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Sanna Mustonen 
 

un asiat itsellä ovat hyvin on helppo tehdä ratkaisuja vain lähipiiriä koskien. Kaukaisten 
maailmankolkkien murheet eivät tunnu koskettavan ja rajanveto paikallisuuteen, jopa 
kansainvälisessä järjestössä toimiessa, on yksinkertaista tehdä. 

 
Kun uhkakuvat hiipivät omaan maanosaan ja kolkuttelevat jo kotinurkkia, meitä alkaa kiinnostaa 
laajempikin yhteisöllisyys. Pelko herättelee ja laukaisee meissä kysymyksiä: miten toimia, miten auttaa, 
miten tehdä yhteistyötä?  
 
Kuluneiden viikkojen maailmanhistorian mullistukset ovat meille lioneille tärkeä muistutus siitä, että 
olemme osa kansainvälistä lions-perhettä. Me tuemme toisiamme, me autamme uhanalaisia, me 
välitämme, me palvelemme. Kansainvälinen säätiömme on meille yksinkertaisin tapa välittää tukemme 
katastrofialueille, on tilanteen aiheuttanut luonnonmullitus tai sota. Lahjoituksemme kerryttävät Kampanja 
100 -keräystä. Ehkä meistä viimeisetkin aktivoituvat nyt varautumaan tulevaisuuteen. Koskaan ei tiedä, 
kuka seuraavaksi on avun tarpeessa. 

 

Lions 2030 strategiatyöpaja Tampereella 26.-27.2. 
Raimo Sillanpää 
 

auantai, pakkasta muutama aste, liukasta, aurinko on noussut. Edessä siintää Varalan urheiluopisto. 
Voisi kuvitella, että nyt on luvassa hikitreeniä, oikeaa ruokavaliota, lihaskunnon mittausta, 
kestävyyden koettelua ja muuta, joka liittyy urheiluun.  

 
Mutta ei. Sovittuna on Lions-strategiatyöpaja. Luentotilaan 2 on kokoontunut epätavallinen joukko, jonka 
olemuksesta ja vaatetuksesta voi päätellä, että nyt ei urheilla. Nyt ollaan ison äärellä. Halutaan tehdä 
aikamatka tulevaisuuteen, aina vuoteen 2030. Puhutaan Lions-strategiasta 2030.  
 

Ketkä puhuvat? Äänessä ja parityöskentelyn, 
ryhmätöiden ja yhteenvetojen äärellä ovat 
strategiatyöryhmän jäsenet.  Heterogeeninen ja 
motivoitunut joukko, joka haluaa välttää ajatusta 
ylhäältä tulevasta vaatimusluettelosta. Pikemminkin 
haetaan oivalluksen kautta kaikille klubeille 
kirkastuvia vahvuuksia. 
 
Halutaan olla ja tunnistaa vetureita sekä 
innostuneita, sitoutuneita ja motivoituneita 
strategialähettiläitä. 
Vaikka mielessä ovat ne lukuisat epäonnistuneet 
arvo-, missio- ja visiotilaisuudet, joihin itse kukin on 
matkan varrella osallistunut, niin nyt ilmassa on 
onnistumisen makua. Päättäväiset ja keskittyneet 
ilmeet korostavat palvelutehtävämme tärkeyttä nyt 

ja tulevaisuudessa. Etukäteen on pienryhmissä paneuduttu huolella omiin osa-alueisiin mm. 
jäsenkokemuksesta, toimintaympäristöstä, arvoista, tulevaisuudenkuvasta, tehtävästämme ja 
organisaatiostamme. Ja kaiken tämän päälle mittaustavat ja askelmerkit, jotta tiedettäisiin, onko edetty 
tulevaisuudenkuvaa kohti. 
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Sunnuntaina iltapäivällä päästään perille. Keskittyminen ei herpaantunut etäosallistuneiltakaan. Parin 
kuukauden etätyöskentelyn ja tämä työpajan jälkeen ollaan valmiita seuraaviin askeleisiin 
kuvernöörineuvoston- ja vuosikokouksessa. Kaikki pidetään mukana.  
 
Viikonlopun aikana aurinko paistoi ulkona, mutta sisällä tapahtui suuria asioita, joista kaikki lionit saavat 
tietää askel askeleelta. 
 

Partiolaiset kiittävät klubeja 
Petri Kaukiainen 
 

hteensä 22 lionsklubia on myöntänyt tukea Suomen Partiolaisten suurleiri Kajon stipendirahastoon, 
joka auttaa vähävaraisten partiolaisten osallistumista leirille. Helmikuun loppuun mennessä klubit 
sitoutuivat tukemaan oman toiminta-alueensa partiolaisten leirimaksuja 9950 eurolla. Se 

mahdollistaa vähintään 40 lapsen ja nuoren osallistumisen suurleirille ensi kesänä Hämeenlinnan Evolla. 
Tukisummat kohdennetaan nyt tarvitsevien leirimaksuihin ja partiolaiset laittavat lähiaikoina 
sitoumuksensa antaneille klubeille maksuohjeet sekä tiedon klubin avustuksensa käytöstä. 
 
Suomen Partiolaiset kiittää lionsklubeja jalomielisyydestä. 
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