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Kaksivuotiseen Leijonat puhtaan veden puolesta -hankkeeseen sisältyy Lions-liiton omarahoitusosuus
40 000 €. Kuvernöörineuvosto päätti kokouksessaan 30.11.2019 sen osalta seuraavaa:
”Kuvernöörineuvosto kuuli toiminnanjohtajan hankkimat lisäselvitykset poliisihallinnosta sekä
otteita Itämerihankkeen (nykyisin Leijonat puhtaitten vesien puolesta) sopimustekstistä. Lisäksi oli
käytettävissä Quest-työryhmän lausunto.
Niiden perusteella Kuvernöörineuvosto päätti kattaa koko Itämerihankkeen omarahoitusosuuden
40.000 euroa Punaisen Sulan Lions Quest -osuudesta. Tähän Kuvernöörineuvosto lisäsi DG Heikki
Mäen aloitteesta ponnen: Piirit voivat lahjoittaa halutessaan varoja osaksi omarahoitusosuutta.
Tehty päätös tulee tiedottaa jäsenistölle, ja Puhtaat vedet-työryhmän on tehtävä suunnitelma
Quest-yhteistyöstä koulujen kanssa ja osoitettava varojen käyttö nuorisotyöhön.”
Punainen Sulka 2016 – 2017 keräyksen kohteena oli nuoriso. Keräyskohteet ja -tuoton jakautuminen
(prosenttiosuudet) päätettiin kuvernöörineuvoston kokouksessa marraskuussa 2013. Keräyksen päätyttyä
30.6.2017 ylimääräisessä kuvernöörineuvoston kokouksessa syyskuussa 2017 tehtiin päätös keräystuoton
euromääräisistä osuuksista keräyskohteille, ja keväällä 2018 kuvernöörineuvosto teki päätökset liiton
avustuksen kohdentamisesta liiton nuorisotyölle.
Punainen Sulka -keräykselle hankittiin rahankeräyslupa. Asiassa on kuitenkin oleellista muistaa se, että
ainoastaan suurelta yleisöltä kerätyt varat ovat keräysluvan alaisia. Liiton jäsenten keräämät tai
lahjoittamat varat eivät kuulu keräysluvan piiriin. Keräysvarojen käyttöä seurataan
kustannuspaikkakohtaisesti, eikä taloushallinnossa erotella keräysluvan alaisten tai siihen kuulumattomien
varojen käyttöä.
Keräysluvan alaisten varojen määrä Punainen Sulka -kampanjassa oli 513 247 € poliisihallinnolle
raportoidun mukaan. Tämä on 17,49 % keräyksen kokonaistuotoista.
Keräysluvassa määritelty kerättävien varojen käyttötarkoitus oli ”Punainen Sulka -keräyksen kautta kerätyt
varat käytetään nuorisotyöhön. Varoja käytetään lionsklubien, Lions-liitto ry:n ja muiden toimijoiden
tekemään nuorisotyöhön.” Lupahakemuksen liitteessä em. kohdat oli avattu hyvin yksilöidysti ja
keräysvaroja todettiin käytettävän keräyksen päätyttyä 30.6.2017 käyttökohteisiin ilman takarajaa.
Yhteishankkeen historiaa
Marraskuussa 2013 päätettyjen keräyskohteiden joukossa oli ns. yhteishanke, jolla haluttiin ”kannustaa
Partiolaisia, Yeesi ry:ta, Aseman Lapset ry:ta ja SLNS:n Zest-hanketta kehittämään yhteistyömuotoja
elämänhallintataitojen puitteissa Lions Questin kanssa.” Yhteistyöhankkeelle varattiin erillisavustuksena 7
% keräystuotosta, joka rahallisesti tarkoittaa 187 500 €.
Yhteishankkeen varoja on tilinpäätöksen 30.6.2019 mukaan käytetty 55 356,45 €. Syksyllä 2019 on po.
avustuksen turvin järjestetty vielä yksi koulutus, mutta on selvää, ettei yhteishanke enää etene alun perin
suunnitellulla tavalla. Tästä syystä kuvernöörineuvostolle esitettiin yhteishankkeesta jäljelle jääneiden
varojen käyttöä Leijonat puhtaan veden puolesta -hankkeen omarahoitusosuuden kattamiseksi.
Yhteistyöprojektien toteuttaminen on nojautunut piirien ja klubien aktiivisuuteen paikallisten
yhteistyökumppaneiden etsinnässä. Kausina 2017 – 2018 ja 2018 – 19 projekteja toteutettiin noin puolessa

