa vuoden 2017 loppuun mennessä. 

PVH-toimikunta

Joulukortteja myytiin yhteensä 87 225 €:n edestä. Nuorisoarpojen 

tuottoarvioksi arvioitiin 44 000 €. Tuotto oli siten yhteensä noin 131 000 €.

Palkitsemiset

Piirikuvernööri palkitsi kaudella 20162017 yhteensä 25 lionia ja onnitteli 

kahta klubia erinomaisesti suoritetusta työstä.

Kiitos kaudesta 2016 - 2017 kaikille klubeille ja klubien 

jäsenille Kari Edelmann, DG, D/107/G



LC Keuruun toimintaa 2016 / 2017

Keuruun Joulu -vuosikirja

LC Keuruun tärkein aktiviteetti on Keuruun Joululehden toimittaminen.

Toimituskunta aloittaa työnsä kesällä niin, että aineisto on valmiina lokakuun 
puolivälissä. Klubilaiset kirjoittavat tarinoita joko itse tai haastattelemalla 
sopivia henkilöitä. Keuruun historia ja lähiajan tapahtumat kootaan vuosikirjaksi 
jopa jälkipolvia ajatellen. Jokainen klubilainen osallistuu myöskin mainosten 
myymiseen yrityksille. Näin ollen klubi saa tuloja mainoksista ja myydyistä 
vuosikirjoista. Tulot käytetään nuorison ja veteraanien hyväksi.

Kraanan avaus

Keväisin vapun aattona LC Keuruu järjestää 
keskus-aukiolla perinteisen kraananavauksen, 
jolloin oikeasti avataan suihkulähde. Perinteen 
mukaan suihkulähteen pohjan tarkastaa 
sukeltamalla "kraananeuvos", jonka klubin 
presidentti yksin valitsee. Tilaisuudessa 
myydään arpoja, joilla on voitettu mopoja, 
mönkijöitä, televisioita, polkupyöriä, 
lahjakortteja, kirjoja ym. Mahdolliset tulot 
käytetään nuorison ja veteraanien hyväksi.

Aktiviteetteihin kuuluu myös 
virolaisten sotaveteraanien eli ns. 
Suomenpoikien tapaaminen 
syksyisin. Helmikuun toinen 2017 
vieraili Suomenpoika Harri Kask
klubissamme yhdessä heidän 
perinneyhdistyksensä 
puheenjohtajan Raimond Viikin 
kanssa.

Kraananeuvos
Ami Varjotien sukellus

Kuvassa Raimond Viik, Silja Õigus ja Harri Kask

takana Maria Juponaho

Mauri Koskela ja Jyrki Toljander
Keuruu



Jämsä Himoksen mielenkiintoisia arvauksia

Lions Club Jämsä Himoksen pääaktiviteetti on ollut jo 17 vuoden ajan keväinen 
arvauskilpailu. Arvauskohteeksi on valittu mahdollisimman erikoinen ja 
näyttävä suoritus. On ollut 1000km:n pyörällä ajoa, Päijänteen ympäri kävelyä, 
soutua, 24 tunnin ongintaa, skootterilla ajoa  jne.
Tämän keväinen arvauskilpailu liittyy nyt vietettävään kaksoisjuhlanvuoteen eli 
Suomen ja Lionsjärjestön 100-vuotisjuhlaan. Arvattavana on paljonko 100 
istutettua perunaa tuottaa satoa määräajassa. Perunat istutetaan näyttävässä 
tapahtumassa Jämsän torilla.  Käytännön syistä perunat kasvatetaan ns. 
ämpäriperunoina. 100 perunaa istutetaan torilla 34:än ämpäriin ja siirretään 
kasvamaan klubin presidentin takapihalle. Presidentti huolehtii niistä parhaalla 
mahdollisella tavalla sovittuun perunannostopäivään eli 22. heinäkuuta asti.
Arvauksen hinta on 2€. Myyjinä ovat perinteisesti kaikki klubiveljet. 
Ulkopuolisia myyjiä ei ole kertaakaan käytetty. Perunoiden istutustapahtumassa 
levitämme myös tietoutta ämpäriperunoiden kasvatuksesta. Tarkoituksena on 
pitää oikea istutusnäytös ja myydä samassa mahdollisimman paljon arvauksia.
Palkintoina on kaksi korkeatasoista televisiota, jotka on hankittu yhteistyössä 
paikallisen kodinkoneliikkeen kanssa.
Arvauskilpailun nettotuotoksi olemme arvioineet noin 1000€. Se luovutetaan 
kokonaisuudessaan Jämsän Vitikkalan koulun kehitysvammakoulutukseen. Ei 
kuitenkaan rahana vaan terapia- ja muina välineinä  opettajien esityksen 
perusteella.

