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Lionismin ytimessä

Pirkko Vihavainen
puheenjohtaja
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Suomen Lions-liitto on valtakunnallinen kattojärjestö, jonka lionsklubit perustivat 24.10.1960 
hoitamaan valtakunnallista yhteistyötä, maanlaajuisia kampanjoita ja tukemaan klubien toimintaa. 
Suomen Lions-liitossa on noin 900 lionsklubia, joiden yhteenlaskettu jäsenmäärä on noin 22 000. 
Suomen Lions-liitto kuuluu kansainväliseen Lions Clubs International -järjestöön, joka on maailman 
suurin palveluklubien järjestö. Siihen kuuluu yli 48 000 lionsklubia ja noin 1,4 miljoonaa jäsentä yli 
200 maassa.

Kauden 2018−2019 suunnittelivat kyseisen kauden piirikuvernöörit puheenjohtajan kanssa. Tämä 
tapahtui ensimmäistä kertaa liiton historiassa. Aikaisemmin sen olivat suunnitelleet edellisen kau-
den päättäjät. Nyt ollaan oikealla tiellä, vaikka kaudesta sitten tulikin hyvin erilainen kuin olimme 
suunnitelleet. 

Halusimme keskittyä lionismin ytimen, palvelun, vahvistamiseen ja samalla tehdä toiminnasta 
rennompaa ja helpommin lähestyttävää. Odotimme paljon Haku päällä -kampanjasta. Koko kausi 
elettiinkin pienemmällä miinuksella edelliseen kauteen verrattuna. Kiitos siitä ennen kaikkea jäsen-
työryhmälle ja klubeille.

Olen aikaisemminkin tähdentänyt, että ulkoisia merkkejä tärkeämpää on leijonan sydän ja sisin. 
Pyrimme kautemme aikana omalla toiminnallamme osoittamaan, että jokainen meistä on yhtä 
tärkeä ja yhdenvertainen asemasta, sukupuolesta ja kotipaikasta riippumatta. 

Kansainvälinen presidentti Gudrun Yngvadottir kehotti katsomaan horisontin taa. Se on uusien nä-
kökulmien hakemista ja purjeiden säätämistä olosuhteiden mukaan. Allekirjoitan tämän ajatuksen 
täysin. Sellaista se on myös purjehduksilla merillä. Jokaista tarvitaan tekemään töitä ja ottamaan 
vastuunsa yhteisen päämäärän saavuttamiseksi. Miehistöön tarvitaan myös uusia tekijöitä ja uutta 
voimaa. Sitä varten aloitettiin myös New Voices -ohjelma, jota vahvistetaan ja kehitetään seuraa-
valla kaudella.

Kuten alussa totesin, kaikkea sitä, mitä suunnittelimme, emme pystyneet toteuttamaan, kun aikaa 
ja voimia kului suhteettoman paljon Lions-talon ympärillä. Toimisto-organisaation uudistaminen 
saatiin kuitenkin kuvernöörineuvoston toimeksiannon mukaisesti maaliin. Myös hallitusta supistet-
tiin jättämällä siitä pois edellinen puheenjohtaja ja toinen entinen piirikuvernööri. 

Leoklubien perustaminen sai vauhtia. Kuusi uutta klubia perustettiin. Leojen ja leijonien yhteistyön 
lisääminen tuo varsinkin meille leijonille paljon kaivattuja uusia ajatus- ja toimintamalleja. 
Leijonat puhtaan veden puolesta -kampanja käynnistettiin kautta Suomen. Tämä Gudrun  
Yngvadottirin suojelema ympäristöministeriön kärkihanke jatkuu seuraavalla kaudella.

LC Littoisen aloitteesta aloitettiin sydäniskureitten hankinta julkisiin tiloihin. Klubeissa tehtiin 
kaiken kaikkiaan paljon erilaista erinomaista palvelutyötä. Sitä varten me lioneita olemme! Kiitos 
aktiivisuudestanne. 

Tulevaisuutta ajatellen toivon, että päättäjiksi valitut saavat työrauhan ja voivat johtaa liittoa ilman 
vähäisintäkään tunnetta siitä, että heitä pyrittäisiin millään tavalla ohjailemaan. Keskinäinen luotta-
mus, tuki ja kannustus ovat keskeisiä tekijöitä yhteisen päämäärän saavuttamiseksi. Annetaan ääni 
myös uusille jäsenille ja uusille toimintatavoille. Uudistetaan ajatteluamme vastaamaan tätä päivää 
ja tiivistetään yhteistyötä leojen kanssa. He ovat tulevaisuus.

