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• KUVA 1: Suomen suurin maatalousnäyttely on joka toinen vuosi järjestettävä, vuonna 2019 yli 81 000 kävijän ja 550 näytteilleasettajan OKRA-maatalousnäyttely 
Oripäässä. Se on LC Oripään 1980-luvulla käynnistämä tapahtuma, mutta työllistää todella paljon myös naapuriklubeja. Tuotoilla on tuettu muun muassa kuntaan 
syntyneitä lapsia, vapautettu koko Oripään kuntalaiset terveyskeskusmaksusta sekä avustettu koulua ja palvelutaloa. • KUVA 2: Yhdeksänvuotiaan Jaden syntyessä 
keskosena, hänellä oli aivoverenvuoto ja sydänpysähdys. Keuhkot ja munuaisetkaan eivät toimineet. Tytön ollessa alle kaksivuotias, isä Kari Kangasniemi luovutti 
toisen munuaisistaan tyttärelleen. Monien vaiheiden jälkeen Jade ja Kari-isä olivat saavuttaneet elokuussa 2019 menestystä elinsiirron saaneiden ja -luovuttaneiden 
maailmanmestaruuskisoissa Newcastlessa, Koillis-Englannissa. LC Vähäkyrö avusti omalla panoksellaan Newcastlen kisamatkaa. • KUVA 3: LC Luvian varainkeruun 
näkyvin osana ovat olleet Luvialaiset kesäjuhlat ja niiden ohella keittotoiminta klubin omalla keitinvaunulla. Kesäjuhlien yleisö saapuu paikalle tapaamaan tuttuja 
ja siinä ohessa klubin keittämä kalakeitto, silakkapurilaiset, munkit ja kahvi maistuvat. • KUVA 4: LC Himanka hankki Himangan keskustaan jouluvalot täyttäessään 
50 vuotta jakaakseen iloa ja valoa arjen keskelle mahdollisimman monelle. LC Himanka lahjoitti jouluvalot-projektiin 5 000 euroa. Kuva: Jari Spak. KUVA 5: Kevät-
talvella 1968 oli oululaisilla klubeilla Otto Karhin puistossa erikoislaatuinen yhteinen nuotioaktiviteetti. Kaupungin luvalla sytytettiin viikoksi Laanaojan sillankorvaan 
rakovalkea, jota leijonaveljet vartioivat kaksi tuntia kerrallaan. Ideana oli kerätä erilaista tavaraa, jotta saataisiin asunnottomille ja syrjäytyneille katto pään päälle sekä 
vaatetta ylle. Keräysvaroilla vuokrattiin omakotitalo asunnottomien majoittamiseen. Myös kaupunki heräsi ja alkoi järjestää asuntoja kodittomille. Autettavat kävivät 
myös nuotiolla tarinoimassa ja lämmittelemässä.• KUVA 6: LC Oulu/Pokkitörmä rakensi yhdessä kaupungin kanssa Oulun Hietasaareen luontopolun, jonka tekemisestä 
klubin jäsenet huolehtivat työaktiviteettina. Aktiviteettiin kuului myös tarvittavien 33 opastetaulujen tekeminen ja pystyttäminen. Polun yhteyteen rakennettiin lisäksi 
muun muassa lintulammikko sekä metsälintujen ruokintapaikkoja.• KUVA 7: Palvelukoti Pikkutulppaani Kauhavalla tarjoaa kodin 13:lle paljon tukea päivittäisissä 
askareissa tarvitsevalle. LC Ilmatar on huolehtinut Pikkutulppaanin puutarhasta palvelukodin perustamisesta asti. Puutarha tarjoaa elämyksiä kaikille aisteille: värejä 
ja muotoja, tuoksuja ja makuja, suihkulähteen solinaa ja ehkä tulevaisuudessa isojen puiden varjoa. 
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70 tapaa tehdä hyvää
Suomalaisen lionstoiminnan 70-vuotisjuhlavuonna kaikissa 
painetuissa LION-lehdissä esiteltiin yhteensä 70 tapaa tehdä hyvää. 
Kuvallista kertomusta monista tavoista tehdä hyvää on kerätty 
piireistä ja klubeista sekä LION-lehden arkiston parhaimmistosta.
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• KUVA 8: LC Parikkala/Siikalahti on rakentanut 5 000 euron 
Parkour-kentän Parikkalaan. Talkootyötä kertyi jäsenille noin 
80 tuntia. Rahoituksen klubi keräsi palveluhakemiston tuotolla 
ja myymällä kalakukkoja ja joulukuusia. Kuva: Olavi Laukkanen. 
• KUVA 9: LC Vähäkyrö järjesti jo 12. kerran perinteisen lasten 
jouluvaelluksen. Koko perheen joulutapahtuma on ilmainen ja 
osallistuminen on muodostunut monille perheille perinteeksi.
