
 

 

 

 

Suomen lionien unelma elää!  

Suomalainen lionstoiminta on maailmanluokassa varsin mittavaa. Reilun viiden miljoonan 

suomalaisen joukossa lähes 26.000 haluaa palvella lionina. Niinpä meillä on oikeus odottaa, että 

me voimme asettaa edustajamme johtamaan kansainvälistä järjestöä sen presidenttinä.  

Meidän ehdokkaamme on Harri Ala-Kulju, entinen järjestömme kansainvälinen johtaja. Hänen 

tukenaan olevalle Suomi johtoon –kampanjalle vuodet 2013 - 2015 ovat ratkaisevia. 

Juuri nyt kerätään varoja kampanjan toteuttamiseksi. Samalla mahdollistetaan klubien edustajien 

osallistuminen Busanin vuosikokoukseen v. 2012.  

Myös jäsenasioihin kiinnitetään klubeissa ja piireissä entistä enemmän huomiota. 

Taloudelliset edellytykset ja kotikenttä on pidettävä kunnossa. 

Olemme hankkineet Suomen ehdokkaalle laajan tuen Euroopasta. Iloksemme pohjoismaiset 

naapurimme Ruotsi, Norja ja Islanti sekä itä- ja etelänaapurimme Venäjä ja Viro ovat meitä 

tukevien 17 maan joukossa. 

Suomen tavoitteet tiedetään, ja ehdokkaamme tuntee maailman lionsvaikuttajat ja korkeimman 

lionsjohdon. 

Miksi haluamme Suomesta kansainvälisen presidentin? 

Kun saamme Harrista kansainvälisen presidentin, se hyödyttää kaikkia lionsklubejamme. 

Saamme positiivista julkisuutta medioissa, ja tunnettuutemme ja imagomme paranee. 

Silloin klubien on helpompi saada riveihinsä uusia jäseniä sekä yhteistyökumppaneita ja 

palvelu- ja varainkeräysaktiviteettien hoitaminen tulee helpommaksi. 

”Meillä suomalaisilla on kansainväliselle lionsjärjestölle paljon annettavaa muun muassa 

osaamisessamme ja tavassamme toimia. Kun esimerkiksi Kanada, Ruotsi, Ranska ja 11 muuta 

maata ovat saaneet oman ehdokkaansa kansainväliseksi presidentiksi, on niiden vaikutusvalta 

järjestössä kasvanut pysyvästi.” 

 

”Lionsjärjestön kansainvälisen presidentin tehtävä on mille tahansa maalle kunnia-asia. Siitä 

hyötyy välillisesti koko kansakunta, mutta eniten luonnollisesti lionsyhteisö: jokainen klubi ja kaikki 

jäsenet”, toteaa kampanjapäällikkö Jouko Ruissalo. 

Valintaprosessi vaatii pitkäjänteistä vaikuttamista ja esiintymisiä eri puolilla maailmaa 

”Valintaprosessia voi verrata minkä tahansa kansainvälisen organisaation johtajan rekrytointiin. 

Kaikkia ehdokkaita haastatellaan useita kertoja, ja jokaisen toimintaa tarkkaillaan, arvioidaan ja 

seurataan useita vuosia. Lionsjärjestön johtoon valittavan halutaan onnistuvan tehtävässään ja 

siksi varmistetaan ehdokkaiden kyvykkyys ja sopivuus”, arvioi Harri Ala-Kulju. 



 

 

 

 

Hän onkin tavannut tämän ajan kansainväliset johtajat jo moneen kertaan ja käynyt virallisissa ja 

vähemmän virallisissa haastatteluissa lukuisia kertoja.  

Euroopan ja Suomen vuoro on tulossa 

Euroopan vuoro saada edustajansa kansainväliseen presidenttiputkeen toteutuu todennäköisesti 

vuosien 2013, 2014 tai 2015 vuosikokouksessa. 

Kilpailu on kovaa ja kaikki maanosat kilpailevat niistä vuosista, jolloin ei ole USA:n vuoro. Busanin 

vuosikokouksessa 2. varapresidentiksi valittaneen Joe Preston Arizonasta, USA:sta.  

