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SUOMI ON TUHANSIEN 
LEIJONIEN JA LEOJEN MAA

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



2 3

KANSAINVÄLISEN Lions-järjestön ja siihen kuuluvan Suomen 
Lions-liiton päätavoitteena on palvelu.
 Lionit keräävät erilaisin tempauksin varoja kotimaisiin ja 
kansainvälisiin avustushankkeisiin. Saaduilla varoilla hankitaan 
sairaaloille tarvikkeita, erityisnuorisotyölle välineitä, annetaan 
tarvikkeita ja muuta apua luonnonkatastrofien uhreille ja 
kustannetaan rokotuskampanjoita. 
 Lionsklubien käytännön palvelutyö voi olla esimerkiksi 
vanhusten ulkoiluttamista, kirjojen lukua sokeille, ulkoilu-
paikkojen tai partiomajojen rakentamista, sekä teiden ja 
jokien varsien puhdistamista.

Me palvelemme

Tiesitkö, että tutkimuslaitos Charity Navigator 
on antanut seitsemänä vuonna täyden 4-tähden arvion 
Lions-järjestöstä. Arvioon vaikuttavat hyvä hallinto ja 
parhaat käytännöt minimoida mahdollisuus epäeettisiin 
aktiviteetteihin sekä taloudellisesti vastuuntuntoinen työ.

Järjestön tunnuslause: Me palvelemme – Vi hjälper – We Serve
Kotimainen teema: Monta tapaa tehdä hyvää – Många sätt att göra gott

Lions-nimi muodostuu sanoista Liberty, Intelligence, Our Nation’s Safety. 
Suomessa Lions-nimi tulkitaan 

Luovuta Isänmaasi Onnellisempana Nouseville Sukupolville. 
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LIONSTOIMINNASSA saa uusia ystäviä, iloista tekemistä, 
merkitystä ja sisältöä elämään, voi kehittää itseään erilaisilla 
kursseilla ja edetä halutessaan kansallisiin tai kansainvälisiin 
lionstehtäviin. 
 Leoksi pääsevät 12−35-vuotiaat ja leijonaksi kuka vain, 
nainen tai mies, kunhan on innostusta auttaa ja palvella.
 Tule mukaan toimintaan. Liity jäseneksi -lomake löytyy 
etusivulta www.lions.fi. 

Suomi on tuhansien 
leijonien ja leojen maa

Tiesitkö, että Suomi on maailman 13. ja 
Euroopan neljänneksi suurin jäsenmaa. 
Vuonna 2020 Suomessa oli lionsklubeja 
noin 900 ja niissä jäseniä noin 22 000. 
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SUOMEN LIONS-LIITOLLA on lukuisia yhteistyökumppaneita 
ja monenlaisia yhteishankkeita. Uusimmat kumppanit ovat 
Lastenklinikoiden Kummit sekä Suomen Hiihtoliitto. 

• Pisimpään yhteistyötä on tehty Opetushallituksen kanssa 
tuottaen Elämisentaitoja – Lions Quest -ohjelmaa kasvattajien 
avuksi. Se on laajentunut opettajista käsittämään myös 
vapaa-ajan harrastusten valmentajia ja ohjaajia.

• Orkester Norden on 1990-luvun alussa perustettu pohjoismaisten 
nuorten soittajien sinfoniaorkesteri, joka antaa nuorille tilaisuuden 
oppia maailmankuulujen kapellimestarien johdolla. Orkesteri-
toiminnan päärahoittaja on Pohjoismainen ministerineuvosto.

• Leijonat puhtaan veden puolesta on parivuotinen ympäristö-
ministeriön rahoittama hanke, jolla synnytetään vesileijonien 
verkosto huolehtimaan yhdessä vesistöjemme hyvinvoinnista 
jatkossakin.

Yhteistyö ja kumppanuudet

Tiesitkö, että Lions Club Oripää on maksanut jo monta vuotta oripääläisten terveys-
keskuksen lääkärimaksut Oripään terveysasemalla ja Loimaan pääterveysasemalla.
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• Lastenklinikoiden Kummien kanssa järjestetään yhteistyössä
 varainkeruukonsertteja ja -tapahtumia. 