Tapahtuma on klubilaisillekin vuoden kohokohta. KUVA 10: 
LC Oulun vuodesta 1980 pääaktiviteettina on ollut lanka-
lauantaina pidettävä Pääsiäiskokko-tapahtuma, jolla kaupunki-
laisille muistutetaan pohjanmaalaisesta kokko- ja trulliperinteestä. 
Kokon tuotolla tärkeimmät avustettavat kohteet ovat olleet 
partiolippukunta Koskiveikkojen sisupartiolaiset, jotka ovat 
liikunta-, kehitys- tai aistivammaisia sekä Pohjois-Suomen 
Syöpäyhdistys. • KUVA 11: LC Toijala/Akaa on hankkinut ja 
hoitanut Toijalan hautausmaan 140 sankarihaudalle talviristin 
ja sen pystyttämisen jo vuodesta 2002. Paikalliset partiolaiset 
ovat vieneet sinne itsenäisyyspäivänä ja jouluaattona kynttilän 
palamaan. Alueen lionsklubit päättivät hankkia Suomi 100 
-juhlavuoden kunniaksi kynttilälyhdyt, jotta liekki saadaan 
palamaan kynttilöissä pidempään. • KUVA 12: LC Huittisten 
eniten hyvää mieltä tuottanut aktiviteetti on Huittisten 
keskustassa sijaitseva Leijona Leikkipuisto. Viimeisin uudistus 
puistossa on ollut yhteistyössä kaupungin kanssa puiston 
kunnostaminen kaupungin ensimmäiseksi esteettömäksi 
leikkipuistoksi, jossa pääsee nyt karusellin kyytiin myös 
pyörätuolilla. • KUVA 13: Punkaharjun leijonat saattoivat 
päätökseen hankkeen, joka pantiin alulle jo 137 vuotta sitten. 
Tuolloin Savonlinnan yläalkeiskoulun entiset oppilaat kokoon-
tuivat Punkaharjulla ja päättivät kunnioittaa kansallisrunoilija 
J. L. Runebergiä hankkimalla hänelle muistomerkin harjun 
korkeimmalle paikalle. Itsenäisyyden juhlavuoden Suomi 100 
-hanke jää LC Punkaharjun arvokkaaksi kulttuurilahjaksi 
tuleville sukupolville. • KUVA 14: Tärkeä palvelutapahtuma 
on aina ollut A-piirin I Alueen yhdessä Martta-järjestön kanssa 
järjestämä vanhusten kuljetus jouluaterialle Lehmusvalkaman 
palvelukeskukseen. Epävirallisten tietojen mukaan tapahtumia 
on ollut jo noin 40. • KUVA 15: LC Lehtimäki on vuosien 
ajan tarjonnut paikkakuntansa nuorille mahdollisuuden Lions-
nuorisovaihtoon. Nuorisovaihto on leijonien rauhantyötä, joka 
tähtää ennakkoluulojen vähentämiseen. Nuori oppii vaihdossa 
käyttämään vierasta kieltä, ymmärtää matkansa jälkeen toista 
kulttuuria ja ehkä matkan aikana oppii myös luottamaan omaan 
pärjäämiseensä. • KUVA 16: ”Kirje Joulupukille” on kuuden 
klubin yhteinen lahjoitusaktiviteetti, jossa yhdessä sosiaalitoimen 
työntekijöiden kanssa tiedustellaan vähävaraisten perheiden 
lasten lahjatoiveita, ja yhdessä toteutetaan. Ajatuksena on, 
että jokainen lapsi saa ainakin yhden toivomansa joululahjan. 
Lahjoituskampanja on LC Kokemäki/Jokilaakson naisklubin 
ideoima ja alulle panema, mukana ovat myös muut samassa 
lohkossa toimivat klubit. • KUVA 17: LC Helsinki Pakinkylän 
monivuotinen jättihanke Kaskipartion partiomaja Siuntiossa 
on monivuotisen työskentelyn tulos. Pakinkylän leijonat ovat 
tehneet vuonna 2018 valmistuneella majalla talkootyötä 2 000 
tuntia. Pakinkylän klubi ja AR-säätiö ovat yhdessä lahjoittaneet 
majan tekoon yli 50 000 euroa. Kuva: Antti Tuomikoski. 
• KUVA 18: Vuodesta 1978 alkaen huhtikuisena sunnuntaina 
on runsaat 2 000 lähiseudun asukasta kokoontunut LC Espoo/
Olarin järjestämään kyläjuhlaan – Olarin Lysteihin. Monet 
kävijöistä ovat äitejä ja isiä, joilla on itsellään mukavia muistoja 
lapsuudenaikaisista lysteistä, ja jotka haluavat tarjota saman 
kokemuksen omille lapsilleen. Tavoitteena on lionstoiminnan 
tunnetuksi tekeminen ja iloisen perhetapahtuman järjestäminen. 
Kuva: Ari Kantola.
