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Sisältö

Johnilla on asiaa, Antoine kommentoi – ollaanko matkalla Kuuhun?

Plänejä ja palasia – strateginen toimintasuunnitelma

Kulmat kuntoon! – kivaa yhdessätekemistä

Vesiviisaus-hanke – leijonat kulttuuriperinnön vaalijoina

Innostavia esimerkkejä

• Mitä koronakurimuksen jälkeen? 

• Lions Lahti Green City -projekti – Anne Vanhala, LC Lahti/Ankkurit

• Yhteistyöllä Jäälissä – Birger Ylisaukko-oja, LC Jääli

Loppuhuipennus – olemme leijonissa Euroopan huippua

Carlilla on vielä yksi juttu – hailea sininen piste



Johnilla on asiaa, Antoine kommentoi
Ollaanko matkalla Kuuhun?



1962

Presidentti Kennedy 
vierailee NASAn

avaruuskeskuksessa ja 
näkee siivoojan.

Huom. siivooja ei ole avaruus-
kapselissa…



Onpa innostunut kaveri.

Täytyy käydä juttelemassa.

Moi, mä olen Jack Kennedy. 
Sä näytät innostuneelta.

Moi herra presidentti. 
Nimeni on Bob. Niin olen.

Tosi mageeta. Miten
ihmeessä? Mitä teet?

Mä oon messissä
auttamassa ihmistä kuuhun!

Rock’n’roll!





Jos haluat rakentaa laivan, 
älä pyydä ihmisiä keräämään 

puuta, jaa tehtäviä ja anna 
käskyjä, vaan saa heidät 

kaipaamaan aavaa, 
päättymätöntä merta."

-Antoine de Saint-Exupéry



Plänejä ja palasia
Strateginen toimintasuunnitelma



MD 107 Strateginen toimintasuunnitelma 22-24
TULEVAISUUDEN-
KUVA

TOIMINNAN 
TARKOITUS

Vaikuttavuus-
tekijät

LIONSTEEMAT

STRATEGIA
Vahvistamme Kulmat kuntoon! -talkoilua

Osallistumme Vesiviisaus-hankkeeseen

Kehitämme neuvontapalvelua piireille ja klubeille

• Lions on vaikuttava ja vetovoimainen vapaaehtoisen ympäristötoiminnan johtaja.
• Lions on paras paikka jokaiselle lionille, leolle ja kanssamme toimivalle vapaaehtoiselle

toteuttaa itseään innostavassa ja ylisukupolvisessa ympäristötyössä.

• Haluamme jättää ainutlaatuisen planeettamme elinvoimaisena tuleville sukupolville.
• Haluamme vaikuttaa siihen, että tulevista sukupolvista tulee vastuullisia kuluttajia ja 

aktiivisesti ympäristöstä ja luonnosta huolehtivia kansalaisia.
• Ihmisten suhde luontoon ja ympäristöön on vahvistunut (kansalaisvaikuttavuus).
• Lions on profiloitunut aktiiviseksi ja vetovoimaiseksi toimijaksi (lionsvaikuttavuus).

Näkyvyys Vetovoimaisuus Vaikuttavuus

Vahvistamme yhteyksiä keskeisiin toimijoihin



Kansalaisvaikuttavuuden ilmiönä on
ihmisten luontosuhteen vahvistaminen

Vaikuttavuutta 
luonto- ja 

ympäristö-
suhteen 

vahvistamisen 
kautta

Luonnon- ja 
ympäristöluku-

taidon 
lisääminen

Aktiivisen 
luonto- ja 

ympäristökan-
salaisuuden 
edistäminen

Luonnon 
monimuotoi-

suuden 
tärkeyden 

ymmärtäminen

• Ilmiössä on kolme lähestymisnäkökulmaa
• Toiminnan sisältöjä arvioidaan ilmiön suhteen

Lähde: Leijonat puhtaan veden puolesta -hanke 2018-2020



Kulmat kuntoon!
Kivaa yhdessätekemistä



Mitä Kulmat kuntoon! -talkoilu on?

