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Kuten kaikki tiedämme, olemme vajaa 
kuukausi sitten avanneet virallisesti 
suuraktiviteettimme, Punainen Sulka -
keräyksen, jonka pääpaino on kaudella 2016-
2017. Kokonaistavoitteemme keräyksessä on 
5 milj. euroa. Tämä on mittava summa, jonka 
saavuttamiseen tarvitaan jokaisen leijonan 
panosta.  

Klubit ovat voineet asettaa tavoitteensa oman 
harkintansa mukaan. Pääasia tavoitteen 
asettelussa on, että se on ollut realistinen ja 
siihen pääsyä tavoitellaan tosissaan. 

Kuten tiedämme, Punainen Sulka on Suomen 
Lions klubien hyväntekeväisyys-keräysten 
rekisteröity tavaramerkki, jota olemme 
käyttäneet valtakunnallisissa kampanjois-
samme vuodesta 1972 alkaen. Tue nuorta 
itsenäisyyteen on seitsemännen Punainen 
Sulka -keräyksen ja samalla kauden 2016-2017 
kotimainen teema.  

Olemme jättäneet jälkemme tuhansien 
nuorten elämään mm. nuorisovaihdon, 
nuorisoleirien, stipendien, Lions Questin, 
Skeban sekä Vastuu on meidän ohjelmien 
avulla. 

On tullut aika auttaa keräyskumppaniemme, 
Näkövammaisten liitto, Tukikummit, Aseman 
lapset, partiolaiset, Ehyt ry, Lasten ja nuorten 
säätiön Myrsky hanke sekä Yeesi, kautta 
nuorten syrjäytymisen estämisessä, elämän-
hallinnan tukemisessa, terveellisten elämän-
tapojen edistämisessä, päihteiden käytön 
ehkäisemisessä sekä nuorten mielenterveys-
työn tukemisessa. 

Tärkeää kuitenkin on, että 25 % keräysvaroista 
palautuu klubeille paikalliseen nuorisotyöhön 
sekä 15 % Lions-liiton omaan nuorisotyöhön. 
Älkää pysäyttäkö keräysaktiviteettejanne 
saatuanne tavoitteenne täyteen. Myös 
tavoitteen ylittävältä osalta palautuvat edellä 
mainitut summat omalle klubillenne. 

 

På förhand jag vill tacka distrikt A, alla klubbar 
och framför allt alla lioner med sina partner. 
Utan er är det inte möjligt att nå insamlingens 
syfte. 

För att lyckas behövs deltagande av oss alla 

 

Työelämä 2020 -hankkeen yhtenä 
kehittämisen painopistealueena on Luot-
tamus ja yhteistyö – suomalainen tapa toimia.  

Tätä voimme soveltaa suoraan Lions-
toimintaan. Menestystarinoiden taustalla on 
avoimuus, keskinäinen arvostus ja vasta-
vuoroisuus niin liittomme ja piiriemme 
toimijoiden keskuudessa kuin klubien ja 
jäsenistön keskuudessa. Vastuullinen ja toisia 
huomioiva toimintatapa näkyy myös toimin-
tamme palveluiden kehittämisessä. 

Livskraft genom samarbete var mitt tema på 
min egen guvernör period. Fastän vi inte 
allmänt har förbundets ordförande teman, 
har jag använt samma liksom inofficiell teman 
också i den här perioden. Viktighet av 
samarbete lyfter fram när funktioner 
förändrar sig. Vi har inte råd att ha misstro i 
atmosfären. 

När vi pratar om förtroende, i praktiken gäller 
det balansen mellan ge och ta emot. 

Vi är redo att ge vårt bästa när oss behandlas 
enligt våra förväntningar. 

 

Järjestömme vaikutuksissa mainitaan 
haasteisiin vastaaminen. Kaikkien niin 
paikallisten kuin kansainvälistenkin haas-
teiden osalta reaktiomme on selvä: ”Me 
palvelemme.” Vapaaehtoishankkeemme 
yhdistävät kaikki lionit paikallisesti, piiri-
kohtaisesti, moninkertaispiirikohtaisesti sekä 
ympäri maailmaa.  

Työhömme ei liity ehtoja. Meitä eivät rajoita 
maanosat tai tietyt tehtävät. Lionit auttavat 



missä, milloin ja miten vain voimme. Olemme 
sitoutuneet auttamaan apuamme tarvitsevia. 
Lions-tavoitteemme mukaisesti kannus-
tamme palvelunhaluisia henkilöitä työhön 
paikkakuntansa hyväksi ilman henkilö-
kohtaista taloudellista hyötyä, sekä tehok-
kaaseen ja korkeat eettiset vaatimukset 
täyttävään toimintaan. 

Lions-liiton strategiassa ”Johtamisen näkö-
kulmaan” on kirjoitettu, että panostamme 
tekemisen hauskuuteen ja mielekkyyteen. 
Positiivinen ilmapiiri motivoi toimintaan 
osallistumista. 

Teemamme tälle kaudelle on ”Lions – Monta 
tapaa tehdä hyvää”. Hyvän tekeminen on 
asia, joka meidän tulee toiminnassamme 
muistaa. Vaikka toimintamme keskiössä on 
palvelu, meidän on hyvä huomioida, että 
tekemisemme on hauskaa ja mielekästä. 
Klubien ja Lions-liiton teemat muuttuvat 
kausittain, muistakaamme jatkossakin toimin-
nassamme tämän kauden teemanne hyvän 
tekemisestä. Kun kerromme toimin-
nastamme, innostus on helpoimmin tarttuva 
tauti. 

Ihmisen on saatava toiminnasta jotain 
merkitystä itselle. Pohtikaa, miksi olette 
mukana kotiklubinne toiminnassa. 

Tekemisen motiiveja on monia: saamme uusia 
ystäviä, voimme toteuttaa haaveitamme sekä 
itseämme, pystymme kehittämään itseämme, 
voimme vaikuttaa paikkakunnan elämään, 
haluamme auttaa, löydämme yhteisen harras-
tuksen jopa koko perheelle, pääsemme pois 
kotoa, pysymme nuorekkaina ja ennen 
kaikkea lionismi on iloinen asia. 

Miksi pyytämämme henkilö tulisi mukaan 
lionsklubiin? Perusteita on monia: Palvelutyön 
tulosten näkyminen, Kiva tapa viettää vapaa-
aikaa, Mahdollisuus koko perheen yhdes-
säoloon, Toiminta on kiinnostavaa, 
Menestymisen halu, Mahdollisuus ja halu 
vaikuttaa menestymiseen, Oman terveyden 
hoitaminen, Nuorten vapaa-ajan harras-
tamisen edistäminen, Sosiaalinen näkökulma 

(kaverit, yhdessäolo), Itsensä toteuttaminen, 
Näkee työnsä tulokset, Saa myönteisiä 
elämyksiä. 

Suomi ja Lions-järjestö täyttävät 100 vuotta 
vuonna 2017. Edustamme maailmanlaajuista 
palvelu- ja hyväntekeväisyysjärjestöä ja sen 
100 vuotisen historian kunnioittaminen on 
meille tärkeää. 

Toivon, että huomioimme yhtä lailla oman 
isänmaamme 100 vuotisen historian. Uskon 
tämän olevan monelle lionille ja heidän 
perheilleen vuoden 2017 tärkeimpiä asioita. 

 

Jari Rytkönen 
Suomen Lions-liiton puheenjohtaja 