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• KUVA 19: Paikallislehtiä on luettu Vakka-Suomen näkö-
vammaisille vuodesta 1982 lähtien. LC Uusikaupunki/Männäinen 
vastasi lehden julkaisusta 30 vuotta. Äänilehden lukemisessa 
vuorottelivat LC Uusikaupunki, LC Uusikaupunki/Männäinen, 
LC Laitila, LC Laitila/Untamoinen ja LC Pyhäranta. LC Uusikaupunki/ 
Merettaret otti hiipumassa olleen toiminnan omakseen ja on 
hoitanut näkövammaisille paikallislehtien luvun jo kolmen 
vuoden ajan joka viikko. • KUVA 20: LC Rautalampi lahjoitti 
uuden tietokoneen Kierinniemen hoitokodissa asuvalle Pekka 
Jäntille, jolla on CP-vamma. Vamma rajoittaa merkittävästi hänen 
fyysisiä toimintamahdollisuuksiaan. Jäntti on tiedonhaluinen 
ja kiinnostunut etenkin yhteiskunnallisista asioista, joiden 
seuraamista ja uusien tietojen hakemista tietokone helpottaa 
merkittävästi. Kuva: Raimo Hytönen.• KUVA 21: LC Honkajoella 
on valmistumassa hanke ”Älyä ja elinvoimaa Honkajoelle”. 
Hankkeen idea on tehdä reitti, jossa vanhuksia voitaisiin ulkoiluttaa 
luontevammin. Leader-hankeen kustannus on valmistuttuaan noin 
170 000 euroa, josta talkootyön osuus on noin 51 000 euroa. 
Hankkeessa on tehty esimerkiksi uusi liikuntaväylä, johon on tehty 
myös keinomäki ja älyohjatut ledivalot. Latujen lumetusta varten 
on tehty vesiallas ladun viereen, jonka ansiosta voidaan tykittää 
lumi suoraan ladulle. • KUVA 22: LC Savonlinna/Sääminki on 
tehnyt kauan yhteistyötä alueen SPR:n, Sosterin ja Savonlinnan 
seurakunnan kanssa. Ystäväpalvelu sisältää esimerkiksi käyntejä 
ystävän luona, kuljetuspalvelua eri tapahtumiin tai asiointia 
virastoissa ja kaupassa. Klubin leijona-kuskit ovat kuljettaneet 
vuosien aikana yhteensä lähes tuhat vanhuskuljetusta. 
• KUVA 23: LC Kauhajoki/Aro on toteuttanut useana vuonna
5 500 kappaleen aurauskeppi-aktiviteetin Kauhajoen kaupungille.
Homma hoituu aktiivisen porukan kanssa. • KUVA 24: LC Ypäjä 
järjesti vuonna 1982 ensimmäisen kerran Loimijokisoudun. Sen 
jälkeen soutu on järjestetty jo 38 kertaa. Tapahtumaan kuuluu kaksi 
eri lähtöä, yritysten haastesoutu ja Leijona-soutu. Jälkimmäiseen 
kutsutaan klubeja lähialueelta ja yli maakunta- ja piirirajojen. 
• KUVA 25: Silakkamarkkinat ovat vakiinnuttaneet paikkansa 
Raumalla. Siitä todisteena ovat kahden päivän markkinoilla lähes 
30 000 vierasta ja puolentoistasataa myyjää ja muuta toimijaa 
250 markkina-paikalla. Ohjelmaan on alkuajoista lähtien kuulunut 
leikkimielinen kalakäsittelykilpailu, jonka osanottajiksi on pyydetty 
paikallisia julkkiksia. • KUVA 26: LC Rovaniemi/Napapiirin on 
järjestänyt yli neljä vuosikymmentä perinteiset Nappulahiihdot 
Rovaniemellä Syväsenvaaran koululla. Kaikki kisailijat palkitaan 
mitalilla ja karkkipussilla. Kuva: Helena Tuulaniemi. • KUVA 27: 
LC Kellokoski jakaa perinteisesti Kellokosken ekaluokkalaisille 

Kuvallista kertomusta monista tavoista 
tehdä hyvää on kerätty piireistä ja klubeista 
ja LION-lehden arkiston parhaimmistosta.
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turvaliivit. Heijastinliivit ovat saaneet hyvän vastaanoton. 
Varttuneimmille oppilaille on ammattilainen pitänyt 
havainnollistavaa liikennevalistuskampanjaa, kun on koittanut 
aika siirtyä moottoroidun ajoneuvon ohjaimiin. • KUVA 28:  
LC Vähänkyrön ja LC Evijärven ystävyys johtaa vuoteen 1962, 
jolloin LC Vähänkyrö järjesti Evijärvellä koskenlaskukilpailut. 