Satavuotisperunoiden istutus ämpäreihin. Raimo Tuominen 
ja Seppo Mäkinen istuttavat. Raimo Laakso tarkkailee.

Kallu kasvattaa satavuotisperunat

Seppo Uotinen
Jämsä/Himos



Vaajakoski Ewen ihanaiset naiset eivät pönötä

LC Vaajakoski Ewen ihanaiset naiset eivät pönöttämistä osaa palvoa.
Sen sijaan kutoa, leipoa, askarrella, mummoilla ja järjestystä valvoa.

Kuorejuhlat on jo perinne, Siperianpolulla tavataan joka toukokuu.
Naurua, syömistä, yhdessäoloa, kisailukin mukaan kuuluu.

Kylmyyttä ei Ewet pelkää, lisää vaatetta päälle vaan vetää.
Lämmin tunnelma on kasvihuoneessa, ei ulos jää ketää.

Onnittelulaulu raikaa, hyvää syntymäpäivää Irjalle, onnea Suomen naisille.
Skoolataan kuohuvaa, kilistetään laseja, hymyillään toinen toisille.

Pöytä herkuista täyttyy, makeaa ja suolaista, nyyttärit on hyvä tapa.
Henkilökunta kuoreet friteeraa, kaikki syö niin että naukuu napa.

Kisailua joukkueissa, frisbee lentää sinne tänne, koriin tähtää.
Tietovisassa tällä kertaa vastaukset annettiin, kysymyksiä pähkää.

Äänekästä illanviettoa, silmät vuotaa, maha kippurassa kaikki nauraa.
Ilta venyy, on jo lopetettava, ensi vuonna uudelleen, taas ihanaa seuraa.

Eeva-Kaisa Rouhiainen
Vaajakoski Ewe



Ulkomailla Uuraisilla

Nuorten Leijonien kauden teemana on 
Leijonana kasvaminen. Lions Club Uurainen on 
lahjoittanut joukkueelle hienon Leijona-
patsaan. Patsaan saajan valitsee pelaaja, joka 
on saanut patsaan edellisessä pelissä.

Kuva: Timo Bäckman

Voitokkaan Kanada-pelin jälkeen patsaan
haltija Julius Nättinen luovutti Leijonan
maalivahti Veini Vehviläiselle.
Perjantain USA-pelin jälkeen on
Vehviläisen vuoro valita patsaan
vastaanottaja.
Sekä patsaan luovuttava että saava pelaaja       Julius Nättinen (vas) ja
pitävät aina joukkueelle lyhyen puheen.            Veini Vehviläinen
Teksti Nuorten Leijonien joukkueenjohtaja.

Nevalan leikkipuisto on LC Uuraisten 
LCI100 perintöprojekti. Puistossa on 
leikkimökki, hiekkalaatikko ja erilaisia 
kiipeily- ja leikkitelineitä sekä 
skeittiramppi vähän isommille puiston 
käyttäjille. Viihtyvyyden takaamiseksi 
alueelle on istutettu mm. omenapuita, 
vaikkakin satoa pitää vielä odottaa 
muutama vuosi.

LC Uurainen ylläpitää leikkipuistoa  
yhdessä alueen asukkaiden kanssa. 
Toukokuussa pidetyissä talkoissa 
siivottiin ympäristö kesää varten, 
tehtiin pientä huoltoa ja maalattiin 
leikkimökki ja pöytäkalusto. Nyt on 
taas hyvä lasten ja vähän 
vanhempienkin puuhata puistossa!

Taru Rytkönen
Uurainen



Luhtisen palvelutalon virkistys-
hetki on jo perinteeksi tullut 
aktiviteettimme, jonka toteu-
tamme aina äitienpäivää edeltä-
vänä lauantaina.

