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Piirikuvernööriehdokas

Vesa Ojanperä
LC Siikajoki

Henkilötietoja
Syntynyt 1957 Paavola
ylioppilas Ruukin lukio 1976
fil.kand. Oulun yliopisto 1983
pääaineena maaperägeologia,
ympäristösihteeri vuodesta 1987.
Työ
Ympäristösihteeri, Pyhäjoen kunta
Luottamustoimia
Alueellisia ja paikallisia luottamustehtäviä
kunnissa, seurakunnissa ja eri yhdistyksissä
liittyen lionstoiminnan lisäksi mm. kotiseututyöhön, liikuntaan, urheiluun ja teatteritoimintaan.
Toiminta Lions-järjestössä
Vuodesta 1989 LC Siikajoen jäsen,
presidentti kausilla 1992–93 ja 2011–12,
CS 2005–06, ZC 2010–11.
107-I piirin 2. vdg kaudella 2019–20 ja
1. vdg kaudella 2020–21. Nuorisoleirin
isäntäperheenä useita keroja ja piirin leojohtaja vuosina 2016–18. Palvelutyössä
läheisiä ovat olleet erityisesti veteraanien ja
nuorten asiat.
Johtoajatus
Palvelun perinne jatkuu muutosten keskelläkin.
We serve – me palvelemme – on ollut alusta
pitäen yli 100-vuotisen lionsjärjestömme
toimintaa kuvaavana tunnuslauseena ja
on nykyisissä haasteissa hyvin ajankohtainen edelleen. Perusajatus, missä on avun
tarvetta, siellä tulee olla apua antamassa
myös lion ja klubit.
Harrastukset
Lions-palvelutyö, muu yhdistystoiminta,
kotiseututyö, retkeily ja muu liikunta, sukututkimus.
Perhe
Aviopuoliso lion Marja ja kolme aikuista
lasta, viisi lastenlasta.
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Sanna Loukkola

LC Kiiminki

LC Oulunsalo/Salottaret

Työskentelen päiväkodissa lastenhoitajana.
Pitkä ura politiikassa lautakunnista kunnanhallitukseen asti on tuonut tietoisuuden
siitä, miten politiikka ohjaa elämäämme.
Työ jatkuu edelleen. Olen ollut mukana
myös seurakunnan luottamushenkilönä ja
Osuuspankin sekä Arinan edustajistoissa.
Vapaaehtoistyö on aina ollut minulle
tärkeä asia, joten sitä olen paljon tehnyt monella tapaa ja monissa järjestöissä. EHYT
ry.n Muruset-ryhmässä olen mukana vapaaehtoisista netti-isovanhemmista kootussa porukassa ja päivystän netissä muutaman
kerran viikossa.
Leijonissa olen toiminut vuodesta 2012
lähtien. Saatuani kutsun piirin tehtäviin olin
ensin lohkarina kaksi vuotta, josta toisen
vuoden tein myös jäsenjohtajan tehtävää.
Nyt menossa on neljäs vuosi jäsenjohtajana.
Liittotasolla olen mukana jäsentoimikunnassa ja Puhtaat vedet-toimikunnassa.
"Yksin ei voi tehdä kaikkea, mutta jos
jokainen tekee jotain, niin kaikki tulee
tehdyksi." Tuo lause johdattelee tapaani
työskennellä. Uskon vahvaan tiimityöskenteleyyn, jossa jokainen tukee toistaan ja
kaikkien pitää tulla kuulluksi.
Tiimissä toivon puhaltavan muutoksen
tuulien. Tekemisessä pitää näkyä ilo ja huumori. Oma roolini on tiimissäni olla yksi
innostaja ja kannustaja, sekä tuoda esille
uusia tapoja, myös klubeihin.
Tarvitsemme lisää työkaluja toimintaamme, ja niitä haluan kehitellä
tiimini kanssa ja tuoda niitä käytöönne. Toimintaamme pitää pohtia ja tehdä muutoksia
tarpeen vaatiessa, mutta ei vain muutoksen
vuoksi.
Uusien jäsenien hankkiminen on
tärkeää, mutta vielä tärkempää on pitää
huoli jo olemassa olevista jäsenistämme.
Osaan myös katsoa peiliin, koska innostava ja spontaani luonteeni vaatii sen väliin, ja
se onkin kehittymiskohteeni.
Kädentadot, (uusia mekkoja ja laukkuja
tulee väliin kuin liukuhihnalta) musiikki
ja ulkona puutarhassa työskentely luovat
tasapainoa elämääni. Perheeni on minulle
rakkainta maailmassa.

Olen 43-vuotias lion Oulusta. Liityin mukaan leijonatoimintaan vuonna 2013, kun
klubimme perustettiin. Toimin Salottarien
charter-presidenttinä täysin ummikkona,
lions-toiminta oli minulle tuolloin ihan
uutta.
Klubimme on tullut tunnetuksi vuosien varrella värikkäistä tempauksista ja
sähäkästä toiminnasta. Oma ideologiani on
klubimme toiminnan kaltainen, ja asioissa
tulisi edetä avuntarve edellä. Nopea päätöksenteko ja toiminta mahdollistavat äkillisiin
avunpyyntöihin vastaamisen. Parhaimmillaan lions-toiminta on auttavien käsiparien
tarjoamista, yhdessä tekemistä, verkostoitumista ja hauskan pitoa.
Olen toiminut vuosien varrella erilaisissa
klubitehtävissä, sekä piiritasolla jäsenjohtajana ja lohkon puheenjohtajana. Olen osallistunut lukuisiin koulutuksiin, tutustunut
erilaisiin toiminteisiin ja klubeihin. Ihailen
klubeissa tapahtuvaa pitkäjänteistä työtä,
jolla luodaan paikkakuntien historiaa. Haluan olla mukana toiminnan kehittämisessä,
niin että se vastaa ajan ihmisen tarpeisiin.
Haluan, että lions-toimintaa tehdään
sydämellä ja sellaisella innolla, ettei tarvitse
miettiä sanaa 'sitoutuminen'. Positiivisuudella ja energisellä asenteella saamme paljon hyvää aikaan sekä järjestön sisällä että
sen ulkopuolella. Olen löytänyt valtavan
määrän rakkaita ystäviä tämän harrastuksen
kautta ja olen todella kiitollinen siitä.
Asun Oulussa, mutta olen asunut aikanaan myös Luleåssa (lapsuusvuoteni), Helsingissä, Raahessa, Lontoossa ja Australian
Gold Coastilla. Olen kartuttanut reissuillani näkemystä, kokemusta ja kielitaitoa.
Järjestömme on kansainvälinen, ja uskon
että em. asioista on tässäkin kohtaa apua.
Perheeseeni kuuluu mieheni Sauli ja
hänen kaksi aikuista poikaansa. Harrastuksiini kuuluu muun muassa musiikki
(soittaminen, laulaminen), lukeminen, golf,
konserteissa käyminen ja kokkaaminen.
Olen tehnyt työurani myynnin parissa,
viimeiset kymmenen vuotta olen ollut
DNA:n palveluksessa taloyhtiö- ja yritysmyynnin tehtävissä.
Haluan kannustaa klubeja avoimuuteen,
keskusteluun ja päätöksiin vaikeissakin
asioissa. Verkostoitukaa, koska tämän
parempaa ympäristöä siihen on haastavaa
löytää. Tavataan taas, kun sen aika koittaa!
Mutta siihen asti, ideoidaan ja suunnitellaan tulevaa.