Epäonnisessa kilpailussa Hanhikosken perhe menetti isänsä 
Hiirikosken kuohun pyörteisiin ja vaimo jäi yksin kolmen 
alaikäisen pojan kanssa. LC Vähänkyröllä alkoi huolenpito 
perheestä sekä henkisesti että taloudellisesti. Yhteydet ovat 
olleet tiiviit vuosikymmenten ajan, aina poikien aikuiseksi 
tuloon saakka, eivätkä ole vieläkään katkenneet. LC Vähäkyrön 
lisäksi perheen taloudelliseen tukemiseen osallistui Suomen 
Lions-liitto ja 86 lionsklubia. Vuonna 2012 LC Vähäkyrö kustansi 
ja pystytti muistokiven surullisen tapahtuman 50-vuotis-
päivänä Hiirikosken partaalle perheen poikien ehdotuksesta. 
• KUVA 29: LC Tervola toteutti perinneprojektina ja klubin 
50-vuotisjuhlan kunniaksi senioreille Leijonapuiston Kemijoen 
rannalle. Leijonapuisto toteutettiin tervolalaisten lionien 
talkootyönä. Tunteja kertyi satoja. Hankkeeseen saatiin julkista 
rahoitusta ja mukaan lähti myös useita tervolalaisia yrityksiä, 
yhteisöjä ja yksityishenkilöitä. • KUVA 30: LC Kauhajoki 
ja LC Kauhajoki/Aro hankkivat 190 polkupyörän etu- ja 
takavaloa sekä saman verran pinnaheijastimia Kauhajoen 
kolmasluokkalaisille, joilla ei vielä ollut valoja pyörissään. 
Loput lamput jaettiin myös muille lamppuja tarvitseville 
oppilaille. Lionit kiinnittivät lamput pyöriin heti luovutuksen 
yhteydessä. Kuva: Ari Korpela. • KUVA 31: LC Liminka/
Liminganlahden järjestämät Viikateniiton MM-kisat Limingassa 
ovat jatkuneet vuosikymmeniä levittäen luontoaiheista 
kulttuurivaihtoa laajasti. • KUVA 32: LC Askola myönsi 
Nuoren Yrittäjän Leijona-palkinnon Arvi Martikaiselle, KoruMies 
Arvina tunnetulle 11-vuotiaalle pukkilalaiselle yrittäjälle. 
Arvin tavoitteena oli yritystoiminnalla tienata rahat omaan 
ratsuhevoseen. Palkintoon kuului stipendi sekä kunniataulu, 
jossa on Porvoon hevosenkenkätehtaan hevosenkenkä.
• KUVA 33: LC Kirkkonummi-Kyrkslätt on tehnyt 
monipuolista työtä kunnan asukkaiden asuinympäristön 
parantamiseksi ja palkittukin siitä vuonna 2017 Kirkkonummen 
ympäristöpalkinnolla. Esimerkkinä klubin hankkeista ovat 
muun muassa erilaiset lähiympäristön kunnostuskohteet, kuten 
uimarannan huoltorakennuksen sekä koulukeskuksen muurin 
graffitien poisto sekä roskapäivät kunnan keskustassa 2–3 
kertaa vuodessa. • KUVA 34: LC Karvia aloitti vuoden 1970 
alussa taimikonhoitotyöt, josta muodostui klubille jokavuotinen 
varojenhankinta-aktiviteetti. Töitä tehtiin pääasiassa kunnan 
metsissä ja käsityökalujen kanssa ja myöhemmin raivaus- ja 
moottorisahoilla. Metsänkäsittelyn koneellistuessa metsätöitä 
vähennettiin, mutta ei kokonaan. Kolme vuotta sitten 
erään porilaisen lionin metsänpohjaan istutettiin tuhansia 
männyntaimia. • KUVA 35: Dreamsteri Tommy Lindgren vieraili
Alavuden yläkoulussa puhumassa unelmista, lahjakkuudesta ja 
tulevaisuudesta vuonna 2018. Tapahtuma oli Lasten ja nuorten 
säätiön Dreamsin, Elämisentaitoja Lions Questin sekä Yeesi 
ry:n kanssa yhteistyössä toteutettu kouluvierailuyhteistyö. 
Koulupäivän aikana sekä oppilaat että opettajat keskittyivät 
unelmoinnin tärkeyteen ja unelmien voimaan. Yhteistyö 
toteutettiin Punainen Sulka -keräysvaroilla. • KUVA 36: 
LC Vantaa/Vernissa on järjestänyt hyväntekeväisyysgolf-
kilpailun yhteistyössä Hiekkaharju Golfin kanssa useana 
vuonna tukeakseen tuotolla vantaalaisten vähävaraisten 
perheiden lasten urheiluharrastustoimintaa. Kuva: Riitta 
Dahlberg.