Jouko Ruissalon mukaan kilpailutilanne Euroopan osalta elää koko ajan. Harri Ala-Kulju on 

kuitenkin vahvoilla, sillä hänellä on jo nyt suurin osa Euroopan merkittävimpien lionsmaiden 

antamista kannatustodistuksista. Euroopan vuoro olisi sitten vuonna 2014 tai 2015, ja 

kampanjamme tähtää juuri noiden vuosien valintoihin.  

Vapaaehtoinen tukikeräys onnistuu, kiitos klubien  

Kampanjan rahoitukseen päätettiin Vaasan vuosikokouksessa 2011 kerätä varoja järjestämällä 

arpajaiset. Kun luvan saanti tähän tarkoitukseen osoittautui mahdottomaksi, päätimme järjestää 

sen sijaan vapaaehtoisen tukimaksukeräyksen, joka onkin ollut käynnissä joulukuusta 2011. 

Suomalaisten lionien suhtautuminen keräykseen on ollut varsin myönteistä. 

Tavoitteena on kampanjatuen ohella saada mahdollisimman monelle suomalaiselle mahdollisuus 

osallistua lionsjärjestön kansainväliseen vuosikokoukseen. Siellä klubeilla on mahdollisuus 

osallistua äänestyksiin, saada tietoa ja koulutusta, ja ennen kaikkea tavata toisia lioneita eri puolilta 

maailmaa. 

Mihin kampanja käyttää rahat? 

Suomi johtoon -kampanja edellyttää matkustamista ja kansainvälisten johtajien tapaamisia eri 

puolilla maailmaa järjestävissä forumeissa ja kokouksissa. Kampanjan vakuuttavuus perustuu 

siihen, että esittäytymisiä ja keskusteluja ei käy ehdokas yksin, vaan mukana on aina myös joku 

toinen korkean tason lionsjohtaja Suomesta. Näin tapaamisissa saatavat viestit ja vastaukset 

saavat myös todistajan. 

Kampanjan kuluista enin osa menee matka- ja majoituskuluihin. Matkoilla mahdollisesti mukana 

olevat muut henkilöt, esimerkiksi puolisot, maksavat matkansa aina itse. Lisäksi kampanja 

tarvitsee varoja myös erilaisen markkinointi- ja pr-aineiston tuottamiseen. 

Kaikki kampanjan asiantuntijat ja suomalaiset vaikuttajat toimivat luonnollisesti talkoohengessä 

ilman palkkioita.  

 

 



 

 

 

 

Tukimaksuja palautetaan klubeille  

Kaikki klubeilta kerättävät tukimaksut eivät mene kampanjan kuluihin, vaan merkittävä osa varoista 

palautetaan lionsjärjestön kansainvälisen vuosikokouksen osallistumismaksuina. Tavoitteena on 

saada mahdollisimman monta suomalaista mukaan Etelä-Korean Busaniin 22. – 26.6.2012.   

”Suomalaisen lionstoiminnan kansainvälinen näkyvyys on äärettömän tärkeätä kampanjamme 

uskottavuuden kannalta. Menemme tulevina vuosina kansainvälisiin vuosikokouksiin normaalia 

paljon suuremmalla joukolla. Siten me osoitamme oman vahvuutemme”, vakuuttaa Jouko 

Ruissalo. 

 

”Kampanja on kestänyt jo monta vuotta. Olen todella iloinen ja ylpeä suomalaisten lionien minua 

kohtaan osoittamasta luottamuksesta. Uskon vankasti, että projektimme onnistuu. Kiitos kaikille 

taustavoimille”, iloitsee Harri Ala-Kulju.  

Lisätietoja kampanjan etenemisestä antavat piirien kampanjavastaavat sekä Suomi johtoon 

kampanjan työryhmien puheenjohtajat. Kaikki kontaktitiedot löytyvät www.lionharri.fi sivuilta sekä 

piirien kampanjavastaavilta. 

 

Tuomo Holopainen 
Suomi johtoon -kampanjan viestintätyöryhmän pj. 
 

 

Lue lisätietoja Harrista, www.lionharri.fi 
PID Harri Ala-Kulju 
LC Espoo/Keskus 
Puhelin 050 646 84 
 
Sähköposti: harri.ala-kulju@lions.fi 
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