Me palvelemme – Sydämellä
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Teemme yhdessä työtä paikallisella, kansallisella ja kansainvälisellä tasolla lasten ja nuorten 
terveen elämän ja kehityksen turvaamiseksi sekä ikääntyneiden, perheiden, vammaisten ja 
apua tarvitsevien tukemiseksi. Toiminta tarjoaa jäsenelle mahdollisuuden toimia sosiaalisessa 
yhteisössä, kehittyä ihmisenä ja kehittää johtamistaitoja sekä solmia kontakteja kotimaassa ja 
ulkomailla.

Monta tapaa tehdä hyvää
Lions on maailmanlaajuinen uskonnollisesti ja poliittisesti sitoutumaton 
hyväntekeväisyysjärjestö, joka tuo apua sitä tarvitseville ihmisille.

Järjestön tunnuslause:
Me palvelemme
Vi hjälper
We Serve

Kotimainen teema: 
Monta tapaa tehdä hyvää
Många sätt att göra gott

Suomen lionstoiminta on laajaa ja vaikuttavaa, josta kertovat myös nämä luvut:
• Lahjoituksia Lions-järjestön kansainväliselle säätiölle (LCIF) kertyi lähes 187 161,19 US dollaria.
• Liitto myönsi 18 000 US dollarin lahjoituksen katastrofirahastosta hirmumyrsky Cyclone 

Idain tuhojen korjaamiseksi Mosambikissa, Malawissa ja Zimbabwessa
• Sri Lankan kummilapsitoiminnan kautta koulutusavustusta sai noin 1 100 lasta.
• Elämisentaitoja  – Lions Quest -ohjelmaan osallistui lähes 700 kasvattajaa.
• Yli 170 nuorta lähti nuorisovaihtoon ja kansainvälisille nuorisoleireille saapui yli 130 nuorta.

Toimintakautta 2018–2019 ohjasivat 
seuraavat teemat ja tunnuslauseet:
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Lioneilla on vahva halu auttaa paikallisesti. Noin 900 lionsklubia eri puolilla Suomea ovat 
toimintakauden aikana auttaneet avun tarpeessa olevia omassa lähiympäristössään mittavan 
palvelutyön ja lahjoitusten avulla. Lionit ovat kotiseutunsa auttamisen lisäksi valmiita 
osallistumaan myös kansallisiin ja kansainvälisiin projekteihin.

Valtakunnallisia teemoja 
kaudella 2018–2019 olivat 
Leijonat puhtaan veden puolesta, 
sydäniskurikampanja ja 
Hyvän Päivä. 
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Orkester Norden 
Orkester Norden siirtyi vuoden 2019 alus-
ta seuraavaksi viideksi vuodeksi Lahteen. 
Pohjoismaiseen orkesteriin voivat hakea 
lahjakkaat, nuoret 15–25-vuotiaat muusikot 
Pohjoismaista ja Baltian maista. Soittajahaku 
käynnistyy aina vuoden alussa. 

Orkester Norden on kapellimestari Esa-Pekka 
Salosen ja Ruotsin Lions-järjestön vuonna 
1993 perustama nuoriso-orkesteri. Orkesterin 
kotipaikka oli 15 vuoden ajan Ruotsissa, jonka 
jälkeen se siirtyi viideksi vuodeksi Norjaan, 
sitten Tanskaan ja Suomeen lahteen vuosiksi 
2019–2023.

Orkester Norden toimii pohjoismaisen 
Lions-organisaation alla. Suomessa orkesterin 
hallinto ja koordinointi on Suomen Lions-liitol-
la. Käytännön järjestelyistä ja koordinoinnista 
vastaa Lahden kaupungin kulttuuripalvelut. 
Orkesteritoiminnan päärahoittaja on Pohjois-
mainen ministerineuvosto.

Orkesteri on pitänyt kesäisin leirin ja sen 
jälkeen konserttikiertueen eri puolilla 
Pohjoismaita ja Baltiaa. Suomen ensimmäi-
sellä kaudella sinfoniaorkesteriin valittiin 73 
lahjakasta 16–30-vuotiasta soittajaa. Mukana 
oli 16 eri kansalaisuutta, joista suurin osa, 32 
soittajaa oli Suomesta. Heitä ohjasi kahdeksan 
ammattilaista ja orkesteria johti kapellimestari 
Eva Ollikainen.

