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Leijonat puhtaan veden puolesta
- hanke 2018-20
KLUBIOHJE – MUKAAN HANKKEESEEN!
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Mikä ihmeen Leijonat puhtaan veden puolesta?
Miksi juuri vesiensuojelu?
Miten voin tulla osaksi hanketta?
Materiaalit ja linkit

1. Mikä ihmeen Leijonat puhtaan veden puolesta?
Suomen Lions-liitto ja me, Suomen yli 21 000 leijonaa, toteutamme vuosina 2018 – 2020
hankkeen Leijonat puhtaan veden puolesta. Teemme hankkeessa yhdessä muun
yhteiskunnan kanssa tulevaisuuden vesitekoja ja juurrutamme vesiensuojelun osaksi
Leijonien palvelukulttuuria.Tavoitteena on myös synnyttää maailman ensimmäinen
vesileijonien vesiensuojeluverkosto, jossa eri-ikäiset leijonat ja leot haastetaan toimimaan
yhdessä maapallomme tulevaisuuden hyväksi.
Hanke on yksi Suomen hallituksen vesiensuojelun kärkihankkeista ja ympäristöministeriö
rahoittaa sitä 160 000 eurolla. Hankkeen kokonaisbudjetti on 200 110€.
Hankkeen suojelijana toimii Lions Clubs Internationalin kansainvälinen presidentti Gudrun
Yngvadottir.
Hankkeessa edistämme kolmea sisältöteemaa:
* Vesistöjen ja ympäristön lukutaito: kyky tiedostaa puhtaan veden ja ympäristön merkitys
* Aktiivinen vesistökansalaisuus: kyky toimia puhtaiden vesien puolesta
* Luonnon monimuotoisuuden säilyttäminen
Tätä tehdään:
Aktiviteettikilpailu
- Kisassa etsitään leijonien ja leojen omia tai yhteistyössä kumppaneiden kanssa
toteutettavia aktiviteetti-ideoita, joilla parannetaan vesien laatua ja ennaltaehkäistään
vesien likaantumista. Myös yksittäinen leijona tai leo voi osallistua kilpailuun omalla
ideallaan.
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- Kisaan ovat tervetulleita niin hyväksi todetut kuin aivan uudetkin aktiviteettiideat.
- Kilpailu alkoi 1.11.2018. Kilpailuideoita voi jättää 31.3.2019 saakka kolmessa sarjassa:
leijonien ja leojen sarja
Kouluyhteistyön sarja
Yllättävien yhteistyökumppanuuksien sarja
- Parhaat ideat tiimeineen pääsevät mukaan Lions Labiin, jossa puhalletaan lisää tuulta
vesitekoideoiden purjeisiin asiantuntijoiden avustuksella. Tavoitteena on tehdä yhdessä
ideat todeksi!
Kilpailu toistetaan vuonna 2020.
Lisätiedot ja kilpailuohjeet sekä materiaalia ideoinnin tueksi:
www.puhtaatvedet.lions.fi/aktiviteettikilpailu
Oppilaitosyhteistyö
- Teemme oppilaitosyhteistyötä yhteissuunnitellen ja kokeillen.
Valmisteilla on opettajien vesikoulutuskonsepti (Sea Quest), jossa hyödynnetään Lions
Quest -koulutuksen oppeja, sekä mahdollisesti myös lukiolaisten kenttäkurssi ja
alakoululaisten taidelähtöinen vesikurssi.
- Oppilaitosyhteistyön pääkumppani on Olarin matematiikka- ja luonnontiedelukio.
Lähde mukaan kehittämään oppilaitosyhteistyötä?
Leijonien ympäristöpäivä
- Toteutetaan todennäköisesti osana Elokuussa järjestettävää ja Suomen aloitteesta
perustettua Luonnon Päivää, jolloin Suomi liputtaa luonnolle ensimmäisenä maana
maailmassa ( 2017).
Lähde mukaan kehittämään Leijonien ympäristöpäivää!

