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klubiverkosto ja siinä olevat jäsenet auttavat,
palvelevat ja tukevat hädässä olevia ihmisiä.
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.

Hyvät Leijonat!
Olen 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.
Lions Clubs International´n hallitus pyrkii
järjestämään maailman 1,4 miljoonalle
leijonalle, miehille ja naisille, sopivia palvelu- ja
varainkeruuaktiviteetteja.
Kansainvälinen johtaja vahvistaa Suomen
verkostoja ja sovittaa monikansallisia hankkeita
yhteensopiviksi. Haluan tuoda LCI:ia tutuksi
klubeille. Näin syntyy luottamus, joka auttaa
yhteisymmärrykseen ja merkittäviin tuloksiin
palvelujärjestössä. Taloudellisen tuen lisäksi
tarvitaan muutakin apua. Maailmanlaajuinen

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!
Me palvelemme, We Serve on Lionstoimintani johtoajatus. Olen valmis
ehdokkaaksi kansainvälisen johtajan
tehtävään.
-LC Turku Auroran jäsen 1992charterpresidentti 1992-94
-Piirikuvernööri 1998-99
-Lions-liiton IR-toimikunnan jäsen 1998-99
-Lions-liiton Quest-toimikunnan jäsen 19922002, puheenjohtaja 2001-02
-Lions-liiton varapuheenjohtaja, PTStoimikunnan puheenjohtaja 2001-02
-Lions-liiton puheenjohtaja 2003-04
-Lions-liiton Punainen Sulka 2006 MD107
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2016, 2021
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Lions-liiton vuosikokoukset 35 kertaa
NSR-kokoukset 6 kertaa
EF-kokoukset 10 kertaa
Kv. vuosikokoukset 5 kertaa
Lukuisia Lions-vierailuja Pohjoismaissa,
Euroopassa, Etelä-Amerikassa ja
Yhdysvalloissa
Faculty Development Institute, FDI, Lissabon
2015
Lions Certified Instructor Program, LCIP, Lontoo
2019
Useita
kansallisia
sekä
kansainvälisiä
palkitsemisia ja tunnustuspalkintoja
III ruusukkeen ansiomerkki
Melvin Jones Fellow
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Bästa Lion!
Den internationella styrelsen försöker
ordna lämpliga service- och medelinsamlingsaktiviteter för världens 1,4 miljoner
lion, män och kvinnor. Den internationella
direktorn stärker Finlands nätverk och
samordnar multinationella projekt så att de
lämpar sig för alla. Jag vill göra Lions Clubs
International bekant för klubbarna. På det
sättet föds förtroende som leder till sa
förstånd och betydande resultat i serviceorganisationen.
Förutom ekonomiskt stöd behöver man
även annan hjälp. Det globala nätverket av
klubbar och deras medlemmar hjälper,
tjänar och stöder människor som är i nöd.
Jag har varit betrodd i mitt lionsarbete. Jag
har mött mångahanda utmaningar, lärt mig
att identifiera servicebehov och att lösa
ärenden genom samarbete. En moderat
förnyelse, klubbarna och människorna i
centrum, är min starka vision om lionsorganisationens styrka.
Jag är pensionerad rektor inom den
grundläggande utbildningen, pedagogie
magister, mor till två barn och mormor till
ett litet barnbarn Jag blev bekant med Lionslivet då jag träffade Tapani Knuutinen
våren 1976. Medlem blev jag 1992 som
charterpresident i LC Turku/Aurora.

Jag fungerar som vårt distrikts GLT/utbildningsledare och som medlem i GAT-gruppen. Utbildning och Lions Quest har alltid
funnits med!
Det här kräver goda språkkunskaper, de
bägge inhemska, och kräver därutöver smidighet i behandlingen av ärenden, kollegialitet, kännedom om lionismens historia
samt gemensamt godkända värderingar.
Jag har bekantat mig med otaliga lionsklubbar i Finland och har utbildat funktionärer i
vårt distrikt och i vårt multipeldistrikt.
Jag fungerade sommaren 2019 som ledare
för 107 A:s internationella ungdomsläger.
Det ökade min motivation för internationell
verksamhet och för att stärka etisk och
ansvarsfull service!
Vi hjälper, We Serve har alltid varit den ledande tanken i min lionsverksamhet. Jag är
redo att bli kandidat till uppgiften som internationell direktor.
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