Leoklubit 
Leoklubit ovat Lions Clubs Internationalin 
kansainvälinen nuoriso-ohjelma, leijonien 
oma nuorisojärjestö. Suurin osa leoklubeista 
toimii lasten ja nuorten parissa sekä auttaa 
huumeille altistuneita, vammaisia ja van-
huksia. Toiminnan painopiste ei ole varojen 
keräämisessä, vaan päinvastoin leot viettävät 
aikaa ja ystävystyvät niiden ihmisten kanssa, 
joita he auttavat ja palvelevat. Auta lasta, 
auta perhettä -aktiviteetti on todettu leoille ja 
lionsklubeille sopivaksi ja helpoksi toteuttaa.

Toimintakaudella huomiota kiinnitettiin erityi-
sesti jäsenten hyvinvointiin ja säilyttämiseen, 
jäsenhankintaan ja paikallisia lionsklubeja 
aktivoimalla pyrittiin etsimään paikkoja uusille 
klubeille. Uusia klubeja perustettiin kaudella 
kuusi, Leo Club Kirkkokonummi-Kyrkslätt/
Wise, Leo Club Malmi, Leo Club Lappeenranta, 
Leo Club Vaala, Leo Club Muurame ja Leo Club 
Kokkola/Chydenius.

Leot järjestivät onnistuneesti valtakunnalliset 
aktiviteetit Auta Lasta – Auta Perhettä, Hyvän-
mielenpäivä ja Munajahti. Uutena aktiviteet-
tina oli Leo Club Vaasan temppurata, jota 
pyritään laajentamaan muuallekin Suomeen.

Lapset ja nuoret
Lioneilla on halu ja kyky auttaa eri ikäisiä avuntarvitsijoita. Lapset ja nuoret ovat 
tärkeä palvelutoiminnan ja varainhankinnan kohderyhmä. Haluamme tukea nuoria 
itsenäisyyteen, oman elämän hallintaan ja osallistumiseen. Lioneilla on useita 
toimintamuotoja kasvatustyön tueksi, kuten Elämisentaitoja – Lions Quest ohjelma sekä 
kansainvälinen nuorisovaihto.

Lions Quest 
Elämisentaitoja Lions Quest -koulutusohjelma 
antaa kouluille ja kasvattajille käytännön työ-
kaluja oppilasryhmien ryhmäytymiseen ja elä-
mäntaitojen harjoitteluun. Kauden 2018–2019 
aikana koulutuksiin osallistui 670 opettajaa, 
harrastustoiminnan ohjaajaa ja kasvattajaa  
35 koulutuksessa.

Opettajille suunnattujen peruskoulutusten 
lisäksi järjestettiin omat koulutuksensa liikun-
taseuroissa sekä muissa koulun ulkopuolisissa 
yhteyksissä toimiville kasvattajille. Punainen 
Sulka varoilla toteutettiin 3 partiojohtajien ja 
10 liikuntaseurakasvattajien koulutusta sekä  
4 Yläkoulut ja unelmat -projektia.

Palautteet koulutuksista ovat vuodesta toi-
seen erinomaisia. Moni osallistuja luonnehti 

esimerkiksi koulutuksen ilmapiiriä, merkitystä 
omalle työlle ja materiaalien käyttökelpoisuut-
ta erittäin hyväksi tai hyväksi.

Nuorisoleiri ja  vaihto 
Kansainvälinen nuorisovaihto on Lions-järjes-
tön tunnetuimpia toimintamuotoja. Nuoriso-
vaihto on 17–21-vuotiaiden nuorten pääsään-
töisesti kesäaikana tapahtuvaa muutaman 
viikon mittaista tutustumista muihin maihin ja 
niiden kulttuuriin.

Kesällä 2018 lähti 179 nuorta 39 eri valtioon ja 
14 Yhdysvaltain osavaltioon. Suomeen saapui 
kesällä 133 nuorta kansainvälisille leireille 
36 eri maasta ja talvivaihtoon kaksi nuorta 
perhemajoitukseen. Kesällä 2018 järjestettiin 
Suomessa neljä kansainvälistä leiriä.

Nuoret ovat 
tulevaisuus – 
pidetään yhdessä 
huolta, ettei 
yksikään joutuisi 
syrjään.
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Kansainvälinen toiminta
Lionit ovat kotiseutunsa auttamisen lisäksi valmiita osallistumaan kansainvälisiin 
projekteihin. Lionstoiminnalla on saatu ja saadaan paljon hyvää aikaan sekä Suomessa 
että maailmalla: paikallisesta palvelutoiminnasta Kenian aurinkokeitinhankkeisiin ja 
silmäsairaalaan Sri Lankassa.

