
Suomi – maailman 
vesirikkain maa

168 000 järveä tai lampea (yli 0,05 ha)
21 000 km jokia 
n. 100 000 km puroja 
n. 100 000 lähdettä 
220 000 km järvien rantaa 
340 000 km yli 2 m leveiden virtavesien rantaviivaa 

Diasssa faktatietoa, jonka sain Puhtaiden Vesien 
virtuaalisilla nokipannukahveilla 24.9.2020
Suomen Vesistösäätiön tj Liisa Hämäläiseltä. 
Nokipannukahvit jatkuvat 1 krt/kk: Tule mukaan! 

Johanna Arho-Forsblom, Suomen Lions-liiton 
Puhtaiden vesien tr. jäsen



Vesivaroja käytetään 
monin tavoin 

1900 kaupallista kalastajaa 
5,2 mlj. kg kaupallista kalansaalista 
1,5 mlj. vapaa-ajan kalastajaa
22 mlj. Kg vapaa-ajan kalastajien kalansaalista
220 käytössä olevaa vesivoimalaa 
162 käytössä olevaa pien- ja minivesivoimalaitosta 
509 800 kesämökkiä 
300 yleistä uimarantaa
95 000 melontaharrastajaa 

Lähde: sama kuin edellisessä diassa. 



Pieni teko – iso merkitys 

Vesiä voidaan ajatella kaikissa arjen valinnoissa ja vesistä huolehtimiseen voi osallistua 
jokainen: 
- Suosi kotimaista kalaa – särkikalojen ja silakan pyynti poistaa fosforia. 
- Osallistu omistamasi metsän hoitamisen suunnitteluun. Monet vesiin vaikuttavat toimenpiteet 

tehdään niitä ympäröivillä maa-alueilla. 
- Kiinnostu mökkijärvestä, tee havaintoja ja kirjaa ne vesikarttaan: hae tietoa ja verkostoitukaa 

oman klubisi kanssa ja osallistukaa vesistöjen suojeluun!
- www.jarviwiki.fi www.vesikartta.fi

www.ympäristö.fi/vesistökunnostusverkosto

Liisa Hämäläisen haaste meille: Tutustu, millaisia vesiä? Mitä ongelmia? Ketkä ovat alueen 
toimijat? Leijonat mukaan asiantuntijoiden kanssa! Hanki tietoa ja vaikuta asenteisiin! 

Konkreettisia tekoja; Ole sinä 
se muutos, jonka haluat 
maailmassa nähdä! (Gandhi)

http://www.jarviwiki.fi/
http://www.vesikartta.fi/
http://www.ympäristö.fi/vesistökunnostusverkosto


”Harvoin projekteista jää työkaluja ja projektin toiminta jää elämään projektin päättymisen jälkeen.” –
Ympäristöministeriö

• Leijonat puhtaan veden puolesta -hanke on päättynyt
• Aktiivisuus puhtaiden vesien ja ympäristön puolesta on virinnyt hienosti
• Leijonista on tullut haluttu kumppani puhtaiden vesien ja ympäristötoimijoiden silmissä
• Meillä on hyvä pohja lähteä jatkamaan!
• Leijonat puhtaan veden puolesta –työryhmä jatkaa toimintaa kansallisella tasolla

TAVOITE: Jättää ainutlaatuinen maapallomme elinvoimaisena tuleville sukupolville. Vaikuttaa siihen, 
että tulevista sukupolvista tulee vastuullisia kuluttajia sekä ympäristöstä ja luonnosta aktiivisesti 
huolehtivia kansalaisia.



Puhtaat vedet –tr tarkoitus: 

• Auttaa leijonien ja leojen vesi- ja ympäristötoiminnassa Suomessa 
ja piirien välisessä yhteistyössä

• Auttaa piirien ympäristövastaavia heidän toimessaan

• Toimia tiiviissä yhteistyössä liiton toimialojen ja teemaan liittyvien työryhmien kanssa

• Verkostoitua yhteiskunnassa keskeisten toimijoiden kanssa

• Vastata toiminnallaan lionstoimintaan liittyviin isoihin haasteisiin

PÄÄTAVOITE: 
Lisäämme lionstoiminnan näkyvyyttä, houkuttelevuutta ja vaikuttavuutta!
Huom. Tämä voi olla kärki, joka kutsuu luokseen muutoin lions-toimintaa tuntemattomia…



Toimintasuunnitelma 20-21

Näkyvyys Houkuttelevuus Vaikuttavuus

Kulmat kuntoon! -siivoustapahtuma

Videokilpailu Suomen kouluille

Leijonien ja leojen yhteinen ympäristöagenda

• Lions profiloituu 
tunnettuna, 
aktiivisena 
palvelujärjestönä

• Lions on 
vapaaehtoisen 
ympäristötoimin-
nan johtaja.

Vahvistetaan lionstoiminnan elinvoimaisuutta

Puhtaiden vesien verkkokauppaosio



Puhtaat vedet at your service!

• Kulmat kuntoon!

• Eija Tuomaala, LC Kiiminki
• Outi Hanslin, LC Helsinki/Viapori

• Videokilpailu Suomen kouluille

• Johanna Arho-Forsblom, LC Äänekoski/Helmi
• Aki Saariaho, LC Tapiola

Ympäristöagenda

• Kati Jaatinen, Leo Club Jyväskylä/Lohikoski 
• Tiitus Tuohikorpi, LC Helsinki/Cosmopolitan
• Mika Pirttivaara, LC Tapiola

Puhtaiden vesien verkkokauppaosio

• Kati Arkkila, LC Helsinki/Finlandia
• Hannu Saarnilehto, LC Helsinki/Töölö
• Timo Ståhl, LC Kärkölä

Luottamus – kunnioitus – tekemisen ilo



G-piirissä on avoinna tärkeä virka: 
Ota haaste vastaan puhtaamman Ryhdy G-piirin
ympäristön puolesta! YMPÄRISTÖVASTAAVAKSI!

Kuva: Sumiainen, Saarikas –järvi 