• Sydänliiton kanssa tehtävällä yhteistyöllä pyritään saamaan 
1 000 sydäniskuria lisää Suomeen. Klubit rahoittavat sydäniskureita 
omille paikkakunnilleen.

• Lasten Leijonahiihdoilla lisätään lasten innostusta talviliikuntaan 
yhteistyössä Suomen Hiihtoliiton kanssa.

• Nenäpäiväkeräyksissä klubit ovat keränneet varoja yhteiseen 
isoon Nenäpäiväpottiin kehitysmaiden lasten hyväksi.

• Punainen Sulka -kampanjoilla on kerätty lähes 25 miljoona euroa 
vuodesta 1972 alkaen. Kohteina ovat olleet syövän ja sydäntautien 
ehkäisy, sotiemme veteraanien auttaminen, vammaisten ja vanhusten 
sekä lastensuojelun avo- ja jälkihuollon tukeminen. Viimeisin 
kampanja oli nuorten hyväksi ja sen varat jaettiin useiden nuoriso-
työtä tekevien järjestöjen ja yhdistysten kautta nuorten hyväksi. 

Tiesitkö, että Suomen Lions-liitto on ollut rahoittamassa muun muassa 
Aseman Lapset ry:n Walkers-kahvilan uutta Leijona-autoa. 
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KANSAINVÄLINEN Lions Clubs Internationalin Säätiö LCIF 
on perustettu tukemaan lionsklubien ja yhteistyökumppaneiden 
palvelutyötä niin paikallisesti kuin maailmanlaajuisesti.
 Suomen Lions-liiton katastrofitilin kautta on viime aikoina 
avustettu katastrofien ja onnettomuuksien uhreja sekä ehkäisty 
lapsikuolleisuutta muun muassa Haitilla, Virossa, Espanjassa 
ja Afrikan maissa.
 LCI Forward -ohjelman maailmanlaajuiset palvelualueet 
ovat nälkä, näkö, ympäristö, diabetes ja lapsuusiän syöpä.

NÄLKÄ. Nälän helpottamista toteutetaan keräysvaroin 
kehitysmaissa. Suomessa leijonat auttavat vähävaraisia 

perheitä muun klubien toteuttamilla Auta lasta – auta perhettä 
-keräyksillä, ruokalahjakorteilla sekä järjestämällä soppakeittiöitä 
ja jakamalla lahjoitusruokia.

Me autamme kansainvälisesti

Tiesitkö, että leijonat antavat LCIF:lle vuosittain noin 
30 miljoonaa euroa avustusprojekteihin ympäri maailmaa. 
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NÄKÖ. Näönsuojelu on ollut lionstoiminnan erityskohde 
vuosikymmeniä. Näönsuojeluohjelman tavoite on poistaa 

ja saada hallintaan ennalta ehkäisevä sokeus. Ohjelmaa toteutetaan 
rahoittamalla kaihi- ja trakoomaleikkauksia, ehkäisemällä jokisokeutta,
jatkokouluttamalla silmälääkäreitä ja keräämällä silmälaseja.
 Suomalaisten lionien erityiskohde on ollut Sri Lankan 
silmäsairaalan rakentaminen ja ylläpitäminen köyhien ihmisten 
silmäleikkauksia varten.
 Suomen Sight First II keräystulos oli yli 3 miljoonaa euroa.

YMPÄRISTÖ. Suomen Lions-liitto julistaa vuosittain haetta-
vaksi ympäristöpalkinnon kuluneelta toimintakaudelta. 

 Leijonat puhtaan veden puolesta -hanke on Suomen Lions-liiton 
ja noin 22 000 leijonan ja leon kanssa toteuttama ympäristö-
ministeriön rahoittama Suomen hallituksen vesiensuojelun hanke. 
Vuosina 2018–2020 luotiin uusia vesiensuojelun toimenpiteitä, 
vaikutettiin kansalaisten asenteisiin ja valintoihin sekä juurrutettiin 
vesiensuojelutyö osaksi leijonien palvelukulttuuria eri yhteistyö-
kumppaneiden kanssa.
 Kansainvälisenä tavoitteena on haastaa maailman 1,4 miljoonaa 
leijonaa omalla alueellaan puhtaiden vesien suojelutoimiin.
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DIABETES. Suomen lionit ovat panostaneet diabeteksen 
torjuntaan  yhteistyössä Suomen Diabetesliiton paikallis-

yhdistysten kanssa. Keväällä 2017 sovittiin yhteistyöstä ja tiedon 
vaihdosta Lions-liiton  ja Diabetesliiton paikallisyhdistysten välillä.
 Lionsklubit ympäri Suomen ovat järjestäneet tapahtumia, joissa 
on jaettu tietoa diabeteksesta, mitattu verensokeria ja havainnollistettu 
piilosokerin määrää elintarvikkeissa. Lionsklubit ovat järjestäneet 
myös useita diabeteskävelyitä.