Pohjoismaisena yhteistyönä 
toteutettu kaksivuotinen palve-
luprojekti, joka on ollut Suomen 
toteuttama.
Käynnistyi 2016 NSR:n 
päätöksen jälkeen.
Vuosibudjetti on ollut noin 
90 000 euroa.
Jakelusta kyliin ovat vastanneet 
Lions-järjestön kouluttamat 
avustajat. Käytännön toimituk-
sesta ovat vastanneet suoma-
laiset.
Projekti päättyi kaudella 
kaudella 16–17. Jatkotoimet ja 
seuranta jatkuivat kausilla  
2017–2018 ja 2018–2019.

Aurinkokeittimiä Keniaan
Yhteispohjoismaisen aurinkokeitinprojektin 
viimeistelyt tehtiin Keniassa kauden aikana. 
Käyttäjiä on nyt yli 1 500. Ensimmäiset keit-
timet käyttöönotettiin syrjäisessä kylässä 35 
kilometriä Nairobista etelään keväällä 2018. 
Tällä kaudella Kenian lionit ovat kouluttaneet 
käytönopastajat, teettäneet keittokirjan ja to-
teuttaneet keitinten jakelun loppukäyttäjille. 

NSR-projekti saatiin valmiiksi, mutta seuranta 
jatkuu vielä. Projektin aikana keittimelle teh-
tiin tuotekehitystä sekä teknisen rakenteen, 
että materiaalien suhteen.

Keitin on hyvä ympäristöaktiviteetti, koska se 
säästää alueen rajallisia metsävaroja. Syrjäisillä 
alueilla Keniassa ainoa ruuanvalmistukseen 
käytettävissä oleva energialähde on puu. Han-
kintamatkat kylien läheisyydessä ovat pitkiä ja 
pitenevät koko ajan. Puiden polttaminen on 
myös ekologinen ongelma. Puuttomat alueet 
kuivuvat ja muuttuvat autiomaaksi. Keittimen 
käyttö tuo apua näihin ongelmiin.

Projektin toimitusten aikana suomalainen yrit-
täjä päätti keittimestä kuultuaan lahjoittaa LC 
Helsinki/Pohjois-Haagalle huomattavan sum-
man rahaa. Klubi käynnistää saamillaan va-
roilla uuden projektin tavoitteenaan 500−600 
kappaleen aurinkokeittimen lisätoimitus.

•

•

•

•

•

Aurinko keittää Keniassa 

Sri Lankan silmäsairaala
Sri Lankan silmäsairaalan rakentaminen 
on ollut Suomen valtion, suomalaisten ja 
srilankalaisten lionien sekä kansainvälisen 
Lions Clubs International Foundation -säätiön 
yhteishanke.

Ratnapuran silmäsairaalan rakennustyöt on 
saatettu vihdoin loppuun ja uudet tilat ovat 
täydessä käytössä.

Silmäsairaala toimii hyvin köyhällä alueella 
ja sen toiminnan voi sanoa olevan menestys. 
Sairaalassa ja sen ja klubien yhteistyössä 
järjestämillä silmäleireillä on 18.8.2011 – 
31.7.2019 käynyt 124 146 potilasta. 

Samaan aikaan klubien järjestämillä 218 
seulontaleirillä kävi näkönsä tarkistuttamassa 
37 566 köyhää ihmistä. Harmaakaihia löydettiin 
18 207 potilaalla. Harmaakaihileikkauksia 

tehtiin 16 936 ja niistä ilmaisleikkauksia 
oli 8 960 eli 53 prosenttia. Toimintavuoden 
2018−19 aikana sairaalassa oli potilaskäyntejä 
28 200 ja kaihileikkauksia 3 012.

Sairaalan toiminta perustuu siihen, että 
maksavien potilaiden maksutulolla maksetaan 
kaikki sairaalan kulut. Leikkausmaksut ovat 
huomattavasti halvemmat kuin yksityisissä 
silmäsairaaloissa. Ilmaisleikkausten määrä 
pyritään pitämään suurempana kuin 
maksavien leikkausten määrät.
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Varainhankinnan painopisteenä olivat kaudel-
la 2018–2019 Anna tukesi nuorisolle -arvat ja 
Lions-joulukortit. Arpajaisten ja joulukorttien 
myynti onnistui hyvin ja näiden yhteistuotolla 
pystyttiin hyvin kattamaan Lions-liiton nuo-
risotoiminnan kauden kustannukset.