Kokoonnuimme iloisten 
asukkaiden kanssa Ryhmäkodin 
ison pöydän ääreen pelaamaan 
bingoa. Palkintoina oli ruukku-
ruusuja, leikkoruusuja ja 
kauniita kortteja.

Numeroiden etsiminen omasta 
bingo-kortista ja jännitys siitä, 
tulisiko voitto omalle kohdalle 
sai kaikki osallistujat aktiivisesti 
mukaan toimintaan. Välillä 
Bingo-huudot raikuivat 
useamman osallistujan toimesta 
yhtä aikaa.
Pelaamisen jälkeen otimme 
laulukirjat esiin ja viritimme 
tunnelmaa yhteislaululla. 

Lopuksi lauloimme vielä suvivirren, joka nostatti varmasti kaikille asukkaille ja 
leijonille muistoja mieleen omista kouluajoistamme. Virkistyshetken päätteeksi 
yksi klubimme edustaja toi paikalle juuri paistettuja muurinpohjalettuja, joita 
pääsimme maistelemaan maukkaan hillon kera päiväkahvilla. Aktiviteetti toi 
hymyn niin palvelutalon asukkaiden kuin meidän leijonienkin kasvoille. 
Totesimme yhteen ääneen, että ensi vuonna uudestaan!

Terveisin

Anne Koivisto
Palokka /Wilma

Palokan Wilmat virkistävät Luhtisen palvelutalossa



Äänekosken Helmet ja teini-ikäisten juhlat

LC Äänekoski/Helmi täytti 15 vuotta ja vietti juhlaansa melkeinpä matkoilla, 
sillä juhla pidettiin Sumiaisten Veteraanipirtillä. Kutsu oli lähetetty vain oman 
paikkakunnan klubeille sekä kummiklubi Ainolle että omalle 
kummiklubillemme Ewelle. Tarkoitus oli nauttia pienessä piirissä ilman 
pönötystä ja pitkiä puheita yhteisistä muistoista ja seurustella hyvän ruuan 
ääressä. Toki ohjelmaakin oli, sillä osa Sumiaisten koulun viidesluokkalaisista 
lauloi musiikinopettajansa Johanna Häyrysen johdolla muutaman laulun, joista 
Keski-Suomen kotiseutulauluun ja suvivirteen muutkin osallistuivat.

Muistamisina saadut varat lahjoitimme
Punaiselle Sulalle. Lahjaksi saimme myös
orvokin taimia yhden jokaista vuotta kohti.
Orvokit veimme Kuhnamon palvelutaloon
ilahduttamaan asukkaita.

Koko juhla ei sentään ollut pelkkää 
rentoilua, vaan otimme juhlallisesti 
käyttöön oman lipun. Nykyajan 
kierrätyshenkeen sopivasti klubimme sai 
joitakin vuosia sitten toimintansa 
lopettaneen LC Äänekoski/Häränvirran 
tarpeettomaksi tulleen lipun. Lippuun 
naulattiin uusi niminauha LC 
Äänekoski/Helmi ja niin meillä on nyt 
myös oma lippu pöytästandaarin lisäksi.

Sokerina pohjalla juhlassa lyötiin 
toinen ritari klubiin. Juhlallisen 
ritariksi lyönnin toimitti 
presidentti Pirkko Kokkonen. 
Uusi ritari on Leena Niskanen, 
numero 1852.
Lämpimät onnittelut Leenalle, 
olet tämän todella ansainnut.

Pirkko Kokkonen
Äänekoski/Helmi



Suomen Lions-liiton 64. vuosikokous 2017 Joensuussa

Lionstoiminnan 100-vuotisjuhlavuonna Suomen Lions-liiton 64. vuosikokous 
pidetään Joensuussa 9.-11.6.2017. Vuosikokous Joensuussa on suomalaiselle 
leijonaväelle juhlavuoden pääjuhlapaikka. Euroopan suurin vuotuinen 
lionstapahtuma tuo Joensuuhun noin 2000 vierasta ja järjestelyistä vastaavat 
Joensuun alueen 13 lionsklubia. Klubien tavoitteena on järjestää iloisella 
palvelumielellä ja karjalaisella vieraanvaraisuudella erinomaisesti onnistuva ja 
elämyksellinen vuosikokousviikonloppu Joensuussa. 