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• KUVA 37: A-piirin aktiviteetin tavoitteena oli sisustaa Tyksin T3-
sairaalan lasten ja nuorten klinikan vanhempainhuoneet. Lahjoituksia
saivat tehdä niin piirin klubit kuin yksittäiset lionit. verkkokauppaan,
jossa oli hinnoiteltu vanhempainhuoneiden varustelua varten 
kalusteet ja laitteet. Hankkeen rahoitusta varten teetettiin myyntiin 
myös pinssi. Hankkeen tulos oli lopulta tasan 50 000 euroa. 
• KUVA 38: LC Hollola/Kapatuosio järjesti palveluaktiviteetin 
kolmannen kerran Heinsuon opiskelijoiden ja opettajan kanssa. 
Heinsuon koulun 9-luokkalaiset pääsivät osana Elämänhallinnan 
ja sosiaalisten taitojen valinnaiskurssia vierailemaan kehitysvam-
maisten asumisyksikössä Tiilikartanossa ja tapaamassa ikäihmisiä 
Sovituksen kirkolla. Kurssin tavoitteena on muun muassa tutustua 
erilaisiin elämäntilanteisiin ja opetella kohtaamaan erilaisia ihmisiä.
Monella oli ennakkoluuloja, jotka katosivat vierailujen jälkeen. 
• KUVA 39: LC Oulu/Avaimen historian merkittävin palveluaktivi-
teetti toteutettiin Oulun Hietasaaressa, jossa kunnostimme vuonna 
1926 valmistuneen rakennuskompleksin, jonka Oulun kaupunki 
oli antanut Pohjois-Suomen Syöpäyhdistyksen käyttöön. Lionien 
tekemät noin 7 500 työtuntia vastaavat noin neljää miestyövuotta. 
Hankkeeseen saatiin lahjoituksena asennustarvikkeita ja rakennus-
teknisiä laitteita käyttöön ja myös Arne Ritari -säätiö tuki projektia. 
• KUVA 40: LC Oulu/Hannat ovat valmistaneet hienomotorisia 
taitoja edistävän lasten koskettelukirjan näkövammaisille lapsille. 
Kirjan tekeminen toteutti Lions-järjestön palvelutehtävää monella 
tavalla ja lisäsi klubin sisäistä yhteyttä. • KUVA 41: LC Ulvila/Au-
roran lionit tekivät ympäristöteon keräämällä käytettyjä paristoja 
omista ja naapurien nurkista. Koko kanisterillinen kertyi eri kokoisia 
paristoja, jotka toimitettiin oikeaan keräyspisteeseen. Pieniä tekoja 
ja ympäristö kiittää. Kuva: Virpi Äijö. • KUVA 42: Rovaniemen 
alueen lionsklubit lahjoittivat keväällä 2019 ilmestyneestä Sydämen
asialla -lehdestä ja syksyllä 2019 järjestetyistä Hyväntekeväisyys-
tansseista saadut tuotot, yhteensä 5 600 euroa lapsuusiän syöpään
sairastuneiden lasten ja lasten perheiden vertaistuki- ja virkistystoi-
mintaan Lapin Sylvertti ry:lle. Samalla klubit lahjoittivat sydäniskurin
eli defibrillaattorin Piekkariin. Koulutuksen laitteeseen antaa 
SPR:n ensiapuryhmä. Kuva: Reijo Sukola. • KUVA 43: LC Vantaa/
Vernissan järjestämä Tonttumetsä-seikkailu kokosi nelisensataa 
osallistujaa Arboretum- ystävyydenpuistoon Vantaan Koivuhaassa. 
Sata kynttilälyhtyä, 50 pehmolelua ja kymmenet tontut toivottivat 
lapset tervetulleiksi ystävyydenpuistoon. Suuren kiven takana pe-
säänsä pitävä Rölli-peikko kertoi lapsille kierrätyksen tärkeydestä.
Reitin varrella tavattiin Lucia-neito, satuja lukeva joulupupu sekä
joulupukki muoreineen. Buffetin tuotto ohjattiin Tikkkurilan seura-
kunnan Rakenna joulupuu -keräykseen. • KUVA 44: LC Turku/Anin-
kainen on mukana Turun Kalamarkkinayhdistyksessä, joka järjestää 
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joka syksy Turun Silakkamarkkinat ja keväisin Turun Saaristolais-
markkinat. Vuonna 2019 järjestettiin jo 41. nykymuotoiset Silakka-
markkinat ja 22. Saaristolaismarkkinat. LC Turku/Aninkaisen veljet 
herättivät kalamarkkinaperinteen uudelleen henkiin vuonna 
1978. Markkinoilla vierailee nykyisin yhteensä noin 100 000–
130 000 kävijää. LC Turku/Aninkainen käyttää kalamarkkinoilta 
saamansa tuoton pääosin turkulaisten vähävaraisten, vanhusten 
ja sairaiden ja enenevässä määrin lasten ja nuorten hyväksi. 