LAPSUUSIÄN SYÖPÄ. Suomen Lions-liitto on solminut 
kumppanuussopimuksen Lastenklinikoiden Kummien 

kanssa vuoden 2020 alusta. Varainkeräyksellä saatu keräystuotto 
kohdennetaan lasten syöpätautien tutkimukseen, hoitomenetelmien 
kehittämiseen ja lapsipotilaiden tukemiseen sairaaloissa.
 Paikallisesti lionsklubit tukevat toiminta-alueensa syöpäyhdistyksiä 
esimerkiksi hyväntekeväisyyskonsertein.

Tiesitkö, että leijonat olivat kehittämässä näkövammaisten valkoista keppiä. 
Kotimaassa leijonien avustuskohde on näkövammaisten palvelu- ja toimintakeskus 
Iiris, jonka kuntoutuspihalle on hankittu näkövammaisten lasten kuntoutus- ja 
viriketoiminnan välineitä. Lisäksi lionit ovat perustaneet Iiris-keskukseen 
lasten oppimiskeskuksen LCIF:n tuella. 



16 17

LEOKLUBIT ovat lionien kansainvälinen nuoriso-ohjelma, leijonien 
oma nuorisojärjestö. Suurin osa leoklubeista toimii lasten ja nuorten 
parissa sekä auttaa esimerkiksi vammaisia ja vanhuksia. Toiminnan 
painopiste ei ole varojen keräämisessä, vaan leot viettävät aikaa ja 
ystävystyvät niiden ihmisten kanssa, joita he auttavat ja palvelevat. 

ELÄMISENTAITOJA – LIONS QUEST -ohjelma on kasvattajille 
suunnattu selkeästi jaksotettu, tieteellisesti tutkittu ja arvostettu
koulutusohjelma. Se antaa opettajille ja kasvattajille käytännön 
työkaluja lasten ja nuorten ryhmäyttämiseen ja elämäntaitojen 
harjoitteluun, joilla ilmapiiri paranee ja itseluottamus kasvaa. 
Suomen Lions-liitto on koordinoinut ja tukenut ohjelman 
toteuttamista Suomessa yli 25 vuoden ajan.

NUORISOVAIHTO on ollut jo vuosien ajan tunnetuin nuoriin kohdistunut 
toiminta. Nuorisovaihto on 17–21-vuotiaiden nuorten pääsääntöisesti 
kesäisin tapahtuvaa muutaman viikon mittaista tutustumista muihin 
maihin ja niiden kulttuuriin. Viime vuosina Suomesta on lähtenyt 
noin 200 nuorta ja tänne on saapunut 140–160 nuorta. Suomessa 
järjestetään tavallisesti 4–5 kansainvälistä leiriä kesässä. Yksittäiset 
lionit toimivat ennen tai jälkeen leirin nuorten isäntäperheinä.

Tulevaisuus on nuorissa
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HYVÄN PÄIVÄ. Suomalaisen lionstoiminnan Hyvän Päivää vietetään 
8.10. Päivän tarkoituksena on kiinnittää huomiota lionien vapaa-
ehtoiseen palvelutoimintaan ja mahdollisuuksiin lisätä yhteistä 
hyvinvointia. Hyvän Päivä koskee noin 22 000 vapaaehtoistyöhön 
sitoutunutta noin 900 lionsklubissa eri puolilla maata. Samalla palkitaan
vuoden Valtakunnallinen Hyväntekijä ja lionien omista joukosta 
Vuoden Hyväntekijä. Ensimmäisen kerran valinnat tehtiin vuonna 
2015. Valtakunnallisen palkinnon ovat saaneet muun muassa Marco 
Bjurström, Juha Tapio, Brother Christmas, Mansikkka ja Jukka Jalonen.