• Kotikulmien ja lähiympäristön tuunausta.
• Innostavaa yhdessätekemistä.
• Haastamme muita toimijoita mukaan.
• Lapset ja nuoret ovat tärkeitä saada mukaan talkoiluun.
• Koko Suomen laajuinen yhteinen tempaus→ näkyy ja paukkuu!



Kulmat kuntoon! -talkoiluympäristö

Luonnon-
ympäristö Rakennettu

ympäristö

Kulttuuri-
ympäristö

Esimerkiksi
• Purojen kunnostusta
• Haitallisten

vieraslajien torjumista

Esimerkiksi
• Siivousta
• Puistojen

kunnostusta

Esimerkiksi
• Kunnossapitoa

kulttuuriperintökohteessa
• Muinaisjäännösten

hoitoa
Mistä ideoita
• Kaupungit ja kunnat
• Maakuntamuseot
• Haastettavat kumppanit



Kulmat kuntoon! -aikataulua 2022

• Keväällä huhti- ja toukokuussa
• Yhteistyössä mukana Suomen McDonald’s
• 22.4. kansainvälinen Äiti Maan -päivä
• 30.4. kv. lionien jäseneksiottopäivä
• 9.5. maailman muuttolintujen päivä
• 20.4. maailman mehiläispäivä
• 22.5. luonnon monimuotoisuuden päivä

• Kulmat kuntoon! -talkoiluviikko
25.8.2022 – 31.8.2022
• 25.8. Itämeripäivä
• 27.8. Suomen luonnon päivä



Vinkkejä

• Hyödynnä
sosiaalista
mediaa
tapahtuman
markkinoinnissa
ja näkyvyydessä

• Pidä yhteyttä
paikallisen
median 
edustajiin



Leijonien ja 
leojen

osaaminen

Kaikenikäis-
ten juttu

Mitä, jos

suomalaista duunaa kulmia kuntoon
leijonien ja leojen kanssa?

1 000 000

Ympäristö on 
paikallinen ja 

globaali
ajankohtainen

aihe

Ympäristö
tarjoaa hurjan
monta tapaa
tehdä hyvää

Lions on 
paikallinen, 

valtakun-
nallinen ja 

globaali

Yhdessä-
tekeminen
luo virtaa



Vesi vanhin voitehista - mitä ihmettä?
Vesiviisaus-hanke eli leijonat kulttuuriperinnön vaalijoina



Taivassalosta (1930)

”Minä muistelen sinun kauniita meren rantojasi, ja niitä sinertäviä aaltoja,
jotka tulivat jostakin kaukaa ulapoilta ja sammuivat rantahietikkoon.

Minä soutelin kesäiltana tämän meren saarien ympärillä,
jolloin ei tuulen värettä tuntunut ilmassa
vain hiljaiset mainingit väreilivät meren pinnalla,
joihin ilta-aurinko loi viimeisiä säteitään.

Tällaisina hetkinä minä voin uneksia tuntikausia veneen hiljaa liukuessa
mihin se itse halusi, se oli ehkä onnen tunnetta joka johtui
tämän meren salaperäisistä kuiskeista.”



Ajatus Vesiviisaus-hankkeen takana

• Vesistöjen merkitys on suuri ja perimätietoa on runsaasti.

• Perimätieto on merkittävä ihmisten ympäristösuhteen muokkaaja.

• Taide herättää tunteita, koskettaa ihmistä ja saa toimimaan.

• Tunteet vaikuttavat ihmisen arvoihin ja asenteisiin.

• Kansanperinne vaatii suojelua ja kierrättämistä. Juurissa on voima.



Vesi vanhin voitehista – mitä ihmettä?

• Vesistöihin liittyvän kansanperinteen kerääminen, tutkiminen ja 
tulkitseminen
• Luonnontieteilijät ja kulttuurintutkijat tutkivat perimätiedon merkitystä 

nykytieteen valossa.

• Eri-ikäiset ja kulttuuritaustaiset taiteilijat luovat uusia sanoituksia ja 
tulkintoja hankkeessa kerättävistä vesiviisauksista.