2. Miksi juuri vesiensuojelu?
- Ympäristö on maailmanlaajuisen lionstoiminnan yksi viidestä teemasta.
- Järjestö ja leijonat etsivät koko ajan uusia tapoja palvella omaa lähiympäristöään.
Vesiteema koskettaa kaikkia.
- Leijonat toimivat ja näkyvät myös hankkeen kautta ( kärkihankestatus) yhteiskunnallisen
merkittävän teeman parissa. Käsissämme on iso mahdollisuus järjestökuvan
päivittämisen sekä jäsenrekryn näkökulmasta.
- Suomi sijaitsee maailman toiseksi saastuneimman sisämeren (Itämeri) mutta myös
kymmenientuhansien ( n. 60 000) juomakelpoisten järvien äärellä.
Suomi on Itämeren ympärysvaltioista aktiivisin vesiensuojelumaa.
Puhtaasta vedestä on maailmassa kasvava pula.
Ilman puhdasta vettä ei ole elämää.
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3. Miten osallistumme?
Leijonien elämänpelastustalkoissa riittää tekemistä aivan jokaiselle!
Mukaan aktiviteettikilpailuun
Poreileeko päässäsi vesiensuojeluun liittyvä idea, jonka olet aina halunnut toteuttaa?
Kertoiko isoäitisi sinulle luonnonlukutaitoon liittyvän viisauden, jolle olisi nyt kiperä tarve?
Oletko itseasiassa vesiensuojelun konkari, jolla on plakkarissa hyväksi todettu tai
toteuttamista vaille valmis aktiviteetti-idea?
Klubit voivat jättää oman aktiviteetti-ideansa omalla porukalla, yhdessä naapuriklubin,
vanhan tai uuden yhteistyökumppanin kanssa. Myös yksittäinen leijona tai leo voi
osallistua. Rohkea rajojen ylittäminen ja yllättävät kumppanuudet ovat kilpailussa
toivottavia!
Millaisia ideoita toivotaan?
- Kaikki teot puhtaiden vesien puolesta tarvitaan, eikä turhia tekoja olekaan. Kisaan ovat
siis tervetulleita niin hyväksi todetut kuin aivan uudetkin aktiviteetti-ideat.
- Rohkeasti ideoimaan! Olet ehkä pyöritellyt mielessäsi vesileijonien somekampanjaa tai
koko kylän yhteistä tempausta, josta muodostuisi vuosittainen toistuva perinne rantojen ja
vesistöjen hyväksi. Tai kenties näpeissäsi on teknologiaosaamista, josta voisi lähteä
kehittymään sinilevää mittaava kello tai rehevöitymisestä kertova anturi?
- Voisiko ideasi liittyä kierotalouteen tai elinikäiseen oppimiseen?
Hankkeen sivuille on koottu ideapankki teemoista, joista aktiviteetti-ideoita voisi syntyä:
puhtaatvedet.lions.fi/ideapankki/
Kilpailu alkaa 1.11.2018 ja ideoita voi jättää 31.3.2019 saakka. Lue lisää ja tempaudu
mukaan.
puhtaatvedet.lions.fi/aktiviteettikilpailu/
VINKKIBOXI
*Ota ensimmäiseksi yhteyttä paikalliseen vesiensuojeluyhdistykseen! Näin pääset kartalle
siitä, mitä alueellasi on jo tehty tai ollaan tekemässä.
*Kaupungeilta ja kunnilta saanet myös haasteita, joihin ei vielä ole löytynyt ratkaisuideoita.
Mukaan ideoimaan oppilaitosyhteistyötä ja Ympäristöpäivää
Kiinnostuitko aiheesta? Ota yhteys projektipäällikkö Karoliina Vilanderiin, P. 044 0900
912, karoliina.vilander@lionstoimisto.fi.
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Lähde osaksi vesileijonaverkostoa
Yksi tavoitteemme on synnyttää vesileijonaverkosto, jonka ytimessä ovat
kokeneen leijonan ja nuoren leon muodostamat ylisukupolviset vesileijonaparit.
Ylisukupolvisuus tarkoittaa ajatusta siitä, että tiedot, taidot ja kulttuuri siirtyvät sukupolvien
välillä molempiin suuntiin.
Suomen ensimmäinen vesileijonaparin muodostavat Lions-liiton puheenjohtaja Pirkko
Vihavainen ja leojen presidentti Teemu Laitinen, jotka heittävät haasteen tuleville
vesileijonille hankkeen sivuilla: puhtaatvedet.lions.fi/artikkeli/teistako-seuraavavesileijonapari/
Mikäli innostuit ylisukupolvisesta vesileijonapari -ideasta, loistavaa!
Mutta mikäli ylisukupolvisuus ei ole sinun juttu, ei hätää – voit olla aloitteellinen ja saada
aikaan myös yhden ihmisen voimin vesiensuojelun lumipalloilmiön!

