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AuRrNKoKErnN ArnlKAssA oN TAIvAAN LAHJA

- JA LEIJONIEN
Mrrsr rcn;orrnru rÄsrÄ ATHEESTA Slttut-le?
Toivon, että Sinä ja klubisi ottaisitte aurinkokeittimen klubi-
aktiviteetiksi kuten vuosikokous Kuusamossa toivoi.
Pyyntöni perustelut ovat yleisinhimillisiä, mutta samalla koko
maailmaa koskettavia kiistattomia tosiasioita.

Voruue vÄneltrÄÄ AAVI KorruMrsrA
Afrikassa köyhien kylien naiset joutuvat keräämään poitto-
puita ruuan kypsentämistä varten n. 6 tunnin ajan päivittäin.
Seurauksena on aavikoituminen ja uhkana ekokatastrofi.
Myös muualla kehitysmaissa on sama vaara.

Ongelmaan on kuitenkin olemassa yksinkertainen ja luon-
nonläheinen apu - aurinkokeitin. Tuo pieni laite kypsentää
ruuan pelkästään auringon lämpöenergialla n. '1-1 

,5 tunnis-
sa. Keittimen tarvikkeiden
hinta on n. 150 mk. Me lionit
olemme toimittaneet näitä
keittimiä jo kymmeniä kap-
paletta Keniaan.

Käyttökokemukset ovat roh-
kaisevia. Tieto on kulkenut.
Kyselyjä on tullut Meksikoa
ja Colombiaa myöten.

NÄruÄ ovAr EDrsrYS-
ASKELEITA
Paikallisin voimin valmistet-
tu aurinkokeitin menossa
(kuva alhaalla oikealla) ke-
nialaiseen kylään. Laitteen
rakenne on yksinkedainen:
kaksi sisäkkäistä vaneri- tai

puulaatikkoa, niiden välissä 5 cm esimerkiksi sanoma-
lehteä, sisäsivuissa alumiinifolio ja kantena lasilevy.

Va rvorrun vARAIN KÄYTTöÄ
Hankkeen käynnistäjän, LC Helsinki/Pohjois-Haagan lion
Lauri Niemistö on ollut paikan päällä Keniassa ja valvonul
itse laitteiden valmistusta ja varainkäyttöä. Klubille ollaan
puuhaamassa ystävyysklubiksi LC Nairobi/Kagamegaa, joka
ottaisi jatkossa vastuun varojen asianmukaisesta käytöstä.
Aiheesta laadittua videota on lainattavissa LC Helsinki/Poh-
jois-Haagalta. (Yhteyshenkilö PDG Eljas Wieliczko puh./fax
o9-638364.)

Mrreru Slltutt KLUBrsrvorsr AUTTAA
Jos Sinä ja klubisi lämpenette tälle asialle, voitte auttaa 2-4

perhettä lähettämällä 300-
600 mk:n lahjoituksen N-pii-
rin tilille MERITA Helsinki/
Malmi 1 02530-207855. Lah-
joitus tulee "korvamerkitä" sa-
nallaAURlNKOKElTlN. Tämä
vetoomus esitetään kaikille
Suomen Lions-klubeille.
Auttamalla muutamaa köy-
hää perhettä teet kulttuurite-
on, viet viestiä. Esimerkin voi-
ma on suuri.
Esitä idea klubillesi

Aurinkoisin terveisin
LC Pohjois-Haaga

r ....
launo Auo
Klubipresidentti



1. SuomESSA
Noin 40 Suomen lionsklubia on jo kokenut aurinkokeittimen niin tärkeäksi ja lupaavaksi tuotteeksi, että on lähettänyt rahaa
keittimien rakennustarvikkeisiin yli 10.000 markkaa, jolla summalla voidaan hankkia yli 50 keittimen tarvikkeet.

Ja tämä on tietenkin vasta alkua!

2. EuRooPAssA
Suuri osa eurooppalaisista tuntee auringon kuumuden vaikutukset paljon voimakkaammin kuin suomalaiset.
Niinpä aurinkokeitin sai valtavan suosion v. 1999

Eunooppa FoRUMrssA
Antaliassa, jossa Lions-Club Pohjois-Haagan edustajat kävivät sen esittelemässä.
Esimerkkejä reagoinneista:
Kypros
- aurinkokeitin sopii heille köyhiin kyliin ja myös retkikäyttöön.

lsrael
- armeija voi käyttää sitä aavikoilla, esim. palonaroilla öljykentillä.

Britannia
- Britannian piirikuvernööri halusi toimikautensa erääksi päätehtäväksi aurinkokeitinprojektin

Pohjoismaat
- kaikki innostuneita. Suomen Lions-liitolta saatiin selkeä tuki mennä myös Africa Forumiin esittelemään aurinkokeitintä.

3. ArnrKAssA
Suomen lionien lähettämin varoin
- käytössä on jo 31 keitintä lbushilikan kylässä
- voidaan rakentaa vielä 70 keitintä lisää. Varat lähetetään Afrikkaan v. 1999 aikana.
Nämä 101 keitintä ovat tietysti vain näytekappaleita, mutta jostainhan on aloitettava.
Joka tapauksessa tiedämme jo nyt, että koekenttänä olevan afrikkalaisen kylän asukkaat, niin naiset kuin miehetkin pitävät
aurinkokeitintä erinomaisena laitteena. Kaikki haluavat sellaisen itselleen.

Jn rÄrÄ TorvoMMe STNULTA:
- ettå presidenttinä ottaisit aurinkokeittimen asiaksesi ja esittelisit ajatuksen klubillesi.
- että perustaisitte klubiinne aurinkokeitinasiaa ajavan työryhmän tai toimikunnan.
- että ottaisitte aurinkokeittimen klubinne aktiviteetiksi, jolloin tietenkin toimlsitte asian hyväksi haluamallanne tavalla.
- että klubisi löytää keinoja, vaikkapa sitten yksinkertaiseti rahaa, jolla aurinkokeitinprojekti voidaan puhaltaa kipinästä liekkiin.

Olette ehkä toimineen jo klubissanne aurinkokeittimen hyväksi. Kiitämme osltamme Teitå mukanaolosta.
Ystävällisin terveisin LC Pohjois-Haaga

Aurinkokeittimen rakenne
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