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ör mer än tjugo år sedan föddes idén i Lions Club Rauma/Reimari om att starta en kvinnoklubb i 

Raumo. Sex år tidigare hade den första kvinnoklubben i M-distriktet grundats i Björneborg. Jouko 

Salo, vars egen dotter Outi hade varit med i LEO-verksamheten sedan hon var femton år, var en av de 

drivande krafterna bakom idén. 

Ryktet och entusiasmen för klubben spred sig bland bekanta och ett tillräckligt antal, 22 kvinnor som var 

intresserade av lejonverksamhet samlades den 17 januari 2001 för att underteckna klubbens charterbrev. 

Outi Ankelo (Salo) valdes till klubbens charterpresident.  
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Man höll några möten före klubben bildades där man bl.a. diskuterade klubbens namn. Vid ett 

planeringsmöte i Rauman Seudun Osuuspankkis klubblokal tittade Silja Viljanen ut mot kanalen och såg 

statyn Kanali Helme. På så sätt löstes namnfrågan. 

Det är säkert så att många av dem som gick med i klubben, tänkte på att hjälpa behövande och att knyta 

nya bekantskaper. 

Det finns fortfarande fem grundande medlemmar i klubben och hälften av klubbens medlemmar, d.v.s.  18 

har varit med i klubben över tio år. 

Klubben kan glatt konstatera att medlemsantalet har ökat från år till år och allt fler personer som är 

intresserade av lionarbetet får en inbjudan att komma med i klubben. 

Klubben har sammanhållande medelinsamlingsaktiviteter.  Vårens Barnevenemang lockar barnfamiljer i 

Raumo till Centralparken. Under spetsveckan ordnar klubben en loppmarknad och vid julen ordnar men 

med talkokrafter en välgörenhetsbasar. Under Tomtarnas natt säljs också Kanali Helme-yllesockor.  Med en 

välgörenhetskonsert samlade man in medel för 20-årsjubiléets donationer. 

Ända från de första tiderna har klubben haft fadderbarn i Sri Lanka.  

Tack vare sina aktiva medlemmar har klubben kunnat ge hjälp till många ändamål, främst barn och 

ungdomar i Raumo. Klubbens medlemmar deltar också aktivt i många frivilligprojekt. 

Många sätt att göra gott, förverkligas konkret i klubbens verksamhet.  

Kunskap för livet – Lions Quest 

Team Lions Quest Finland 

ästa lionsklubbar! Ni är varmt välkomna att ordna svenskspråkiga Lions Quest -utbildningarna 

med oss! 

I Finland har Lions Quest -programmet tillämpats bland 5–25-åringar redan 30 år. Programmet 

stärker självförtroendet, sociala kunskaper, beslutsfattandet, emotionella kunskaper, 

värderingar, tilliten till eget tänkande och förmågan att 

motstå negativt tryck. Samtidigt förstärks barnets 

anknytning till dess egen omgivning. Hotet av att leva i 

isolering eller ensamhet förebyggs. Att stöda omgivningen 

på alla sätt är även en del av Lions Quest -programmet. 

Vår nya Lions Quest -utbildare Marika Ainoa kan leda 

också svenskspråkiga Quest-grundkurser för lärare och 

andra fostrare. Genom att finansiera en lärare till Quest-

kursen kan klubben främja barnens och ungdomarnas 

välmående på sin egen ort.  Ta kontakt med andra 

svenskspråkiga klubbar i ert område eller distrikt samt 

med distriktets Quest-ordförande för att diskutera 

finansieringen och tidpunkten för en svenskspråkig Quest-

kurs! 

Mer information om Lions Quest -utbildningarna samt 

kontaktuppgifterna: www.lions.fi/se/lions-quest 
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