• Syntyneet laulut, taideteokset ja uusi tieto tuodaan videoina, 
tapahtumina, kirjana ja artikkeleina jokaisen suomalaisen 
saataville.

• Suomen Vesistösäätiön hanke:
Koneen säätion rahoitus 400 000 EUR



Leijonat kansanperinteen vaalijoina?

• Perinnetiedon kerääminen eri paikkakunnilla
• Tutkijat tulevat ohjeistamaan

• Ei vaadi fyysisiä ponnisteluja

• Syntyneiden tulkintojen hyödyntäminen
toiminnassamme ja Lions-tarinoissamme

• Uusi avaus lionstoiminnassa



Aikataulutusta

Kevät 2022
Viestintä
Tarkempi
suunnittelu

6/2022 

Keräysstartti Kouvolan
vuosikokouksessa

6/2023

Yhteenveto Espoon
vuosikokouksessa



Innostavia esimerkkejä

Mitä koronakurimuksen jälkeen?
Alá Arto Iwendorff



Vesistöjen tilaa parantavia aktiviteettejä

Järvien kunnostusta
• Usein pitkäkestoisia ja vaativat hyvää suunnittelua.
• Tietoa kunnostuksista saa esimerkiksi alueelliselta 

vesiensuojeluyhdistykseltä ja ELY-keskuksista.
Virtavesikunnostukset, varsinkin purokunnostukset
• Sopivat talkoilla järjestettäviksi.
• Tietoa kohteista ja menetelmistä voi kysellä ELY-keskuksista ja 

vaelluskalajärjestöiltä.
Rantojen kunnostustarpeita löytyy runsaasti
• Kannattaa olla yhteydessä kuntaan.



Ilmastonmuutokseen liittyviä aktiviteetteja

• Tietoiskut.
Esimerkiksi lähiruoasta yhdessä Maa- ja kotitalousnaisten kanssa.

• Puiden istuttaminen sitoo hiiltä.
Myy joulukuusi ja istuta kaksi.

• Kiertotalous vähentää luonnonvarojen käyttöä.
Alkuun pääsee vaikkapa järjestämällä peräkärrykirppiksen.



Ympäristön viihtyisyyteen liittyvät aktiviteetteja

• Ulkoilualueiden ja uimapaikkojen kunnostaminen.
Kannattaa olla yhteydessä kuntaan (materiaaliapua ja neuvoja).

• Lähiympäristön puistoalueiden kunnostusta.
Klubi voi yrittää ottaa jonkin kohteen nimikkokohteeksi.

• Latojen kunnostusta.
Ladot ovat häviämässä Suomen perinnemaisemasta. 



Ympäristön monimuotoisuuteen liittyviä
aktiveteetteja

• Perinnemaisemien, niittyjen ja ketojen hoito.
Neuvoa voi kysyä luonnonsuojelujärjestöiltä ja ELY -keskuksilta.

• Linnunpönttöjen ja hyönteishotellien tekeminen.
Mukavaa talkootoimintaa.

• Lampaille aitauksia.
Yhteistyössä lampureiden ja maanomistajien kanssa. Lampaat ovat 
hyviä ympäristönhoitajia ja perinnebiotooppien vaalijoita.