Jaa vesitekosi sosiaalisessa mediassa
Leijonanosa suomalaisista viettää aikaa sosiaalisen median eli somen eri kanavissa, joita
ovat muun muassa Facebook, Instagram ja Twitter. Siksi ne ovat tärkeä näkymisen
paikka myös vapaaehtoistyölle. Somenäkyvyys on hyvä tapa innostaa mukaan uusia
toimijoita ja kumppaneita sekä kertoa työn tuloksista ja inspiraatiosta. Omat puhtaan
veden teot kannattaa jakaa somessa.
VINKKIBOXI
Muista #
Kun teet päivityksen sosiaalisen median kanaviin, käytä hashtägiä eli risuaitaa (#). Se on
aihetunniste, joka kokoaa tiettyyn aiheeseen liittyvät sisällöt ja keskustelut yhteen.
Hashtagin kautta päivityksesi pääsee osaksi laajempaa kokonaisuutta.
Kun kerrot puhtaiden vesien ideoistasi ja suunnitelmistasi, käytä näitä hashtageja:
#puhtaatvedetlions #LionsFinland
Lisäksi voit liittää päivityksesi osaksi muiden kärkihankkeiden viestejä. Yhdessä
viestimme on vahvempi! Kärkihankkeiden yhteiset hashtagit ovat #vaikutavesiin
#ravinteetkiertoon #kärkihanke

Vie vesiteema klubi-iltaan
Ota vesiteot aiheeksi klubi-iltaan tai piiritapaamiseen ja käynnistä samalla ideariihi
yhteisistä aktiviteetti-ideoista.
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HUOM!
Voit myös koota piirisi vesiteemasta kiinnostuneita klubeja yhteen ja kutsua
mukaan yhteistapaamiseen Leijona puhtaan veden puolesta hanketiimin. Tiimi
Myötärannan kiisket tulevat mielellään kertomaan Leijonat puhtaiden vesien puolesta hankkeesta ja puhaltamaan intoa uuden toimintamuodon purjeisiin.

4. Materiaalit ja linkit
www.puhtaatvedet.lions.fi – sivustolta löydät tuhdin paketin tietoa sekä tukimateriaalia.
Sivustolle on koottu linkkilista Suomen vesiensuojelutyötä tekevistä
asiantuntijaorganisaatioista.
Hankkeen Advisory Boardissa työtä puhtaan veden puolesta ja Leijona – hankkeen
onnistumisen eteen tekevät seuraavien organisaatioiden edustajat;
Suomen Eduskunta
Itämerihaaste
John Nurminen Säätiö
Kuluttajaliitto
Metsähallituksen Luontopalvelut
Ulkoministeriö/ Itämerisuurlähettiläs
Valtiovarainministeriö
sekä
Suomen Lions-liiton edellinen, istuva ja tuleva puheenjohtaja, Pääsihteeri ja leojen istuva
puheenjohtaja
Advisory Boardin työtä luotsaavat leijonat
Mika Pirttivaara ja Tiitus Tuohikorpi
Ollaan yhteyksissä ja pelastetaan maailma yhdessä!
Karoliina & the Boys
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