periaatteitani ovat asioihin perehtyminen
ja positiivinen ajattelu.

Aarne Kivioja
kansanvälisen hallituksen jäseneksi (ID)
ID eli Lions-järjestömme kansainvälinen
johtaja toimii kansainvälisessä
hallituksessa, jossa kansainvälisen
presidentin lisäksi on 39 jäsentä.
Toimikausi nyt käynnissä olevassa haussa
on kaksivuotinen 2022-2024.
Hallitustoiminnan lisäksi kansainvälisen
johtajan tehtäviin kuuluvat vierailut eri
maissa lionismin sanomaa levittämässä.
Olen eläkkeellä oleva ortopedian ja
traumatologian dosentti. Vuosien saatossa
olen kiertänyt ympäri maailmaa ja pitänyt
tieteellisiä esitelmiä kansainvälisissä
kokouksissa neljällä eri kielellä. Usealla
muullakin kielellä tulen toimeen.
Viime kaudella sain hoitaa Lionsliittoamme puheenjohtajan roolissa. Tällä
kaudella olen ottanut kantaa asioihin
kuvernöörineuvoston jäsenenä. Keskeisiä

Kahden edelliskauden aikana pääsin
tutustumaan eri piirien toimintaan
unohtamatta toimintaa omassa
klubissani, jossa annamme merkittävän
panostuksen nuorisotyön hyväksi.
On ollut ilo työskennellä uusien asioiden
parissa, erityisesti kumppanuuksien
rakentaminen on ollut mieluisaa.

Tulevaisuus näyttää, miten merkittävästi
Lastenklinikoiden kummien, Suomen
Hiihtoliiton ja Alfa-TV:n kanssa
käynnistetyt yhteistyöt tuottavat tulosta
kotimaassamme, onhan korona
toistaiseksi merkittävästi rajoittanut niiden
toimeenpanemista.
Kansainvälisen johtajan tehtäväkenttä on
laaja, koko maailma.

Viime vuodet ovat konkreettisesti
osoittaneet mitä ilmaston lämpeneminen
merkitsee, myös Suomessa.
Ympäristöasioihin voimme vaikuttaa
parhaiten maailmanlaajuisella yhteistyöllä.
Kansainvälinen kanssakäyminen on myös
keino edistää maailmanlaajuista
yhteisymmärrystä ja rauhaa.

Suomella on vielä paljon tehtävää
kansainvälistymisessä. Emme toki aivan
saamattomia ole olleet, onhan avullamme
toteutettu silmäsairaalat sekä Ecuadoriin
että Sri Lankaan. Pohjoismainen yhteistyö
(NSR) on tuottanut monia hyviä hankkeita
vuosien saatossa, näistä hankkeista
tuorein suomalainen on ollut
aurinkokeitinprojekti.
Liiton katastrofirahastosta on voitu
viimeisen parinkymmenen vuoden aikana
avustaa luonnonkatastrofien jälkihoitoa
ympäri maailman. On tarpeellista, että me
suomalaisina olemme jatkossakin valmiit
auttamaan kansainvälisesti.

Förra perioden var jag ordförande för
vårt Lionsförbund. Den här perioden
har jag tagit ställning i frågor som
medlem i guvernörsrådet. Mina
huvudprinciper är förtrogenhet med
ärendena och positivt tänkande.

Aarne Kivioja
kandidat till den internationella
styrelsen (ID)
ID eller vår Lions-organisations
internationella ledare sitter i den
internationella styrelsen, som förutom
den internationella presidenten har 39
medlemmar. Perioden för den nu
aktuella ansökan är två år, 2022-2024.
Förutom styrelsens verksamhet
inkluderar den internationella ledarens
ansvar besök i olika länder för att
sprida budskapet om lionismen.
Jag är pensionerad docent i ortopedi
och traumatologi. Under åren har jag
rest runt i världen och hållit
vetenskapliga presentationer vid
internationella möten på fyra olika
språk. Jag kommer till rätta även på
flera andra språk.

Verksamhetsfältet för en internationell
ledare är stort, hela världen.
De senaste åren har konkret visat vad
global uppvärmning innebär, även i
Finland. Vi kan bäst bidra till miljöfrågor
genom internationellt samarbete.
Internationellt umgänge är också ett
sätt att främja globalt samförstånd och
fred.

Under de två föregående perioderna
fick jag kunskap om aktiviteterna i olika
distrikt utan att glömma aktiviteterna i
min egen klubb, där vi gör betydande
insatser för ungdomsarbete.
Det har varit glädjande att arbeta med
nya saker, särskilt att bygga
partnerskap har varit ett nöje.

Framtiden kommer att visa hur det
samarbete som inletts med
Barnklinikens Faddrar, Finlands
Skidförbund och Alfa-TV kommer att
ge resultat i vårt land, eftersom Corona
hittills har begränsat deras
genomförande avsevärt.

Finland har fortfarande en lång väg att
gå i internationaliseringen. Naturligtvis
har vi inte varit helt oföretagsamma,
trots allt har ögonsjukhus med vår hjälp
inrättats i både Ecuador och Sri Lanka.
Det nordiska samarbetet (NSR) har
åstadkommit många bra projekt genom
åren, varav det senaste har varit vårt
solkokkärlsprojekt.
Under de senaste tjugo åren har
Förbundets katastroffond kunnat hjälpa
till vid eftervård av naturkatastrofer runt
om i världen. Det är nödvändigt att vi
finländare fortsätter att vara redo att
hjälpa internationellt.