Teemme yhdessä hyvää

ORKESTER NORDEN on kapellimestari Esa-Pekka Salosen ja Ruotsin 
Lions-järjestön vuonna 1993 perustama nuoriso-orkesteri, jonka 
kotipaikka vaihtelee Pohjoismaissa. Orkesterin kotipaikka on 
2019–2023 Lahdessa, jossa yhteistyötä tehdään Lahden kaupungin 
kulttuuripalvelujen kanssa. Orkesteritoiminnan päärahoittaja on 
Pohjoismainen ministerineuvosto.

Tiesitkö, että myös leijonavalmentaja 
Jukka Jalonen on lion.
Katso videot Hyvän Päivästä!
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LIONIEN POHJOISMAINEN YHTEISTYÖ. Suomen, Ruotsin, Norjan, 
Tanskan ja Islannin lionien pohjoismaista yhteistyötä toteutetaan 
Pohjoismaisessa yhteistyöneuvostossa, NSR, Nordiska samarbetsrådet.
Yhteistyöelin on perustettu vuonna 1962. Yhteistyöhön sisältyy 
palveluhankkeita, yhteisesiintymisiä ja hallintoa.
  Pohjoismaisena yhteistyönä toteutetaan kaksivuotisia palvelu-
projekteja, joiden vuosibudjetti on noin 90 000 euroa. Suomen 
johtama projekti, Aurinkokeittimiä Keniaan, tuotti 1 500 aurinko-
keitintä kenialaisiin kyliin, joiden käytöllä säästetään aikaa ja 
luonnonvaroja. 
 Aiempia pohjoismaisia yhteisprojekteja ovat olleet muun muassa 
silmäklinikan varustaminen Georgiassa, Lions Quest -koulutuksen 
käynnistyminen Georgiassa, lastenkodin saneeraus Pietarissa, 
vammaisten nuorten ravintolakoulu Romaniassa ja syöpäsairaala 
Valko-Venäjällä.

ARNE RITARI -SÄÄTIÖ. Arne Ritari -säätiön tarkoituksena on 
tukea ja edistää Suomen lionsklubien hyväntekeväisyysaktiviteetteja 
sekä vaalia Suomen lionstoiminnan kummin, Arne Ritarin, 
elämäntyötä maamme lionstoiminnan perustamisessa. 
 Säätiö jakaa apurahoja klubien omille ja yhteisille hankkeille 
sekä tukee muutenkin suomalaista lionstoimintaa.



22 23

LIONS-JÄRJESTÖ on maailmanlaajuinen uskonnollisesti ja poliittisesti 
sitoutumaton hyväntekeväisyysjärjestö, joka tuo apua sitä tarvitseville 
ihmisille. Meillä on vahva halu auttaa paikallisesti, sekä kansainvälisesti.
 Lionstoiminta on palkatonta vapaaehtoistyötä. Keräysten tuotto 
välttämättömien keräyskulujen jälkeen käytetään kokonaan avustus-
kohteisiin. 
 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.
 Suomen Lions-liitossa on noin 900 lionsklubia, joiden yhteenlaskettu
jäsenmäärä on noin 22 000.
 Lions-järjestön perusti amerikkalainen liikemies Melvin Jones vuonna
1917. Suomeen Lions-aatteen toi kanadansuomalainen Arne Ritari. 
 Ensimmäinen suomalainen lionsklubi LC Helsinki-Helsingfors 
perustettiin 14.8.1950. Vuonna 2020 liontoimintaa on ollut Suomessa 
70 vuotta ja Suomen Lions-liitto on tukenut paikallisia lionsklubeja 
jo 60 vuoden ajan. 

Toimintaa yli 200 maassa

Tiesitkö, että Lions-järjestö on vuonna 1945 perustetun YK:n perustajajäsen.

Valokuvat: LCI, LION-lehden ja klubien arkisto sekä 
Pasi Mennander/Leijonat.fi (s. 19). Teksti: Teija Loponen ja Anna-Kaisa Jansson.

Ulkoasu ja taitto: Helena Kajander. Painopaperi: Edixion 140 g. 
Painopaikka: Mailhouse Oy, Espoo 2020 

fb.com/LionsFinland

suomen_lions_liitto

@LionsFinland

Seuraa meitä

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

me palvelemme | vi hjälper | we serve


