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FINLAND ÄR DE TUSENDE 
LEJONS OCH LEOS LAND

Lionsaktivitet betyder att göra saker tillsammans med glädje 
– många sätt att göra gott.
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ATT HJÄLPA är internationella lionsorganisationens och dithörande 
Finlands Lionsförbunds huvudsyfte.
 Lions samlar via olika kampanjer in medel till nationella och 
internationella biståndsprojekt. Med dessa resurser anskaffas 
förnödenheter till sjukhus, redskap för specialungdomsarbete, 
doneras förnödenheter och annan hjälp till offer för naturkatastrofer 
samt bekostas vaccinationskampanjer.
 Lionsklubbarna kan på praktiskt sätt hjälpa t.ex. genom att gå ut 
med åldringar, läsa för blinda, bygga friluftsplatser eller scoutstugor 
samt städa vägrenar och åstränder.

Vi hjälper

Visste du att forskninginstitutet Charity Navigato 
har bedömt Lions-organisationen med fulla 4 stjärnor. 
I bedömningen ingår god förvaltning jämte bästa praxis 
för ekonomiskt ansvarsfullt arbete och att minimera 
möjligheten till oetiska aktiviteter.

Organisationens valspråk: Vi hjälper – Me palvelemme – We Serve
Inhemskt tema: Många sätt att göra gott – Monta tapaa tehdä hyvää  

Ordet lions kommer ursprungligen från Liberty, Intelligence, Our Nation’s Safety. 
I Finland tolkas Lionsnamnet på svenska 

Livsbejakande Ideal Omdanar Nya Släktled. 



4 5

LIONSVERKSAMHETEN ger nya vänner, trevlig sysselsättning, 
meningsfullhet och innehåll i livet. Man kan förkovra sig med 
olika kurser och om man så vill avancera till nationella och 
internationella lionsuppdrag.
 Leo kan man bli som 12–19-åring. Lion kan varje kvinna 
och man bli, såvida man har intresse att hjälpa och tjäna.
 Kom med i verksamheten! Bli medlem-blanketten hittas 
på hemsidan www.lions.fi.  

Finland är de tusende 
lejons och leos land

Visste du att Finland är världens 13:e 
och Europas 4:e största medlemsland. 
År 2020 hade Finland cirka 900 lionsklubbar 
med totalt cirka 22 000 medlemmar. 



6 7

FINLANDS LIONSFÖRBUND har många partners och flera slag 
av samarbetsprojekt. Nytillkomna partners är Barnklinikernas 
Faddrar och Finlands Skidförbund. 

• Det längsta samarbetet har gjorts med Utbildningsstyrelsen 
genom utvecklandet av Kunskap för livet – Lions Quest-programmet 
till hjälp för fostrare. Det har från lärare utvidgats till att omfatta 
även tränare och instruktörer inom fritidssektorn.

• Orkester Norden grundades i början av 1990-talet. Den är 
en symfoniorkester för unga musiker från Norden och ger 
ungdomar tillfälle att lära sig under ledning av världsberömda 
kapellmästare. Huvudsaklig finansiär för orkesterns verksamhet 
är Nordiska ministerrådet.

• Lions för rent vatten är ett av miljöministeriet  finansierat 
tvåårsprojekt med vilket etableras ett nät av vattenlejon som 
gemensamt ombesörjer att vattendragen också framöver mår bra.

Samarbete och partnerskap

Visste du att Lions Club Oripää redan många år har betalat hälsovårdscentralens läkar-
avgifter för oripääborna vid Oripää hälsovårdsstation och Loimaa huvudhälsovårdsstation.
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• Tillsammans med Barnklinikernas Faddrar ordnas konserter 
och evenemang för medelanskaffning. 

• I samarbete med Hjärtförbundet strävar man att till Finland 
anskaffa ytterligare 1000 hjärtstartare (defibrillatorer).

• Medelst Barnens Lionslopp i samarbete med Finlands Skidförbund 
ökar man barnens intresse för vinteraktiviteter.

• Klubbarna har med Näsdagens insamlingar fått ihop medel 
till den gemensamma stora näsdagspotten till förmån för barn 
i utvecklingsländerna.

• Röda Fjädern-kampanjen har samlat nästan 25 miljoner euro 
sedan starten 1972. Målen har varit förebyggande av cancer och 
hjärtsjukdomar, hjälp till krigsveteraner, stöd till öppen- och efter-
vård för handikappade, åldringar och barnskydd. Medlen från den 
senaste kampanjen till förmån för ungdomar fördelades via flera 
organisationer och  föreningar som utför främjande arbete för unga. 