Vuosikokouspaikka Joensuu Areena on Suomen suurin puurakennus ja tarjoaa 
erinomaiset puitteet vuosikokoukselle ja iltajuhlille. Joensuuhun on hyvät 
liikenneyhteydet ja omilla autoilla saapuville löytyy runsaasti paikoitustilaa 
aivan Areenan välittömässä läheisyydessä. Kaupungin hotellit ja leirintäalue ovat 
lähietäisyydellä kokouspaikalta ja tarjoavat laadukkaan majoituksen 
kokousvieraille. 

Vuosikokouksen palveluista ja kokousjärjestelyistä voit lukea tarkemmin 
osoitteesta www.lionsvuosikokous2017.fi.

100-vuotisjuhlia ei ole monesti tarjolla, joten tervetuloa juhlatunnelmaan 
iloiseen Itä-Suomeen!

Varapuheenjohtaja- ja ID-ehdokkaat
Joensuun vuosikokouksessa on perjantaina 9.6.2017 iltapäivällä klo 15 alkavassa 
ehdokasesittelyssä ja seminaarissa mahdollisuus esittää kysymyksiä seuraavilla sivuilla 
olevien ehdokkaiden omien esittelyjen lisäksi.

Linkit pidettyihin sähköisiin paneeleihin
(VCC)   attendee.gotowebinar.com/register/7211136397449263362
(ID)      attendee.gotowebinar.com/register/3749916674161846787

http://www.lionsvuosikokous2017.fi/


Varapuheenjohtajaehdokas
PDG Pirkko Vihavainen - Tulevaisuus tehdään yhdessä

Olen hakenut liiton varapuheenjohtajapaikkaa. Minulla on yli 20 vuoden 
johtajakokemus moniportaisessa organisaatiossa. 30 opettajaa ja muuta 
kouluhenkilökunta ja keskimäärin 250 oppilasta. Kuusi viikkotuntia opetusta, 
loppu henkilöstö- ja taloushallintoa sekä -suunnittelua ja muita koulun 
johtamiseen liittyviä asioita. Jouduin joskus tekemään vaikeita päätöksiä ja 
valmistamaan henkilöstöä niihin. Kävin myös Johtamisen 
erikoisammattitutkinnon ja Kauppa- ja Teollisuusministeriön 
Yrityksenjohtamiskoulutuksen.

13 vuotta leijonana ja koko aika 
jossakin klubin ja piirin tehtävässä 
innostaa hakemaan seuraavaa 
vaihetta. Lisäksi kolme viime kautta 
pohjoismaisessa More Women in 
Lions -ryhmässä. Katson, että minulla 
on valmiudet hakemaani tehtävään.

Arvostan jatkuvuutta ja suunnitel-
mallisuutta. Nopeasti muuttuvassa 
yhteiskunnassa meidän on kyettävä 
uusiutumaan ja vastaamaan muut-
tuviin tarpeisiin. Meidän on tehtävä 
päätöksiä, joilla turvaamme toiminta-
kykymme tulevaisuudessa.

Huomio ja voimavarat on nyt 
suunnattava paikallisiin aktiviteet-
teihin. Monet klubit ovat käyttäneet 
voimia isoihin liiton johtamiin 
varainhankintaprojekteihin paikal-
lisen auttamisen kustannuksella.

We serve on kuitenkin meidän ydintehtävämme. 

Lisää tietoa leijonataipaleestani päivittyy face book-sivulla: VCC-ehdokas Pirkko 
Vihavainen. 

Toivotan aurinkoista kesän alkua. Nähdään Joensuussa!

Pirkko Vihavainen
Juva/Luonteri



Varapuheenjohtajaehdokas
DG Sinikka Uola - Yhdessä hyvää, lionshengessä

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.
Kannustan klubeja toiminnan keventä-
miseen. Klubin hallituksen tehtäväksi 
vastuu asioiden hoitamisesta ja perin-
teiset klubikokoukset kehitetään virkis-

täviksi, 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.

Sinikka Uola
Hämeenlinna/Linnattaret



Varapuheenjohtajaehdokas
PDG Jukka Kärkkäinen - Katse eteenpäin

Olen Jukka Kärkkäinen, 55 -vuotias lääkäri ja hammaslääkäri. Vaimoni Lean 
kanssa meillä on kolme aikuista lasta. 

