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Mikä on työryhmän päämäärä ?  

o   Työryhmän toiminta aloitettiin vuonna 2006, jolloin solmittiin kolmen eri piirin kanssa ystävyyssopimukset: 

      Lapin piiri 107-L 

      Saksan piiri 111-OS 

      Sri Lankan piiri 306-A2 
 

o   Alusta alkaen oli ydin ajatus toteuttaa konkreettisesti Lions – tavoitteet, joita ovat mm.: 

 Luoda ja ylläpitää yhteisymmärryksen henkeä maailman kaikkien kansojen kesken. 

 

 Yhdistää klubeja ystävyyden , hyvän toveruuden ja keskinäisen yhteisymmärryksen avulla. 

 

 Valmistaa tilaisuus vapaaseen keskusteluun kaikista yleisesti kiinnostavista asioista, ei   

 kuitenkaan väittelyyn puoluepolitiikasta eikä uskonnosta.  

 

o Muodostaa ystävyysverkko piirikuvernöörien, edellisten ja entisten kuvernöörien sekä piirien hallitusten,     

toimikuntien, Lions ja Leo Clubien klubijäsenten välillä, unohtamatta puolisoita ja ystäviä. 

o Herättää kiinnostusta kulttuuriin ja ihmisiin kysymällä: Mitä Sinulle kuuluu?    

    



Miksi juuri nämä piirit? 

o Lapin piiri on maan pohjoisin piiri, alueellisesti suuri mutta väestön tiheyden mukaan  pieni. Meidän 

piirimme on sen vastakohta. Me tunnemme Lapin turistikohteena, mutta kuka on saanut mahdollisuuden 

tutustua jonkun Lapissa asuvaan tai jopa Lapin leijonaan? Lappi tarjoaa enemmän kuin vain ihanan 

maisemansa. 

 

o Saksan OS piiri kattaa koko Saksin vapaavaltion hallintoalueen ja on sen takia hyvin homogeeninen. Lions 

toiminta alkoi siellä vasta silloin, kun Saksa yhdistyi vuonna 1989. OS-piiri on nyt 20 vuotta vanha, mutta 

vanhin klubi on LC Dresden, joka perustettiin vuonna 1990. Ystävyystoiminta juuri tämän saksalaisen piirin 

kanssa on merkittävä, koska meitä yhdistävät monet ikivanhat kulttuurelliset tapahtumat, esim. kaikki ne 

suomalaiset, jotka toivat tiedettä, taidetta ja uskonnon Suomeen. Jos mainitaan muutamia kuuluisia 

kaupunkeja kuten Dresden, Leipzig, Chemnitz ja Meissen, niin jokainen tietää, mistä on kysymys.  

       Saksenin asukkaat ovat luonteeltaan meidän kaltaisia ja leijonat ”helppohoitoisia.” 

       Piirin pinta-ala on paljon suurempi kuin meidän. Lions klubien ja jäsenten määrä täsmää omiemme kanssa.  

       Henkilökohtaiset ja oman klubini suhteet tähän piiriin alkoivat jo vuonna 2004. 

 

o Ystävyyssuhteet Sri Lankan 306-A2 piirin kanssa aloitettiin vuonna 2006. Perustan tälle antoivat hyvät 

kokemukset vuodesta 1985 lähtien ja suomalaisten leijonien kumilapsitoiminta. Piiri A2 sai kymmenen 

vuotta sitten oman tunnuksen ja kaksi piirin alueella olevaa klubia on 48 vuotta vanhoja. Piirissä on 89 

klubia, joissa on 2277 jäsentä.    
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Mitä on saatu aikaan? 
o Yhteistyö Lapin piirin kanssa sujuu erinomaisesti. Piirimme klubijäsenet ja puolisot tapaavat toisiansa 

vuorotellen omassa ja Lapin piirissä. Klubien ja piirien delegaatiot vierailevat toistensa luona ja osallistuvat 

       toistensa järjestämiin tilaisuuksiin. 

       Ystävyyssopimuksen aikana on syntynyt monien klubien välisiä ystävyyssopimuksia.  