Visste du att vi bekostat bl.a. Stationens Barn rf och dess Walkers-caféers nya Lions-bil. 
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DEN INTERNATIONELLA stiftelsen Lions Club International 
Foundation (LCIF) grundades till stöd för lionsklubbarnas och 
samarbetspartners hjälparbete både lokalt och internationellt.
 Via Finlands Lionsförbunds katastrofkonto har man på 
senare tid gett stöd till offer för katastrofer och olyckor samt 
förebyggt barndödligheten i bl.a. Haiti, Estland, Spanien och 
länder i Afrika.
 LCI Forward-programmets världsomspännande hjälpområden 
är hungersnöd, syn, miljö, diabetes och cancer hos barn.

HUNGERSNÖD. Med insamlade medel motarbetas 
hungersnöden i utvecklingsländer. I Finland hjälper lions, 

i samråd med andra klubbar, mindre bemedlade familjer genom 
insamlingen Hjälp barnet – hjälp familjen, med matpresentkort, 
att ordna soppkök och dela ut matvaror.

Vi hjälper internationellt

Visste du att lions årligen ger cirka 30 miljoner euro 
till LCIF för stödprojekt runtom i världen.
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SYN. Att värna synen har i årtionden varit lionsverksam-
hetens speciella mål. Målsättningen med programmet är 

att eliminera och behärska förebyggandet av blindhet. Det förverkligas 
genom att finansiera starr- och trakomoperationer, förebygga 
flodblindhet, vidareutbilda ögonläkare och samla in glasögon.
 Specialmål för Finlands lions har varit att bygga och upprätthålla 
ett ögonsjukhus på Sri Lanka för fattiga människors operationer.   
 Resultatet från Finlands Sight First II-insamling översteg 
3 miljoner euro.

MILJÖ. Finlands Lionsförbund utlyser årligen möjligheten 
att ansöka om miljöpris för det gångna verksamhetsåret.

 Lions för rent vatten består av Finlands Lionsförbunds samarbete 
med cirka 22 000 lions och leos att förverkliga det av miljöministeriet 
finansierade och av Finlands regering drivna projektet för vatten-
skydd. Åren 2018–2020 initierades nya åtgärder för vattenskydd, 
man påverkade medborgarnas attityder och val och fastrotade 
vattenskyddsarbetet som en del av lions servicekultur och samarbete 
i olika partnerskap. 
 En internationell utmaning är att få igång skyddsverksamhet 
för rent vatten i de regioner där jordens 1,4 miljoner lejon lever.
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Visste du att Lions medverkade till utvecklingen av synskadades vita käpp. 
I vårt land var lions stödobjekt de Synskadades verksamhets- och servicecenter Iiris, 
till vars rehabiliteringspark man skaffat återanpassande och stimulerande redskap 
för barn. Vid Iiris har lions med stöd från LCIF dessutom grundat barnens 
inlärningscentrum. 

DIABETES. Finlands lions har satsat på att avvärja 
diabetes i samarbete med Diabetesförbundets i Finland 

lokalföreningar. Våren 2017 överenskom parterna om detta 
och om kunskapsutbyte.
 Lionsklubbar i hela Finland har ordnat evenemang med 
information om diabetes, mätning av blodsockerhalten samt 
åskådliggjort mängden dolt socker i livsmedel. Lionsklubbarna 
har även arrangerat flera diabetesvandringar.

CANCER HOS BARN. Från början av år 2020 har Finlands 
Lionsförbund och Barnklinikernas Faddrar ingått

partnerskapsavtal. Intäkten från medelanskaffningsinsamlingarna 
riktas till forskning kring cancersjukdomar hos barn, utveckling 
av vårdmetoder och stöd till barnpatienter på sjukhus.
 På det lokala planet stöder lionsklubbarna cancerföreningarna 
på sitt verksamhetsområde med exempelvis välgörenhetskonserter.
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LEOKLUBBARNA är lions internationella ungdomsprogram, lions egen 
ungdomsorganisation. Största delen av leoklubbarna är verksamma med 
barn samt hjälper t.ex. handikappade och åldringar. Tyngdpunkten i 
verksamheten ligger inte i medelanskaffning, utan leos tillbringar tid 
och knyter vänskapsband med de människor de hjälper och tjänar. 

KUNSKAP FÖR LIVET – LIONS QUEST-programmet riktar sig till 
fostrarna med ett tydligt periodiserat, vetenskapligt undersökt 
och utvärderat utbildningsprogram. Det ger lärare och fostrare 
ett funktionellt verktygspaket att gruppera och öva barn och unga 
i kunskaper för livet, med vilka stämningen förbättras och själv-
förtroendet växer. Finlands Lionsförbund har i mera än 25 års 
tid koordinerat och stött förverkligandet av programmet.

