
Sri Lankan Lions-ystävät (SLY) 
Suomen Lions-liiton alainen työryhmä 

TOIMINTASUUNNITELMA KAUDELLA 2022-2023   

SUOMESSA 

1.Toiminta-ajatus (missio) 

SLY:n tavoitteena on tehdä tunnetuksi Suomen ja Sri Lankan leijonien välistä yhteistyötä, 
toiminnan periaatteita ja painottaen kulloinkin voimassa olevaa toiminnan teemaa. Vahvistaa 
näkyvyyttä ja informaatiota SLY:n tukijoille sekä lisätä yhteistyötä yritysten ja yhteisöjen 
kanssa. 

2. Tavoitetila (visio) 

-Lions-järjestö tunnetaan Suomessa haluttuna ja luotettavana yhteistyökumppanina. Tätä 
tulee hyödyntää lisäämällä tarjontaa yrityksiin, yhdistyksiin ja mahdollisesti viranomaisiin. 

3. Tavoitteet ja toiminnan painopisteet 

 3.1  SLY:n tulee luoda uudelleen toimiva yhteistyö ja vuorovaikutus piirien, piirivastaavien ja 
piirikuvernöörien kanssa yhteistyön kehittämiseksi.  

- Vuosikokous hyväksyy periaatteen, että tukimaksurahoista voidaan käyttää 5 euroa 
työryhmän hankintojen turvaamiseen. 

- Kauden 2022-2023 aikana tulee saada päivitetty esittelysarja piirivastaaville ja täyttää tyhjät 
piirivastaavapaikat. 

- Tiedottajana toimii Raino Heinonen  

- Blogipalstan aktiivinen ylläpito / Facebook-sivuston luominen ja sen ylläpito tai käytetään 
olemassa olevia liiton tai piirien Fb-sivuja. 

3.2  Tehdä SLY:n toimintaa tunnetuksi ja lujittaa yhteistoimintaa sidosryhmien ja 
kumppaneiden kesken Lions-periaatteiden mukaisesti. 

3.3  Hankkia tuleviin projekteihin tarvittavat yhteistyökumppanit vahvistamaan yhteistyötä ja 
tavata heitä henkilökohtaisesti toimintakauden aikana. 

4. Sisäinen toiminta 

4.1  Työryhmän kokoukset: Työryhmä kokoontuu noin 1-2 kuukauden välein aina tarpeesta 
riippuen. 

4.2   SLY:n vuositapaaminen pidetään kerran vuodessa syyskauden aikana. 
 

4.3  Tukimaksu/henkilö on 40 €/ 1v., jokainen tukija saa SLY:n tukipinssin liittyessään.  



Etu kertaluonteinen ja seuraavat maksavat 5 €.  Pinssiä on mahdollista käyttää klubin 
aktiivisten SLY:n jäsenten palkitsemisiin, kun he ovat toimineet aktiivisesti Sri Lankan hyväksi. 

4.4   Klubimaksu on 100€ / 1 v., jokainen klubi saa SLY:n standaarin maksaessaan tukimaksun 
sekä jäsentodistuksen liittymisestä. Etu on kertaluonteinen ja seuraavat standaarit 
maksavat 20 €/ kpl. Klubi voi käyttää standaaria myös palkitessaan aktiivisia SLY:n 
jäseniään, kun he ovat toimineet aktiivisesti Sri Lankan hyväksi. 

 HUOM! Klubin jokainen jäsen saa halutessaan ehdotus- ja puheoikeuden SLY:n             
tilaisuuksissa sekä oikeuden ostaa SLY:n pinssin hintaan 5 euroa/ kpl. Klubin tulee ilmoittaa 
nimet liittyessään tukijaksi. Kauden presidentillä on täysi äänioikeus SLY:n tilaisuuksissa. 