piireistä, 1-2 tapahtumaa per piiri. Asiaan vihkiytyneitä klubeja ei siis löytynyt kaikista piireistä. Lisäksi on
huomioitavaa, että esimerkiksi partiolaisten kanssa toteutetuissa ns. Metsäretki-projekteissa oli vaikeutena
löytää kohderyhmiä, jotka olisivat sitoutuneet sekä Lions Quest -koulutuksen että partiotaitokoulutuksen
läpikäymiseen.
Leijonat puhtaan veden puolesta -hankkeen kohdistuminen nuoriin
Leijonat puhtaan veden puolesta -hankkeen tavoitteet ympäristöministeriön hyväksymän
hankehakemuksen mukaan ovat:
•
•
•
•
•

ldeoidaan ja kehitetään 30 innovatiivista toimenpidemallia levitettäviksi Suomessa.
Luodaan ja pilotoidaan opettajille suunnattu koulutuskonsepti, joka antaa heille tiedolliset ja
metodologiset valmiudet edistää tämän projektin vaikuttavuustavoitteita.
Luodaan ja pilotoidaan lukiolaisille suunnattu kenttäkurssi, joka syventää merien ja vesien
lukutaitoa sekä heidän ymmärrystään puhtaiden vesien merkityksestä.
Luodaan ja pilotoidaan alakouluille suunnattu draamallinen ja visuaalinen syventävä
oppimiskonsepti.
Käynnistetään ja pilotoidaan leijonien ympäristöpäivä, joka luo yhden alustan tulosten
levittämiselle.

Tummennetulla olevat kohdat koskevat hankkeen nuoriin suunnattavaa ja suunnattua osuutta.
Tähän saakka kouluyhteistyö on toteutunut seuraavasti:
–
–

Aktiviteettikilpailun 15 ideasta kymmenen liittyy koulujen kanssa tehtävään yhteistyöhön
Lions Water Labeissa (B, C, H, I, L, M, O – piirit) ideoiduista aktiviteeteista n. 85% on liittynyt
kouluyhteistyöhön

Hankkeen viimeinen, meneillään oleva vuosi, keskittyy koulujen ja nuorisojärjestöjen kanssa tehtävään
yhteistyöhön. Tulevana periodina kehitetään malleja ja toimintaa yhteissuunnittelun keinoin.
Lähtökohtana tekemisessä toimii Elämäntaitoja Lions Quest/ Palveluoppiminen.
Tehtävässä työssä hankkeen kumppanina toimivat Tapiolan Lukio ja opiskelijoiden kestävän tulevaisuuden
ryhmä, Keinumäen ala-aste, Espoon nuorisovaltuusto, Otava-Opisto, Otava-koulu sekä Lions Quest
asiantuntijana lion Johanna Arho-Forsblom. Keskustelut kouluyhteistyöstä Itämerihaasteen kanssa ovat
alkaneet. Suomen Partiolaiset ry on potentiaalinen kumppani hankkeelle.
Suomen suurin kuvataidekoulu Espoon kuvataidekoulu järjestää opetusta 5-20 vuotiaille. Keskustelut
leijonien ja oppilaiden yhteisestä projektista ovat alkaneet.
Maaliskuussa järjestämme Leojen kanssa yhteisen ylisukupolvisen suunnittelupäivän.
40 000 € panos käytetään toiminnan konseptointiin ja kokeiluun sekä tarvittaviin hankintoihin.
Lions Quest -työryhmän näkemyksen mukaan Leijonat puhtaan veden puolesta -hankkeella ja Lions Quest ohjelmalla on selkeitä yhtymäkohtia. Elämisentaitoja Lions Quest puhuttelee koulutuksissa suoraan
opettajia, ja välillisesti opettajien parantuneiden tunne- ja vuorovaikutustaitojen tuloksena lopullisina
hyödynsaajina ovat oppilaat kaikilla luokka-asteilla.
Elämisentaitoja Lions Quest -koulutukseen sisältyy keskeisesti vastuullisuuden ideologia.

Leijonat puhtaiden vesien puolesta kohdentaa toimenpiteitä suoraan oppilaitoksiin. Tällöin kohderyhmänä
ovat sekä opettajat että oppilaat. Koululaisten ja opettajien luontosuhteen vastuullinen kehittäminen
kuuluvat projektin perustehtäviin.
Vastuullisuuden kasvattaminen opettajien ja koululaisten keskuudessa ja toinen toisistaan viestiminen ovat
Elämisentaitoja Lions Quest -koulutuksen ja Leijona puhtaiden vesien puolesta -projektin luonnollisia
yhteistyömuotoja. Siksi on perusteltua käyttää alun perin Punainen Sulka -yhteishankkeen varoja, joita
Lions Quest koordinoi, Leijonat puhtaiden vesien puolesta -kampanjaan. Konkreettisen yhteistyön
mahdollisuudet ovat siis olemassa.
•
•
•

Maarit Kuikka (koonnut)
Karoliina Vilander (Leijonat puhtaan veden puolesta -hanke, työryhmän vetäjien kannanotto
täydennetään myöhemmin)
Jorma Hokkanen ja Mari Koivisto (Lions Quest, Punainen Sulka -yhteishanke)