• KUVA 45: Paikallinen parsaviljelijä ilmoitti sosiaalisen median 
sivuillaan, että tervetuloa poimimaan auringonkukkia omaan 
käyttöön. LC Ulvila/Auroran lionit päättivät auttaa ja kävivät 
keräämässä perinteiset isot auringonkukkakimput Pappilan-
lammen Palvelukeskuksen pääoville ilahduttamaan kaikkia. 
• KUVA 46: LC Padasjoki on tarjonnut työllistämismahdollisuuksia
nuorille vuodesta 2013 alkaen organisoimalla ja rahoittamalla 
14−18-vuotiaille nuorille suunnattua kesätyöprojektia. Vuosittain 
on työllistetty 9−14 nuorta. Työllistämisjako on kestänyt kaksi 
viikkoa neljä tuntia päivässä. Yhteensä työllistettyjä on kertynyt 
lähes 70. • KUVA 47: LC Hakametsän ja sittemmin LC Hervanta 
ovat toimineet jo vuodesta 2010 ruokapankin apuna. Ruokapankin
autolla noudetaan kerran viikossa ruokalahjoituksia muun muassa 
Citymarketeista, K-Marketista, Prismasta ja Tokmannilta. Lahjoi-
tukset viedään Tampereen seurakuntien diakoniatyön Ruoka-
pankin tiloihin, missä ne lajitellaan ja lastataan Ruokanyssen 
kyytiin edelleen jaettavaksi. • KUVA 48: LC Rovaniemi/Napapiirin 
Perinteisiä Joulumyyjäisiä on järjestetty klubin perustamisesta eli 
vuodesta 1975 alkaen. Aluksi myyjäiset pidettiin Rovaniemellä 
Syväsenvaaran koululla pienimuotoisena myyjäistapahtumana. 
Vuodesta 2016 alkaen on joulumyyjäisten pitopaikkana ollut 
Santasport Lapin Urheiluopisto. Myyjäisten kävijämäärä on 
kasvanut vuosi vuodelta, vuonna 2018 oli noin 4 600 kävijää ja 
myyntipöytäpaikkoja lähes 130. Napapiirin Perinteisistä Joulu-
myyjäisistä onkin muodostunut jopa Pohjois-Suomen suurimmat 
Joulumyyjäiset, jonne kannattaa tulla kauempaakin. 
• KUVA 49: Lion Kyösti Asikainen on pitkään katsastellut ja 
kuulostellut avustus- ja palvelukohteita Siilinjärvellä. LC Siilin-
järvi/Sandelsin virkeät talkoolaiset ottivat hoitaakseen sopivaksi 
kohteeksi valikoituneen veteraani Esko Kokon omakotitalon 
ulkoverhouksen kesken jääneen maalauksen. Kuva: Johannes Eske-
linen. • KUVA 50: Päiväkoti Kerttulaan Rantasalmelle vieraaksi 
saapunut LC Rantasalmi lahjoitti päiväkodin ja koko kunnan 
varhaiskasvatuksen sekä esiopetuksen käyttöön kymmenen 
kappaletta kiikareita, yhden kameran, viisi stereomikroskooppia, 
kaksi akustista pöytää, kymmenen työtuolia sekä koko joukon 
erilaista opetusmateriaalia. LC Rantasalmen, Arne Ritari -säätiön 
ja paikallisten yritysten lahjoittamilla välineillä ja niihin liittyvillä 
opetusmateriaaleilla halutaan tukea Rantasalmella jo vuosien 
ajan tehtyä ja hyvällä mallilla olevaa luonto- ja ympäristöpainot-
teista varhaiskasvatusta sekä mahdollistaa sen jatkuminen myös 
tulevaisuudessa. • KUVA 51: LC Orimattila/Viljamaa tarjosi 16 
lapsen joukolle riemukkaan elämyksen viemällä lapset Lahteen 
Leo’s leikkimaa -sisäleikkipuistoon. Retkelle lähteneet lapset 
valikoituivat Orimattilan MLL:n valitsemina ja rahoitus tuli klubin 
leijonien joulun alla keräämistä varoista. • KUVA 52: LC Uusikau-
punki/Merettaret järjestivät UkiLOVE-konsertin Uudenkaupungin 
Kulttuurikeskus Crusellissa tukeakseen Turun yliopistollisen kes-
kussairaalan lastenosastolle rakennettavaa vanhempainhuonetta. 
Konsertin idea saatiin television SuomiLOVE-formaatista. Klubi 
sai yleisöltä 13 tarinaa kerrottavaksi sanoin, kuvin ja sävelin. 
Kuusi paikallista artistia, tunnetuimpana Tuula Amberla esittivät 
yleisöltä tulleet musiikkitoiveet. Tempauksella klubi keräsi 4 200 
euroa lahjoitettavaksi pienten potilaiden ja heidän vanhempiensa 
iloksi. • KUVA 53:  LC Kauhajoki/Aro luovutti jälleen kummi-
koulunsa ekaluokkalaisille pyöräilykypärät. Kuva: Erja Pekkala/
Kauhajoki-lehti.  