4.5  Yrityksiltä vuosimaksu on 200 euroa /1 v. (sisältää SLY:n standaarin) 

4.6  Jäsenhankinta ja -huolto: 

Työryhmä hankkii uusia jäseniä lähinnä piirivastaavajärjestelmänsä kautta. Työryhmä huolehtii 
siitä, että piirivastaavilla on käytössään asiallista materiaalia kuten pinssejä, standaareja, 
diasarjoja ja ajanmukaistettuja esitelmiä esitettäväksi. Olemassa olevia tukihenkilöitä 
informoidaan vähintään 2-3 kertaa syyskauden aikana ja samoin kevätkauden aikana.  

4.7 Tilaisuudet ja tapahtumat: 

Työryhmä pyrkii järjestämään informaatiotilaisuuksia ja tukee piirien tapahtumia tarpeen 
mukaan, joko osallistumalla tai ajankohtaisella materiaalilla. 

 

5.  Ulkoinen toiminta  

5.1  Näkyvyyden ja tiedottamisen lisääminen:  

Piirivastaavat huolehtivat, että piirin sivuille saadaan SLY:N ja piirissä tapahtuvan toiminnan 
tapahtumia. Sosiaalisen median kuten piirin facebookin käyttö tulee aloittaa tai jos jo aloitettu 
niin mennä mukaan.  

Piirin omassa lehdessä sekä piirikuvernöörien kirjeissä tai omissa kirjeissä (klubijakelun kautta) 
tulee olla myös piirissä tapahtuneiden Sri Lankaa koskettavia ajankohtaisia asioita. 

SLY:n tiedottaja/ työryhmä puolestaan huolehtii vastaavista valtakunnallisista medioista. 

5.2  Yhteistyösuhteet:  

SLY tukee kummilapsitoimintaa tarpeen vaatiessa ja yhteistyön kannalta mielekkäissä asioissa. 

Tämän toimintasuunnitelman kehittymistä seurataan vuosittain ja korjataan tarpeen mukaan. 

 

Puheenjohtaja Markus Flaaming  Sihteeri Veikko Teerioja 

 



 

Liite toimintasuunnitelmaan: 

Sri Lankassa tapahtuu 

1.  Leikkauskummitoiminta elvytetään. On selvitetty, että Sri Lankan päässä olisi kiitollisia 
ihmisiä tämän kummitoiminnan suhteen. 

2.  On hyvä tiedostaa, että velvollisuutemme ja vastuumme olla mukana sairaalan asioissa 
kestää noin 30 vuotta viimeisestä valtionavusta ja vasta ensimmäiset 10 vuotta on takana. 

3.  SLY:n edustaja pyrkii vierailemaan sairaalassa yhden kerran vuodessa. 

 
Muutama fakta Ratnapuran sairaalasta: 

4.  UM rahoitti 44 % (505.000 €), LCIF 7 % ja Suomen lionit 49%. Vastapuolena on piiri 306 C2 
Sri Lankassa. Sairaalaa ylläpitävä säätiö, jonka hallituksen elinikäinen jäsen on PID Erkki Laine. 
Suurlähettiläs Suikkanen totesi marraskuussa 2017 sairaalan alakerran avajaispuheessa, että 
UM ei ole koskaan aikaisemmin saanut 650.000 eurolla näin hienoa sairaalaa. 

5. Rahoituksellinen vastuumme on päättynyt mutta SLY tukee mahdollisuuksien mukaan   
sairaalan toimintaa. 

6.  SLY:n toiminta-alue kattaa koko Sri Lankan. 
 

  



 

7. Ratnapuran silmäsairaalan potilastiedot 18.8.2011 - 30.6.2022 

            Yht 

 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 
Sairaalassa rekisteröid 2415 4257 4002 3454 5784 4485 7754 8536 8926 3266 1442 54321 

Uudelleen käynnit sai. 1219 5664 10748 8470 6846 10261 12348 11382 13246 24482 3451 108117 