Innostavia esimerkkejä

Lions Lahti Green City –projekti
Anne Vanhala, LC Lahti/Ankkurit



LIONS LAHTI

GREEN CITY

Anne Vanhala

31.3.2022



AGENDA

 Taustaa

 Prosessi

 Kohdealueet

 Kokonaistulos

 Nuorten kommentteja

 Ohjaajien kommentteja

 Media mukana

 Tunnustukset

 Projektiorganisaatio

 Yhteenveto

 Tulevaa



TAUSTAA

 Tavoite: Lahti Euroopan ympäristöpääkaupunkina 

entistä vihreämpi ja puhtaampi juhlavuotena 2021

 Lahden kaupungin Green City teeman edistäminen 

 nuorille mahdollisuus elinympäristöönsä vaikuttamiseen

 kesätyöpaikkojen peruuntuminen koronan takia

 nuorille kesätöiden järjestäminen ja mahdollisuus 

harjoittelurahan ansaitsemiseen

 Lions-aatteen tuominen nuorten tietoisuuteen

 lionien ja nuorten yhteistyön aktivoiminen





KOHDEALUEET LAHDESSA
Espanjansiru-
etana

Jättipalsami

Komealupiini



KOKONAISTULOS

TEKIJÖINÄ 103 NUORTA 
JA 49 AIKUISTA

23 litraa espanjansiruetanoita

235 jätesäkillistä komealupiinia

237 jätesäkillistä jättipalsamia

2 jätesäkillistä roskaa



NUORTEN KOMMENTIT POSITIIVISIA

Tää on kivaa!

Nää aikuiset leijonat on kivoja!

Tää on raskasta,

vaikka olen kevään 

käynyt salilla.

Täällä saa uusia kavereita!

On motivoivaa, kun 

näkee, kuinka paljon

on saanut aikaiseksi!

Mun tekee mieli nykyään

kitkeä vastaan tulevat 

Lupiinit!

Ilmapiiri on rento!

Tästä saa 

työtodistuksen!

Tästä saa hyötyy 

seuran kautta 

rahallisesti! Kiitos ! 

Nää jättipalsamit on 

pidempiä kuin mä!

Me kaks ollaan 

kuin  yx

Kiitos, kun sain 

olla mukana!



OHJAAJIEN KOMMENTIT POSITIIVISIA

Hyvät ja selkeät ohjeet!

Kaikki nuoret kiittivät työstä!

Siellä oli hirveästi hyttysiä, 

mutta onneksi jollakin oli 

mukana hyttyskarkotinta.

Täällä tutustuttiin

uusiin lioneihin!

Nuoret olivat ihan huippu-

tyyppejä jokainen omalla 

ainutlaatuisella tavallaan.

Fiksuja  ja ikäisikseen 

kypsiä nuoria

Nuoret olivat huipputyyppejä!

Yhdessä olemme

aina enemmän!

Nuoren sanat erotessa: 

”Oli kiva tutustua. 

Jutellaan, jos tavataan”. 

– Aika kiva. Taisi mennä 

hyvin.

Ohjaus toimi 

- toiminnot olivat sujuvia.

Pitäkää elämässänne 

yllä unelmia ja tehkää 

työtä saavuttaaksenne 

haluamanne!



MEDIA VAHVASTI MUKANA

 Media osoittI huomattavaa kiinnostusta

 Etelä-Suomen Sanomat (ESS) 