UNGDOMSUTBYTE har redan i många år varit den mest kända 
verksamheten som riktat sig till unga. Ungdomar i åldern 17–21 år 
får tillfälle att i några veckors tid, som regel på sommaren, bekanta 
sig med andra länder och deras kultur. Under senare år har cirka 
200 unga rest från Finland samtidigt som 140–160 kommit hit. 
I Finland ordnas vanligtvis 4–5 internationella sommarläger. 
Enskilda lions fungerar som värdfamilj före eller efter lägret.

Framtiden är de ungas
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DET GODAS DAG. Den finländska lionsrörelsens Det Godas Dag 
firas 8.10. Avsikten med dagen är att fästa uppmärksamheten på 
lions frivilliga servicearbete och möjligheterna att  förbättra det 
gemensamma  välmåendet. Det Godas Dag berör ungefär 22 000 
personer i cirka 900 klubbar runtom i landet som förbundit sig till 
frivilligarbete. Samtidigt belönas en Nationell Årets Välgörare och 
en dito Välgörare ur lions egna led. Valen gjordes första gången år 
2015. Den nationella titeln har förärats bl.a. Marco Bjurström, 
Juha Tapio, Brother Christmas, Mansikkka och Jukka Jalonen.

Vi gör gott tillsammans

ORKESTER NORDEN grundades år 1993 av kapellmästare Esa-Pekka 
Salonen och Sveriges lionsorganisation. Dess hemvist växlar mellan 
de nordiska länderna. Orkesterns hemort åren 2019–2023 är Lahtis, 
där den samarbetar med stadens kulturämbete. Orkesterverksam-
hetens huvudsakliga finansiär är Nordiska ministerrådet.

Visste du att också lejontränaren 
Jukka Jalonen är ett lion.
Se videoupptagningarna från Det Godas Dag!
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LIONS NORDISKA SAMARBETE. Lions nordiska samarbete 
mellan Finland, Sverige, Norge, Danmark och Island förverkligas 
i Nordiska samarbetsrådet NSR. Samarbetsorganet grundades 
år 1962. I samarbetet ingår serviceprojekt, gemensamma ageranden 
och administration.
  Som nordiskt samarbete förverkligas två-åriga hjälpprojekt, 
vilkas årsbudget uppgår till ca 90 000 euro. Projektet Solkokare 
till Kenya, som Finland ansvarar för, åstadkom 1 500 tids- och 
naturresurssparande solkokare till kenyanska byar. 
 Tidigare samnordiska projekt har bl.a. varit att utrusta 
en ögonklinik i Georgien, uppstarten av Lions Quest-utbildning 
i Georgien, saneringen av barnhem i St Petersburg, restaurang-
skola för unga handikappade i Rumänien och cancersjukhus i 
Vitryssland.

ARNE RITARI-STIFTELSEN. Arne Ritari-stiftelsens ändamål är att 
stödja och främja Finlands lionsklubbars välgörenhetsaktiviteter 
samt värna fadder Arne Ritaris  livsverk som grundare av lions-
rörelsen i vårt land. 
 Stiftelsen utdelar bidrag till klubbarnas egna och gemensamma 
projekt samt stöder också i övrigt finländsk lionsverksamhet.
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LIONSORGANISATIONEN är en världsomspännande religiöst och 
politiskt obunden välgörenhetsorganisation, som bidrar med hjälp 
till hjälpbehövande människor. Vi har en stark vilja att hjälpa både 
lokalt och internationellt.
 Lionsverksamheten är obetalt frivilligarbete. Nettointäkterna 
från insamlingarna går oavkortade till biståndsobjekten. 
 Finlands Lionsförbund ingår i internationella organisationen 
Lions Clubs International, som är världens största organisation 
för serviceklubbar. Dit hör fler än 48 000 lionsklubbar med cirka 
1,4 miljoner medlemmar i mera än 200 länder. 
 I Finlands Lionsförbund finns cirka 900 lionsklubbar vilkas 
sammanräknade medlemsantal är ungefär 22 000.
 Den amerikanska affärsmannen Melvin Jones grundade lions-
organisationen år 1917. Lionsidén fördes till Finland av kanada-
finländaren Arne Ritari. 
 Den första finländska lionsklubben LC Helsinki-Helsingfors grundades
14.8.1950. År 2020 har 70 år av lionsverksamhet funnits i vårt land och 
Finlands Lionsförbund har stött lokala lionsklubbar redan i 60 års tid. 

I över 200 landet

Visste du att Lionsorganisationen är grundande medlem av FN år 1945.

Fotografier: LION-tidningen och klubbarnas arkiv samt 
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fb.com/LionsFinland

suomen_lions_liitto

@LionsFinland

Följ oss

www.lions.fi
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Många sätt att göra gott.
Monta tapaa tehdä hyvää.

vi hjälper | me palvelemme | we serve