 

o Saksan OS piirin kanssa on vuosien varrella rakennettu hyvin toimiva yhteistyö ja yhteisymmärrys.  

       Joka vuosi on järjestetty yhteisiä tapaamisia piirien ja klubien tasolla joko oman piirin alueella tai OS piirin 

       eri paikkakunnilla. Yhteistyöverkko on rakennettu eri piirien hallintotasoilla. Piirien tulevat kuvernöörit ovat 

       tutustuneet ystävyyspiiriinsä. Informaatiota piirien tekemisistä ja aktiviteeteista vaihdetaan säännöllisesti. 

       Joka vuosi eri kokoiset ryhmät vierailevat toistensa luona. Monena vuonna peräkkäin on OS piirin DG,  

       ensimmäinen varapiirikuvernööri ja ystävyystoiminnasta vastaava piirikoordinaattori PDG Axel Turra 

       osallistuneet piirimme vuosikokouksiin. Yhteisiä tapaamisia on järjestetty kansainvälisten 

       vuosikokousten ja Eurooppa-forumien yhteydessä. Useita klubien välisiä ystävyyssopimuksia on saatu 

       aikaan.  

o Sri Lankan ystävyystoiminta on pyörinyt pääasiallisesti molempien istuvien kuvernöörien johdolla ja 

vierailuilla. Eri avustusprojekteja on toteutettu klubien avulla. Yksi klubien välinen ystävyyssopimus on 

syntynyt. Piirimme on lähettänyt A2 piiriin käytettyjä pyörätuoleja ja kerännyt aktiivisesti käytettyjä 

       silmälaseja. Kummilapsien avustustoimintaa on laajennettu mahdollisuuksien mukaan.     
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Mitä tullaan tekemään? 

o Ystävyystoimintaa Lapin piirin kanssa aktivoidaan. Yhteisiä  tapaamisia klubien ja piirimme tasolla 

järjestetään eri aiheiden tiimoilta useammin . Kokousmatkoja järjestää ruska-aikana. Tapaamispaikaksi 

       sopisi hyvin Posio, jossa majoitukset ja kokoontumismahdollisuudet ovat samassa paikassa. 

 

o Saksan OS piirin kanssa jatketaan tutun kaavan mukaan.  

       Yhteiset matkat Lapin piiriin ja yhteiset aiheriihikokoukset Posiolla ovat suunnitteilla. 

       Piirien leijonat tapaavat lokakuussa Eurooppa-Forumissa Augsburgissa, jonne jokainen matkustaa omin 

       avuin. Mottona on: Tavataan Augsburgissa!  

 

o Ystävyystoimintaa Sri Lankan A2 piirin kanssa kehitetään pienimuotoisesti eteenpäin.  

       Tarkoituksena on kerätä rahaa erikoislinssejä silmäleikkauksia varten. Tavoitteena on, että Gallessa 

       sijaitsevaan klinikkaan saadaan lääkäri, joka tekee silmäleikkauksia lionsaktiviteettina. 

       Käytettyjä rullatuoleja on tarkoitus taas lähettää ystävyyspiirimme.  

       Info-tilaisuuksia Sri Lankasta ja Saksenista järjestetään, mikäli piirin leijonat sitä toivovat.     
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Kuka tekee ja mitä? 

o IR- ja ystävyystyöryhmän toiminnasta vastaa PDG Otfried Blümchen. 

       Ystävyyspiirejä on kolme. Koska kolmen piiriin asioiden tasapuolinen hoitaminen on vaikeaa, laajennetaan  

       työryhmäämme tarpeen mukaan. Työryhmän koko on joustava ja kaikki,  jotka ovat valmiita auttamaan, 

       ovat tervetulleita.  

       Työryhmän muut jäsenet ovat: PDG Jukka Kärkkäinen, Lapin piiriä varten 

                                                          PDG Ulf Nummelin, Saksan OS piiriä varten 

                                                  DC Raino ja Oivi Heinonen sekä PDG Markku Talvio Sri Lankan A2 piiriä 

                                                          varten 

17.6.2015 Otfried Blümchen 6 



Työryhmän pj Otfried Blümchen ja Sri Lankalaisen lapsen piirtämä kuva 

ystävyydestä.  
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