laaja artikkeli kuvineen

 Uusi Lahti

etusivu ja koko aukeaman artikkeli

 Radio Yle  

talkoolaisten ja ohjaajien haastatteluja

 Radio Voima 

projektipäällikön haastattelu



The European Lions 
Environmental Grant 2020

Suomen Lions-liiton

ympäristöpalkinto 

2021 

I-palkinto

TUNNUSTUKSIA

Kansainvälinen Kindness Matters  -

palvelupalkinto (KMSA) 2020-2021



PROJEKTIORGANISAATIO

Projekti-
päällikkö

Urheilluseurat ja 
partio

Lahden
nuorisopalvelu

Lahden
ympäristöpalvelut

Lahden 
viherpalvelut

Lahden lions-
klubit

Tavarataksi 
Finland

Luontoturva Ky
Miia Korhonen

Hämeenmaa

Salpakierto

ELY-keskus

KEHA-keskus

• Nuoret

• Nuoret

• Alueet ja 

kartat

• Välineet

• Ohjaajat

• Kuljetukset

• Asiantuntijat

• Lahjoitus

• Kierrätys

• Rahoitus

• Rahoitus



YHTEENVETO
 Projektiin osallistui kaikkiaan 152 henkilöä, 

 joista nuoria 103 

 Nuorten työpanos 1.500 henkilötyötuntia, 200 työpäivää

 Ohjaajien työpanos 754 henkilötyötuntia, 100 työpäivää

 Nuoret mukana innostuneesti

 Ohjaajat vaikuttuneita nuorten aktiivisuudesta

 Aktiivisuudesta todistus, palkkiona korvaus yhdistykselle

 Saadut tunnistukset

 European Lions Environmental Grant 2020

 Suomen Lions-liiton ympäristökilpailun 2021 I-palkinto

 Kansainvälinen Kindness Matters –palvelupalkinto 2021 

 Media osoittanut merkittävää kiinnostusta

 ESS, Uusi Lahti, Radio Yle ja Radio Voima

 Asukkailta saatu hyvää palautetta

 Useita kyselyjä ensi kesän vastaavasta projektista



TEHDYT TUNNIT JA PALVELLUT ASIAKKAAT (MAX. 3000)

Lähde: MyLion



JATKOPROJEKTEJA 2022

 Lions Lahti Green City 2 –projekti

ELY-keskuksen rahoituspäätös n 22.000 € 

 Työtä nuorille – Lahti siistiksi
Idea toteutetaan Nuorten työ- ja 

valmennuspalveluissa, jossa 17–29-vuotiaat nuoret 

kartoittavat ja siistivät Lahden ympäristöä roskista, 

vieraslajeista tai metsien kalustojätteestä.

 Kahdet vieraslajien torjunnan talkoot 

jokaiselle suuralueelle kesällä 2022
Järjestetään jokaisella suuralueella kahdet 

vieraslajitalkoot asukkaille tulevan kesän aikana.



LIONS LAHTI

GREEN CITY

Anne Vanhala

31.3.2022



Innostavia esimerkkejä

Yhteistyöllä Jäälissä
Birger Ylisaukko-oja, LC Jääli





Lions Club Jääli

5000 asukkaan kaupunginosa
keskellä Oulua

Lions -webinaari 31.3.2022
Birger Ylisaukko-oja
Kiimingin – Jäälin vesienhoitoyhdistys

Omatoiminen Jääli



Lions Club Jääli

Oulu 

0        10       20      30      40     50 km

… yhteistyössä jääliläisten toimijoiden kanssa

Omatoimisesti on… 
❑ kunnostettu Jäälinjärvi
❑ rakennettu Jääli – Koiteli – vaellus-,

hiihto- ja pyöräilyreitti
❑ toteutettu kouluyhteistyötä
❑ järjestetty tapahtumia
❑

• Jäälin asukasyhdistys 
• Kiimingin – Jäälin vesienhoitoyhdistys
• LC Jääli
• Jäälin koulu
• Jäälin seurakunta
• Jäälin Martat
•



Lions Club Jääli

Jäälinjärvi on 
Jäälin helmi

Uimari 1990-luvun
alussa

Perustettiin 
Kiimingin – Jäälin vesienhoitoyhdistys
2011



Oulu 

0        10       20      30      40     50 km

Jäälin aktiviteetteja

❑ Jäälinjärven kunnostus
❑ Jääli- Koiteli –vaellus-, hiihto- ja 

maastopyöräilyreitti
❑ Urheilualueen pukusuoja
❑ Kouluyhteistyö
❑ Tapahtumat

Lions Club Jääli

Laaja ja monipuolinen yhteistyö
• Jäälin asukasyhdistys
• Kiimingin – Jäälin vesienhoitoyhdistys
• LC Jääli
• Kiimingin seurakunta
• Jäälin Martat
• Jäälin koulu

Korteojan
kosteikko

Kokkoniityn
kosteikko

Kalamäen
kosteikko ja
lietteenpoisto

Saarisenojanniityn
pintavalutus

Kokkohaaran
pintavalutus ja
lietteenpoisto

Putkipato Putkipato

Jää

Jäälinojan
valuma-alue

Jäälin vesienhoito

Järviallas

Osavaluma-alueet

Lions Club Jääli

Suuri laskeutusallas
Hoitokalastusta
Vesitutkimuksia
Koekalastuksia
Seurantaa
Vaikuttamista

Kymmenen vesienhoitorakennetta:
• kosteikoita,  putkipatoja, pintavalutusta ym



Lions Club Jääli

Kuva: Jaco Hubregtse

• Ei sinilevähaittaa 2015 jälkeen
• Limalevästä ei juuri haittaa
• Särjet vähentyneet, ahvenet kasvaneet 
• Kosteikot vähentävät tuloveden ravinteita

Uintihaitat poistuneet,
kalakanta kunnossa

Lions Club Jääli

Ratkaisematta tuloveden rautavirta!



