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Muutos on mahdollisuus

Haluan toimia viestinviejänä ja -tuojana klubien ja 

kansainvälisen hallituksen välillä. Klubien tulee saada 

paremmin äänensä kuuluviin päätöksenteossa. On aika 

aloittaa tämä pitkäjänteinen työ.

Yhteistyöllä ja laajalla näkyvyydellä niin kansainvälisellä 

kuin kansallisella tasolla saamme lisää vaikuttavuutta. 

Tämä on tärkeää Suomen lionstoiminnalle. 

Kansainvälisten kampanjatavoitteiden tulee olla 

realistisia ja saavutettavia.

Päätösten tekemisen on oltava läpinäkyvää kaikilla 

tasoilla.

Mitä me voimme tehdä?

Lions-toiminta tarvitsee muutosta. Tekemisen kulttuurin 

muutos on meille mahdollisuus.

Haluatko Sinä olla vaikuttamassa muutoksen puolesta?

E-piirin piirikokouksessa pyydän oman piirini klubeilta 

kannatustodistusta ehdokkuudelleni.

Vastaathan pyyntööni KYLLÄ.HEIDI
ID:ksi

Tärkeimmät kansainväliset tehtäväni

Lähes 30 lionsvuoteeni sisältyy kokemusta kansainvälisestä 

toiminnasta yli 11 vuoden ajalta, mm.: 

• Järjestömme (LCI) teemaklubikoordinaattori Suomessa 

2018-2021

• Säätiömme (LCIF) maakoordinaattori 2012-2018

• Sri Lankan Silmäsairaalan LCIF-apurahan 

valvoja 2009-2012.

Leijonaurani huippuhetket

• Perustajajäsen Lions Club Tampere/Siilinkari 1990-

• Mukana 8 lionsklubin perustamisessa 

• Lionien sertifioitu kouluttaja (LCIP) 2019-2023

• Sertifioitu opasleijona 2019-2021

• Suomen Lions-liiton puheenjohtaja 2008-2009

• Piirikuvernööri 107-E-piiri 2004-2005

Kielitaito

Englanti hyvä, ruotsilla pärjään, saksaa ymmärrän



Förändring är en möjlighet

Jag vill fungera som en budbärare i båda vägarna mellan 

klubbarna och internationella styrelsen. Klubbarna bör 

bättre få sin röst hörd i beslutsfattandet. Det är dags att 

inleda ett långsiktigt arbete.

Med samarbete och bred synlighet på såväl den 

internationella som den nationella arenan får vi större 

inflytande. Detta är viktigt för Finlands lionsverksamhet.

Målen för internationella kampanjer bör vara realistiska 

och reella.

Beslutsfattandet bör vara transparent på alla nivåer.

Vad kan vi göra?

Lionsverksamheten behöver förändring. En förändring 

av arbetskulturen är för oss en möjlighet.

Vill Du vara med och bidra till förändringen?

Du kan påverka genom att rösta på mig vid årsmötet.

Kuka olen?

Olen  v. 1957 Valkeakoskella syntynyt tamperelainen. 

Yhdistelmä iloista ja puheliasta karjalaisuutta sekä 

määrätietoista ja päättäväistä hämäläisyyttä.

Perheeseeni kuuluvat puolisoni lion Esko, 2 poikaamme, 

miniä ja 1,5 vuoden ikäinen silmäterämme, pojantytär 

Suvi.

Työurani, yli 40 vuotta, olen tehnyt taloushallinnon 

saralla.  Tuttua on niin kotimainen kuin kansainvälinen 

liiketoiminta.  Eläkkeelle jääminen häämöttää keväällä 

2021.

Harrastan lionstoiminnan lisäksi mm. lukemista ja 

sukututkimusta sekä moottoripyöräilyä yhdessä puolison 

kanssa.

Kokemusta, näkemystä, uskallusta ja yhteistyötaitoja, 

siinä yhteenveto minusta. ID = I do.

Muutos on mahdollisuus

Heidi Rantala

GSM 044 588 5664

www.facebook.com/heidiiideeksi

heidi.rantala@lions.fi

Ota yhteyttä!