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Kuvallista kertomusta monista tavoista 
tehdä hyvää on kerätty piireistä ja klubeista 
ja LION-lehden arkiston parhaimmistosta.
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• KUVA 54: LC Suonenjoki/Soittu järjesti 2017 lapsille puuha-
päivän PuSu-päätöstapahtumana. Bussikyydit toivat lapset 
kaupungista Vanhamäelle. Tapahtuma oli samalla osa HiiOP-
toimintaa. Toiminnoista keppihevosten esterata ja makkaranpaisto 
olivat suosituimmat. • KUVA 55: LC Ilmajoki/Ilkan PUSU-rastit 
järjestettiin Kauhavalla kansainvälisenä suunnistuksen päivänä 
Kauhavan Wisan suunnistajien ja LC Kauhava/Ilmatar ja 
LC Kauhava/Helahoidon yhteistyössä. PUSU-rasteilla ei hikoiltu 
vaan letkeässä tunnelmassa opeteltiin liikkumaan luonnossa 
kartan ja kompassin avulla, harjoiteltiin paikantamista kartalla 
ja maastossa, suunnassa kulkemista ja matkan mittaamista 
luonnossa. Saadulla iltarastituotolla klubit keräsivät varoja 
Punainen Sulka -keräykseen. Kuva: Martti Koivumäki. 
• KUVA 56: LC Ylistaro hankki Etelä-Pohjanmaan ambulansseihin 
80 pehmolelua annettavaksi pienille potilaille turvaa tuottamaan. 
Aktiviteetti on kiertävä, LC Isokyrö aloitti edellisellä kaudella 
antamalla LC Ylistarolle ”viestikapulan”. LC Ylistaro haastoi ja 
LC Seinäjoki/Törnävä vastasi haasteeseen jatkamaan perinnettä. 
• KUVA 57 LC Vihti/Nummela halusi tuottaa lapsille pitkäaikaista 
iloa istuttamalla omenapuun Ojakkalan päiväkodin pihaan. 
Puun istutuspäiväksi valittiin Maailman ympäristöpäivä 5.6., 
josta vain kaksi päivää myöhemmin vietettiin Lions-järjestön 
100-vuotisjuhlaa. Paikalla oli noin 80 lasta ohjaajineen. 
• KUVA 58:  LC Eura järjesti lasten kesäretken Ähtärin eläin-
puistoon. Ohjelmaan kuului muun muassa junassa matkustaminen 
ja villi- ja kotieläinpuiston asukkaiden ihaileminen, jossa myös 
lapsia ihastuttaneet pandat Lumi ja Pyryn asustivat. Retken 
yhteistyökumppaneina toimivat LC Euran ja LC Eura/ Pyhäjärven 
lisäksi myös paikallisia yrityksiä. • KUVA 59: Leijona-ajo on 
vuosittain toteutettu leikkimielinen autosuunnistuskilpailu, jota 
on järjestetty vuodesta 1970. Perheistä ja ystäväporukoista 
muodostuneet joukkueet etsivät Lahdesta kuvavihjeiden 
perusteella rasteja, joista saa kustakin vaikeusasteen mukaan 
pisteitä. Leijona-ajon järjestelyistä vastasivat tällä kertaa
lionsklubit Lahti/Laune ja Lahti/Ankkurit, joiden aktiviteetiksi 
tapahtuma siirtyi toimintansa lopettaneen LC Lahti/Salpausselän 
perintönä. • KUVA 60: LC Rovaniemi/Napapiirin lionit jatkoivat 
perinteistä tapahtumaa syyskuussa Veljeskodin pihalla. Paikalla 
oli kuusi lionia tarjoamassa Veljeskodin asukkaille grillimakkaraa 
ja mehua. Ilma ei ollut enää paras mahdollinen, mutta hyvin 
Veljeskodin asukkaat tarkenivat tulla pihalle nauttimaan 
makkaroista ja mehusta. Kuva: Jorma Alakulppi. • KUVA 61: 
LC Suonenjoki istutti 20.5.2017 UPM:n maalle Suonenjoen 
Koivulanmäelle Itsenäinen Suomi 100 vuotta juhlametsikön, 
joka merkittiin maastoon kyltillä. Klubi on kahdenkymmenen 
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vuoden ajan perustanut keväisin metsäköitä pääasiassa 
kylvämällä ja joskus myös istuttamalla osana klubin 
varainhankintaa. Kuva: Tapio Hautasaari  • KUVA 62: 
LC Varkaus/Koskenniemen perinteisessä aktiviteetissa 
kerätään metalliromua Varkauden alueelta. Kuvassa on 
tuotu keräyslavalle muun muassa sukeltajien naaraamat 
kolme polkupyörää. Romujen hakuapua on tarjottu niille 
henkilöille, joilla ei ole omaa kyytiä tuoda romuja keräyslavalle. 