Potilaat seulontaleireil 529 5072 8663 6586 5528 3143 2654 3909 4425 257 0 40766 

Löydetty harmaakaihi 228 996 1902 2088 2294 2411 4119 1564 4456 3046 0 23104 

Ilmaisleikkaukset 0 400 1129 861 893 1127 1624 1925 1460 852 529 10800 

Maksetut leikkaukset 0 208 351 664 940 1223 1594 1884 1867 1555 576 10862 

Leikkaukset yhteensä 0 608 1480 1525 1833 2350 3228 3809 3386 2407 1105 21731 

Minitoimenp. leikkaussal.    31 50 79 96 59 30 7 352 

Seulontaleirit 6 26 43 40 33 24 14 22 21 4 0 233 

Potilaskäynnit sairaal. 162438            
Potilaskäynn. seulontal. 40744            
Löydetty harmaakaihia 23104            
Leikkaussali 20856            
Potilaskontaktit 247142            

 

8.  Ystävyystoiminta Suomen ja Sri Lankan välillä perustuu: 

- Piiri 107N ja 306A2 ovat solmineet ystäväpiirisopimuksen Bostonissa 2006 

- Piiri 107B ja 306 C2 ovat allekirjoittaneet ystäväpiirisopimuksen Fukuokassa 2016. 

- MD-107 ja MD-306 solmivat liittotason yhteistyösopimuksen Chicagossa 2017 

• SLY perustettiin 8.6.2009; 

Ote perustamispöytäkirjasta: 

Aktiviteetin tarkoitus on koota yhteen Sri Lankan leijonien kanssa yhteistyöstä 
kiinnostuneita suomalaisia leijonia ja tukijoita sekä rakentaa yhteyksiä Sri Lankan leijoniin 
ja tukea heidän avustuskohteitaan. 

• SLY on kanava uusille mahdollisesti Sri Lankaan suuntautuville Lions-aktiviteeteille 

• SLY on Sri Lankaa koskevan tiedon jakaja. 

- Ensimmäinen kohde oli Ratnapuran silmäsairaala 

9.   12 vuotta ystävyystoimintaa / Saavutukset 

- Silmäsairaalan rakentaminen ja valmistuminen 2009-2011 

- käynnistystukivaihe 2012-2014 

- alakerran täydennysrakentaminen 2017-2018 



- ilmaisleikkaukset 49%, maksulliset leikkaukset 51% (2011-2021) 

- Silmälasien toimittaminen / yli 100.000 kpl meri- ja ilmarahtina 

- Leikkauskummiprojektin käynnistäminen 2014 

- SLY on toimittanut 200 linssiä kaihileikkauksia varten Sri Lankan Lions-sairaaloihin Osmo 
Karin lahjoittamana. 

- Heikki Hemmilä ja Otfried Blümchen vierailivat Sri Lankan Lions-piireissä kartoittamassa 
piirien tarpeita 2019. 

- Matti Paavola ja Markus Flaaming vierailivat Sri Lankassa tammikuussa 2020 
tutustumassa silmäsairaalaan ja kummilapsitoimintaan. 

- 52 kpl suomalaisia pyörätuoleja on toimitettu 306 A2 piiriin. 

- Saksalaiset leijonat ja tukiyritys lahjoittivat varageneraattorin sairaalalle 2011. 

- Hankittiin sairaalalle Phaco Stellaris eli silmäleikkauslaite. Hinta oli n. 53.000 €. Laite 
rahoitettiin seuraavasti: LCIF:n laitehankintavaroista jäi ylijäämää n. 18.000 €. Noin 450 
klubia osallistui keräystalkoisiin ja 7 yksityishenkilöä lahjoitti varoja. Keräys tuotti kaikkiaan 
55.842 €, johon siis em. LCIF:n osuus sisältyi. 

 - Ulla ja Matti Paavola antoivat lahjoituksen 15.000 € suomalaisen KONE OY:n hissin 
rakentamista varten sekä 800 € sairaalan loppulaskujen maksamiseen korvamerkittynä 
avustukset. 

- Rahaa on käytetty yhteensä 1,5 miljoonaa euroa. 

- Tulvakatastrofiavustus silmäsairaalan katastrofitilinkautta 10.000 euroa. 

- Klubikeräyksellä kerättiin 17.651,70 €  

- Hanwellan ammattikouluavustus 20.000 €.  

- Ratnapuran kakkoskerroksen valmistumislahjaksi lahjoitimme Icare-silmäpainemittarin, 
arvo 2000 €. 

  

 Sri Lankan Lions-ystävät 