Joulukortit
Joulukortteja myytiin lähes 125 000 kappalet-
ta. Korttiaiheita oli kuusi ja kaikki aiheet toteu-
tettiin posti- ja taittokortteina sekä yrityksille 
myytävinä personoituina kortteina. Kortti-
aiheet valikoituivat viideltä eri taiteilijalta. 
Arpajaisten ja joulukorttimyynnin tuotto meni 
kokonaisuudessaan 
lionien nuorisotyö-
hön. Korttimyynnin 
tuotosta edelleen 
puolet jäi suoraan 
klubeille.

Anna tukesi nuorisolle -arpajaiset
Kaudella 2018–2019 toteutettiin Anna 
tukesi nuorisolle -arpajaiset. 

Arpoja myytiin 13 789 kappaletta ja 
arpajaisten tuotto oli lähes 65 000 euroa. 
Aktiviteettiin osallistui 640 klubia. Voittoina 
lunastettiin muun muassa henkilöauto, 
sähköavusteisia pyöriä, Jopo-polkupyöriä, 
keraamisia leikkuuveitsisarjoja sekä Jokipiin 

Pellavan tuotteita.

Varainhankinta
Lionien tehokkuus ja luotettavuus varainhankinnassa vahvistavat myös 
yhteistyöverkostojemme mahdollisuuksia auttaa. Työmme on palkatonta 
vapaaehtoistyötä. Keräysten tuotto välttämättömien keräyskulujen jälkeen käytetään 
kokonaan avustuskohteisiin.

Sri Lankan Kummilapset
Sri Lankan kummilapsiohjelma on 
Suomen Lions-liiton vanhin yhtäjaksoinen 
kansainvälinen avustusohjelma. Suomen ja Sri 
Lankan lionit tekevät yhteistyötä auttaakseen 
varattomia lapsia heidän koulutuksessaan. 

Yli 30-vuotisen historiansa aikana yli 2 500 
lasta on saanut oman kumminsa Suomesta. 
Koulutusavustusta sai toimintakauden lopussa 
1 100 lasta.

Vuotuisella tarkastusmatkallaan 
Kummilapsityöryhmän jäsenet tarkastivat 
klubien kummilapsitoimintaa, osallistuivat 
klubien järjestämiin lastenjuhliin sekä 
hankkivat koulutarvikkeita lapsille jaettaviin 
lahjakasseihin. Talkoovoimin tehtiin noin tuhat 
koulutarvikepakettia.
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Leijonat puhtaan 
veden puolesta
Suomen Lions-liitto käynnisti vuosina 2018–2020 toteutettavan 
ympäristöministeriön rahoittaman hankkeen Leijonat puhtaan veden puolesta. 
Hankkeessa synnytetään vesileijonien verkosto, jossa eri-ikäiset leijonat ja leot 
haastetaan toimimaan yhdessä sekä innostamaan mukaan uusia kumppaneita – 
esimerkiksi muista järjestöistä ja hankkeista, yrityksistä, yhteisöistä ja oppilaitoksista.

Projektin suojelijana toimii Lions Clubs 
Internationalin kansainvälinen presidentti, 
islantilainen Gudrun Yngvadottir.

Hankkeessa järjestetään maailman ensimmäi-
nen aktiviteettikilpailu ja -kiihdyttämö, jossa 
leijonat etsivät ratkaisuja vesien puhtauden 
parantamiseksi. Lisäksi järjestetään leijonien 
ympäristöpäivä ja tehdään oppilaitosyhteis-
työtä.

Hanke auttaa leijonia ja leoja löytämään itsel-
leen sopivia tapoja suojella vesiä ja tuomaan 
vesiensuojelu osaksi Suomen leijonien ja 
leojen palveluarkea. Hanke syventää leijonien 
ja leojen luonnonlukutaitoa sekä tarjoaa mah-
dollisuuden olla aktiivinen vesikansalainen. 

Hankkeella Suomen leijonat toteuttavat järjes-
tön kansainvälistä ympäristöteemaa, osallis-
tuvat YK:n kestävän kehityksen, Agenda 2020 
tavoitteiden saavuttamiseen sekä ovat osa 
isompaa yhteiskunnallista työn murrosta ja 
siihen ratkaisujen etsimistä vapaaehtoistyön 
kärjellä. Hankkeessa syntyy uusi vapaaehtoi-
sen vesiensuojelutyön malli. 