Toimimme yrittäjinä omalla vastaanotollamme. Lisäksi minulla on 11 vuoden 
kokemus Puolustusvoimista asiantuntija- ja esimiestehtävistä.

Piirikuvernöörinä olin kaudella 2012 - 2013. Sen jälkeen olen toiminut Suomen 
Lions-liiton hallituksen jäsenenä, arpajaistyöryhmän vetäjänä ja nyt kolmatta ja 
viimeistä vuotta Liiton jäsenjohtajana.

toimitalomme myynti.
Mielestäni meidän tulee tarkasti harkita mitä toimintoja Liitolta haluamme ja 
mitä olemme niistä valmiita maksamaan. Mahdollisuuksia kulujen 
keventämiseen löytyy. Maltilla suhtautuisin myös talomme myyntiin, ainakaan 
siitä ei kannata luopua halvalla.

Tärkeintä on kuitenkin kehittää toimintaamme klubilähtöisesti vastaamaan 
paikkakuntien nykyisiä ja tulevia tarpeita siten, että pysymme johtavana 
palvelujärjestönä maassamme.
Kannatan paikallista monimuotoisuutta.

Jukka Kärkkäinen
Helsinki/Metsälä

Liiton ja sen johdon tehtävä on 
huolehtia siitä, että perus-
rakenteet, kuten talous, ovat 
kunnossa. Sen lisäksi sen tulee 
pitää yllä ja edistää innostavaa, 
eteenpäin vievää ilmapiiriä 
viestinnän ja koulutuksen 
keinoin. 

Tulevassa vuosikokouksessa 
Joensuussa on päätettävänä 
monta suurta asiaa. 
Esimerkiksi Liiton talouden 
tasapainottaminen ja oman



ID ehdokas
PCC Heimo Potinkara – Johtajuutta ja kokemusta 
kansainväliseen hallitukseen
Klubini Lahti / Laune on asettanut minut ehdokkaaksi kansainvälisen 
hallituksen jäseneksi ja C-piiri on myöntänyt minulle tehtävään edellytettävän 
kannatustodistuksen. 

Nyt valittava suomalaisten ehdokas astuu tehtäväänsä aikana, jolloin 
kansainvälinen järjestö siirtyy seuraavalle vuosisadalleen. Se astuu 
tulevaisuuteen suuressa murroksessa. Meitä on paljon ja jäsenmäärämme 
kasvaa. Autamme maailmassa enemmän kuin koskaan. 

Meillä on myös ongelmia, 
vanhoilla ydinalueillamme 
USA:ssa, Kanadassa ja 
Euroopassa taannumme, kun 
taas Aasiassa kasvamme 
voimakkaasti. Tämän 
ongelman ratkaisuun on 
tartuttava. Mielestäni 
järjestömme uudistamista on 
voimistettava. Nykyinen 
moniportainen, rakenteemme 
ei enää kaikilta osin vastaa 
nykypäivän toimintatapoja. 
Meidän tulisi enemmän 
luottaa klubien, piirien ja 
Lions-maiden itsenäisempään 
päätösvaltaan.

Haluan myös, että niin 
kansainvälinen järjestö kuin 
Lions-liittokin tulevat 
paremmin tutuiksi klubeille. 
Vain molemminpuolisesta 
ymmärryksestä kasvaa 
luottamus, jonka pohjalta 
saadaan joka tasolla
merkittäviä tuloksia aikaan.

Toivon näkeväni mahdollisimman monen Teistä Joensuussa. Samalla pyydän 
tukeanne, jotta valintanne kohdistuisi minuun. 

Heimo Potinkara
Lahti/Laune



ID ehdokas
CC Heikki Hemmilä – Rohkeasti kansainvälisille kentille

Pyrin Kansainvälisen Lions-järjestön hallituksen jäseneksi 
(International Director) kaudelle 2018-2020. Vaali käydään 
lauantaina 9. kesäkuuta Joensuun vuosikokouksessa. Perjantaina 
8.6. on vaalipaneeli, jossa yleisö voi esittää kysymyksiä.

Tulkaahan mukaan ja äänestämään!

Heikki Hemmilä
Vimpeli