Järviallas

Kalamäki

Kokkohaara

Kuva: Jaco Hubregtse 

Järvi katkaistiin => 3,5 ha laskeutusallas
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Kalamäen silta

Järviallas

Kiintoaine

Käynnissä Rautavirta-tutkimus
yhteistyössä Oulun yliopiston kanssa

mg/l



Lions Club Jääli

Kävellen, pyöräillen, hiihtäen vesienhoitokosteikoiden kautta

Toimii hyvin 
koulun ja päiväkotien
oppimisympäristönä

• Kalamäki – Koiteli 7 km
• osa reitistä esteetöntä
• kilometri pitkoksia
• kaksi laavua
• lintutorni
• näköalatasanne
• näköalanurkka
• käymälä
• kaivo
• n. 50 infotaulua



Lions Club Jääli

Näköalatasanne

Lintutorni

Leijona-laavu

Leijona-tuki



Lions Club Jääli

Kalamäen kosteikko

Infotaulu

Kokkokankaan 
Taukola

Kalamäen 
esteetön 
polku

Kuva: Anna Pernu



Lions Club Jääli

Lisäksi on

• kunnostettu pukusuoja urheilualueelle
• hoidettu talvipyöräbaanaa maastossa
• hoidettu jääbaanaa Jäälinjärvellä
• luotu Jäälivisio
• vahvistettu Jääli –brändiä
• osallistuttu alueviranomaisten
kehittämissuunnitelmiin
•

Jääli kehittyy…
• rakentaminen on vilkasta
• kaavaa laajennetaan
• asuntojen kysyntä kova



Kesäjuhla Suomen Luonnon
päivänä kokosi ”koko” Jäälin

Lions Club Jääli

Vesienhoitoyhdistys
julkaisi juhlakirjan:
”Vesienhoidon kansallinen ikoni”

• Vesienhoitoyhdistyksen 10-vuotisjuhla
• Koiteli-reitin vihkiäsjuhla
• 400 osallistujaa
• Juhlapuhe Oulun kaupungin johdosta
• Ympäristöministerin tervehdys
• ELY:n ja SYKEn tervehdykset
• Oulun kh:n puheenjohtaja paikalla
• Paljon näkyvyyttä mediassa
• Lahjoituksia
• Uusia jäseniä
•



Talkootunnit

Yhteensä 1345 tuntia Yhteensä 16017 tuntia
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Lions Club Jääli

LC Jääli on tärkeä osa Jäälin yhteisöä

• osallistuu talkoisiin
• rakentanut Koiteli-reitille Leijona –laavun
• tukenut Koiteli-reitin rahoitusta
• hoitaa laavujen polttopuuhuollon
• osallistuu tapahtumien järjestämiseen
•

•

Koko kylä kohentaa luontoympäristöä asukkaiden parhaaksi.
Omatoimisuus lisää yhteistyötä kaupunkiorganisaation kanssa!

Kiitos!



Loppuhuipennus
Olemme leijonissa Euroopan huippua!



Olemme yhdessä Euroopan huippua!

MD 107 Suomi 2020-2021

19,1 % 
Kaikista Euroopassa raportoiduista

ympäristöaktiviteeteista. 



“Katso uudestaan tuota pistettä. Se on 
tuolla. Se on koti. Siellä olemme me. 
Siellä jokainen, jota olet rakastanut, 
jokainen, jonka olet tuntenut, jokainen, 
josta olet kuullut, jokainen ihminen, on 
elänyt elämänsä.”

- Carl Sagan, Pale Blue Dot: 
A Vision of the Human Future in Space 

Ympäristö. Elämän 
mittainen tehtävä!



Kiitos


