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Jatkamme molemmat toistaiseksi 

työuraamme, minä lääkärinä, Tuula 

talouspäällikkönä. Työssäni olen 

vastannut valtakunnallisesti keskitetystä 

ortopedisen kirurgian osa-alueesta sekä 

toiminut puolueettomana asiantuntijana 

eri organisaatioissa lukuisissa ristiriita-

asioissa. Jälkimmäisissä tehtävissä olen 

oppinut perehtymään asioihin molempia 

osapuolia kuunnellen. 

 

Viisi lastamme ovat jo maailmalla, 

lapsenlapsia on kymmenen. 

 

Harrastukset: hiihto, luonnossa 

liikkuminen, melonta, kielet 

Kielitaito: suomi, ruotsi, englanti ja 

ranska sujuvasti; auttavasti kolme muuta 

 

 

 

 

Toimiminen omassa klubissani ja 

kuvernöörikauden vierailut kaikissa piirin 

klubeissa ovat osoittaneet, miten asiat  

hoituvat parhaiten yhteistyöllä, 

luottamuksella ja positiivisuudella. 

Kussakin klubissa omalla tavallaan. 

 

Liiton varapuheenjohtajana perehdyn 

tarmolla edessä oleviin kausiin, jotta 

asioita viedään eteenpäin 

mahdollisimman tehokkaalla ja toimivalla 

tavalla. Tapani on paneutua syvällisesti 

niihin asioihin, joita minun pitää hoitaa. 

 

Jokavuotinen toiminta palveluvoimamme 

kasvattamiseksi on yhteinen asiamme. 

Klubien toiminnan tulee vastata 

jäsentensä odotuksia ja liiton antaa 

tarvittavaa tukea. Näiden lisäksi tulee 

pystyä huolehtimaan, että liiton 1,5 

miljoonan liikevaihto toimii. 

 

Varapuheenjohtaja tulevana puheenjohtajana 

huolehtii kotimaisten asioiden hoidosta yhdessä 

liiton hallituksen ja kuvernöörineuvoston kanssa. 

Ulkomailla edustus on kapeampi ja usein vain 

puheenjohtajan tai varapuheenjohtajan vastuulla. 

Kun puheenjohtajana tulee vuoroni edustaa 

liittoa myös kansainvälisesti, uskon suoriutuvani 

siitä sujuvasti neljää kieltä puhuvana. 

 

Tulossa oleva kansainvälinen suurkeräys LCIF:n 

juhlavuoden kunniaksi vaatii paljon yhteisiä 

ponnistuksiamme. Emme kuitenkaan saa unohtaa 

perustekemistämme - kotimaan palvelutyötä.  

 



Näitten toimintojen edesauttamiseksi haluan olla 

tekemisissä koko maan kaikkien piirien, klubien 

ja kaikkien leijonien kanssa. Positiivisessa 

hengessä. 

 

 

 

 

 

 

Som vice ordförande kommer jag att samla in 

information för de kommande 

verksamhetsperioderna för att kunna framföra 

saker på bästa möjliga sätt. Jag är van vid att 

sätta in mig i saker som jag kommer att ta hand 

om. 

 

Vi har en gemensam mission: att öka antalet 

lionsmedlemmar. Verksamheten i klubbarna 

måste uppfylla medlemmarnas förväntningar. 

Och sen måste man kunna se till att förbundets 

omsättning på 1,5 miljoner fungerar. 

 

Vice ordföranden samarbetar i inhemska ärenden 

med förbundets styrelse och guvernörsrådet. 

Utomlands är vi inte så många och då ansvarar 

ofta ordföranden eller vice ordföranden ensam 

för kommunikationen. Som en flerspråkig lion 

tror jag, att jag kan sköta våra ärenden på ett 

tillfredsställande sätt. 

 

Den kommande internationella storinsamlingen 

då man firar LCIF:s jubileumsår kommer att 

kräva våra gemensamma ansträngningar. Men vi 

får inte glömma att hjälpa här hemma, vårt 

grundarbete. För att föra vidare dessa ärenden 

vill jag arbeta med alla lions och distrikt i hela 

landet. Med en positiv attityd. 

 
 

Toiminta klubissa LC Helsinki/Pakinkylä 

 

Presidentti       2005-06 

Kuusi muuta hallitustehtävää 2002-12 

Kuusitoimikunnan vetäjä      2003-04 

Klubin LCIF-koordinaattori   2013- 

Klubin nuorisovaihtaja      2017- 

Webmaster       2008- 

 

 

 

 

 
 

 

 

Toiminta piirissä 107-N 

 

Kummileijona LC Aurora 2006- 

Lohkon puheenjohtaja  2011-12 

LCIF-koordinaattori  2012-15 

2. varapiirikuvernööri  2014-15 

1. varapiirikuvernööri  2015-16 

Piirikuvernööri  2016-17, 

kurssinvanhin 

IPDG  2017-18 

 

 

 

Toiminta liitossa MD107 

 

Kuvernöörineuvoston jäsen    2016-2017 

Hallitusjäsenen taustahenkilö 2017-2018 

 
Osallistumiset kotimaassa 

 

N-piirin vuosikokous 10 kertaa 

Lions Liiton vuosikokous 11 kertaa 

 

Kansainväliset osallistumiset: 

 

International Convention 

Honolulu 2015, Fukuoka 2016 

Advanced Lions Leadership Institute 

Budapest 2014 

Europa Forum Sofia 2016 

NSR Rovaniemi 2016 

ID Scarpellin isäntänä N-piirin 

vuosikokouksessa 2017 

Nuorisovaihtoisäntäperhe 2008 ja 2017 

 
Palkitsemiset: 

 

Club President Award   2005-06 

Melvin Jones jäsenyys  2008 

PMJF progressiivinen taso 8   

Liiton I ruusukkeen ansiomerkki 2010 

Lions-ritari    2012 

IP Certificate of Appreciation   2014-15 

IP Certificate of Appreciation   2015-16 

Arne Ritari –säätiön 

1. ruusukkeen ansiomerkki  2017 

 

 

Annan mielelläni lisätietoja 

Puh: 040-5950539 

aarne.kivioja@lions.fi 

https://www.facebook.com/aarne.kivioja 

Klubin kotisivu: www.verkkoviestin.fi/ 
lionshkipakinkyla/ 
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