Kun sydän pysähtyy, 
on kiire auttaa
LC Littoinen teki Suomen Lions-liiton vuosikokouksessa Oulussa 2018 aloitteen hankkeesta, 
jonka tavoitteena on sydäniskureiden eli defibrillaattoreiden määrän lisääminen Suomessa. 
Vuosikokous hyväksyi ponnen, ja sydäniskurikampanja käynnistettiin virallisesti 12.3.2019 
eduskunnan kansalaisinfossa järjestetyssä tilaisuudessa. 

Kampanja on yksi Suomen suurimmista 
lionien humanitäärisistä kampanjoista, josta 
hyötyy koko suomalainen yhteiskunta. Kam-
panjalla on valtava mahdollisuus inhimillisen 
elämän turvaamiseksi.

Kampanjan suojelijaksi on lupautunut kansan-
edustaja, ministeri Ilkka Kanerva. 

– Lionstoiminta tunnetaan Suomessa hyvin. 
Tämän kampanjan toteuttaminen on esimer-
killistä vastuunkantoa. Tiedän, että leijonat 
ympäri maan saavat tämän toteutumaan, kun 
tarttuvat yhdessä asiaan, Kanerva uskoo.

Kampanjan tavoitteena on, että jokainen klubi 
rahoittaisi vähintään yhden laittaa hankinnan, 
jolloin Suomeen saataisiin noin tuhat uutta 
sydäniskuria.
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Vuonna 2017 Suomen Lions-liitto valitsi 
valtakunnalliseksi Hyväntekijäksi vloggaaja 
Mansikkkan eli Maiju Voutilaisen. Tunnus-
tuksen perusteina olivat etenkin Mansikkkan 
vaikuttava vloggaustyö nuorten mielentervey-
songelmien esilletuonnissa.

Lionien Vuoden Hyväntekijäksi lionsaktiivien 
omasta joukosta valittiin Sirpa Laine LC Turku/
Luciasta. Hän innosti käsityötaidoillaan koko 
klubin mukaan tekemään ja hankkimaan 
reippauspalkintoja sairaalahoidossa oleville 
lapsille Turun yliopistollisen keskussairaalan 
infektio-osastolle.

Kunniamaininnalla palkittiin Tansanian 
hiljainen hyväntekijä, Toini Niskanen, joka on 
kirpputoria pitämällä rahoittanut Tansaniaan 

koulun ja kaivoja sekä organisoinut kummi-
lapsitoimintaa, jossa on tällä hetkellä noin 40 
kummia avustamassa lasten koulukäyntiä ja 
koulupukuja.

Hyvän Päivän tunnustustenjakotilaisuus 
järjestettiin Malmin sairaalassa, jonka pihalle 
istutettiin ennen palkintojenjakoa useiden 
klubien edustajien kanssa yli 300 kukkasipulia 
potilaiden ja heidän omaistensa iloksi.

Lionstoiminnan Hyvän Päivä koskee noin 
22 000 vapaaehtoistyöhön sitoutunutta noin 
900 lionsklubissa eri puolilla maata. Hyvän 
Päivän tarkoituksena on kiinnittää huomiota 
lionien vapaaehtoiseen palvelutoimintaan ja 
mahdollisuuksiin lisätä yhteistä hyvinvointia.

Hyvän Päivä
Suomalaisen lionstoiminnan Hyvän Päivää vietetään 8.10. Hyvän Päivän tarkoituksena 
on kiinnittää huomiota lionien vapaaehtoiseen palvelutoimintaan ja mahdollisuuksiin 
lisätä yhteistä hyvinvointia. 



Lions-järjestö on maailmanlaajuinen uskonnollisesti ja poliittisesti 
sitoutumaton hyväntekeväisyysjärjestö, joka tuo apua sitä tarvitseville ihmisille. 
Meillä on vahva halu auttaa paikallisesti. Olemme valmiita osallistumaan myös 

kansallisiin ja kansainvälisiin projekteihin.

Lionien tehokkuus ja luotettavuus palvelutyössä ja varainhankinnassa 
vahvistavat auttamisen mahdollisuuksia. Arvostamme 

yhteistyökumppaneidemme asiantuntemusta avun perille viemisessä. 
Lionstoiminta on palkatonta vapaaehtoistyötä. Keräysten tuotto 

välttämättömien keräyskulujen jälkeen 
käytetään kokonaan avustuskohteisiin.

Lionstoiminta on iloista yhdessä tekemistä – se on monta tapaa tehdä hyvää.