• KUVA 63: Keväällä 2018 G-piirin Hyvän Päivä -koordinaattori 
Mikko Kauranen LC Jyväskylä/Kuokkalasta päätti, että on aika 
ulkoiluttaa lippuja ja kertoa hyväntekeväisyystoiminnasta. 
Kilometrin pituinen Leijonamarssi järjestettiin Hyvän 
Päivää edeltävänä viikonloppuna Jyväskylässä ja marssi 
oli erittäin onnistunut tapahtuma ja osoitus piirin yhdessä 
tekemisestä. Lioneita puolisoineen oli mukana vajaa 100, 
klubeja noin 20 ja lisäksi mukana oli Leo Club Lohikoski. 
• KUVA 64 LC Porvoo mlk-Borgå lk:n leijonat järjestivät 
Suomen 100-vuotisjuhlavuonna juhlapurjehduksen kauniiseen 
Suomenlahden saaristoon. Purjehdukseen kutsuttiin 
sotaveteraanien jäsenet tukihenkilöineen. • KUVA 65: 
LC Mänttä/Esteri lahjoitti 2018 Miinanhelmen päiväkodin 
lapsille huomioliivit. Jokaiselle ryhmälle tietenkin oma värinsä; 
vihreä, keltainen, punainen, lila tai oranssi. Pinkit liivit olikin jo 
varattu Estereille itselleen. Kuva: Merja Yläjärvi. • KUVA 66: 
LC Rovaniemi/Napapiirin järjesti perinteiset Nappulahiihdot 
tuttuun tapaan Syväsenvaaran koululla. Nappulahiihtoihin 
starttasi 158 hiihtäjää useassa tyttöjen ja poikien sarjassa. 
Myös kannustajajoukkoja oli runsaasti paikalla seuraamassa 
kisoja ja palkintojenjakoa kahvitellen ja makkaroista nauttien. 
• KUVA 67: LC Hämeenlinna/Linnattaret järjesti Diabetespäivän 
8.10.2018 yhteistyössä lionsklubien Hämeenlinna/Aulanko, 
Hämeenlinna/Renko ja Parola/Fredrikat sekä Hämeenlinnan 
Seudun Diabetesyhdistyksen ja Hämeenlinnan Sydänyhdistyksen 
kanssa Hyvän Päivän palveluaktiviteettina. Päivän aikana 
saattoi mittauttaa verensokerin ja verenpaineen, testauttaa 
kuuluuko riskiryhmään ja paikalla oli terveydenhuollon 
ammattilaisia antamassa asiantuntevaa informaatiota. 
• KUVA 68: Limingan Niittykärpät partiolippukunnan 
partiokämppä on LC Liminka/Liminganlahden avustustyön 
suurin voimannäyte. Kokonaisrakentamiskustannus oli 140 000 
euroa, johon saatu EU-rahoitustuki oli merkittävä. Klubi ja 
Arne Ritari -säätiö lahjoittivat rakentamiseen 23 000 euroa. 
Talkootunteja kertyi noin 4 000 tuntia. Kolme maanomistajaa 
vesittivät alueelta omistamansa maa-alueen Heinijärvestä. 
Syntyneestä järvestä tuli kuitenkin liian matala virkistyskäyttöön. 
Ympäristökeskuksella oli menossa Liminganjoen kunnostus-
hanke ja Heinijärvi päätettiin kunnostaa hankkeen rahoituksella 
monivaikutteiseksi kosteikoksi. • KUVA 69: Rovaniemen 
lionit olivat mukana kaksipäiväisillä Arctic Wellbeing 
-messuilla Santasportissa Rovaniemellä. Lionit olivat 
kertomassa diabeteksesta sekä lionstoiminnasta omalla 
Rovaniemen lionsklubien yhteisellä osastollaan ja saivatkin 
aikaan paljon kontakteja sekä lionstoimintaa tunnetuksi. 
Rovaniemeläisiä lioneja oli mukana myös liikenteenohjauksessa 
ja lipunmyynnissä ja järjestivät arpajaiset. Kuva: Jorma 
Alakulppi. • KUVA 70: Lopen kirkonkylälle saatiin ensimmäinen 
maallikkokäyttöön tarkoitettu sydäniskuri eli defibrillaattori 
Lopen lionsklubien aloitteesta. Klubit totesivat, että hankinnasta 
hyötyisivät kaikki kuntalaiset. Osuuskauppa Hämeenmaa 
lähti mukaan rahoitusosuudellaan ja otti vastuulleen niin 
laitteen hankinnan kuin sen ylläpidonkin. Lisäksi hankintaa 
rahoittamaan saatiin SPR:n Lopen osasto sekä Lopen Yrittäjät ry.
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Seuraa meitä:

fb.com/LionsFinland

suomen_lions_liitto

@LionsFinland

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

me palvelemme | vi hjälper | we serve


