
LIONS EUROOPA FOORUM 2019 TALLINNASSA ON TAPAHTUMA KAIKILLE 
LEIJONILLE JA LEOILLE!

Tulevalla syksyllä vierailee Eestissä noin 1000-1200 Lions klubien jäsentä ympäri maailmaa.
Niin  isoa  meidän  organisaation  tapahtumaa  ei  Eestissä  ole  milloinkaan  ollut  ja  suurella
todennäköisyydellä  ei  tapahdukaan  lähiaikoina.  Lions  Euroopa  Foorumiin  ovat  kaikki
Leijonat ja Leot tervetulleita puolisoineen, sillä ohjelma on aika tiivis ja jokaiselle on jotain
mielenkiintoista tarjolla.

Foorumi alkaa  torstaina 3. lokakuuta illalla tervetulojuhlalla Kultturikeskuksessa. Tällainen ilta
järjestetään  foorumin  yhteydessä  nyt  ensi  kerran.  Silloin  on  mainio  mahdollisuus  vapaassa
ilmapiirissä tavata toisia foorumiin osallistuvia ja viettää yhdessä hauska ilta.  Paikalla on myös
leijonien kansainvälinen johto.

Perjantaina  4.  lokakuuta alkaa  varsinainen  ohjelma,  joka  sisältää  esityksiä,  keskusteluita  ja
tapaamisia. Mitä odottaa kyseiseltä päivältä? Ensiksi tulevaisuusteknologia-alan ekspertti Kristjan
Lepik, joka on eräs netti-istuntoprojektin puuhamiehistä ja kykyjen maailmanlaajuisen liikkumisen
järjestelijä.  Esitys on kello 9.00-9.30. Sen jälkeen on aika siirtyä varsinaiseen ohjelmaan. Koko
foorumi  pohjautuu  kolmen  pääteeman  ympärille.  Ensimmäinen  niistä  on  ympäristönhoidon
kierrätystalous ja tähän johdattelee Eestin Tiedeakatemian johtaja,  professori Tarmo Soomere.
Esitys on klo 9.30-10.00. 

Eestin  foorumissa  haluamme  mahdollisimman  paljon  edistää  keskinäistä  ajatustenvaihtoa,  siksi
ohjelmassa  ei  ole  kovin  paljon  esityksiä  vaan  paljon  word  cafe  (kahvipöytä..)   laadukkaita
keskusteluita,  joissa  kaikki  osallistujat  pääsevät  kuuluviin.  Teemoihin  tutustutaan  tarkemmin
lyhyesti  jokaisen  esittelyn  lopussa  ja  osallistujat  saavat  valita  sen  jälkeen  itselleen
mielenkiitoisimman  työpajan.  Esimerkiksi  kierrätystalouden  teeman  keskustelut  Itämeren
puhdistusprojektin,  maailman  siivouspäivän  ja  ilmaston  tasapainottamisen  aiheilla.
Johtavatko keskusteluita Lionit ja Leot vai alan asiantuntijat. Keskustelut käydään pöytäkunnittain
ja päämäärä on, että jokaisen keskustelun lopuksi tehdään yhteenveto tärkeimmistä ajatuksista ja
mahdollisista  toimenpiteistä,  jotka  kaikki  voivat  omaksua  ja  soveltaa  käytännössä.  Keskustelut
käydään klo 10.30-13.00.

Samoin tapahtuu uutena ohjelman osana ensi kertaa tulokkaiden työpaja. Sen päämääränä on, että
kaikki  foorumiin  ensi  kertaa  osallistuvat  Lionit  ja  Leot  kokoontuvat  ja  saavat  enemmän tietoa
foorumista,  seuraavien  päivien  ohjelmasta  ja  hauskalla  tavalla  aloittavat  keskinäisen
kanssakäymisen. Työpaja järjestetään klo 10.30-13.00.

Tämän lisäksi  voimme kaikki  osallistua Tallinnan keskustan läpi  kulkevaan  Lions paraatiin ja
ylevään  avajaisseremoniaan Alexelan  konserttitalossa.   Musiikkia  aiheesta  Eesti  Euroopassa,
tunnettujen säveltäjien tuotantoa: Arvo Pärt – Ukuarun valssi, Veljo Tormis – Eestin ballaadit, Rein
Rannap – Rokkiesitys ”Kaunis maa”. Illan juontajat Anu Välba ja Urmas Vaino.
Paraati alkaa kello 14.00 ja seuraavaksi avajaisseremonia kello 16.00.

Illalla vietetään Alexelan konserttitalossa Eesti -aiheinen juhla, jossa tutustutamme kaikille kaukaa
tulleille  vieraille  mitä  hyvää,  maistuvaa  ja  kaunista  meidän  maa  voi  tarjota.  Musiikista  vastaa
kansanlauluyhtye Untsakad.  

Lauantaina 5. lokakuuta aloitamme aamun tapaamalla oman kansainvälisen presidentin. 
Se tapahtuu kello 9.00-10.30. Sen jälkeen jatkamme toisella perusaiheella, joka on Koko Nuoriso –
Euroopan yhteisön perusta. Esittely tapahtuu kello 11.00-11.30. Kyseiseen aiheeseen johdattelee
tri Ott Pärna, joka on monipuolinen yhteiskunnallisten aloitteiden alkuunpanija ja samalla myös



terveen  elämäntavan  kannattaja  ja  esille  tuoja.  Keskustelujen  teemoina  ovat  ajankohtaiset
työvoiman tulevaisuuden trendit ja nuorison terveys, samoin diabeeteskoirien projektit. Keskustelut
käydään kello 11.30-13.00.

Iltapäivällä siirrymme kolmanteen aiheeseen –  E-Lion – Lions kyberratkaisut.  Annetun teeman
päämäärä on oppia miten nopeasti muuttuva tekninen maailma  vaikuttaa meidän jokapäiväiseen
niin yksityiseen kuin myös klubitoimintaan sekä miten ne kehittyvät ja tulevat toimeen. Tämä aihe
alkaa johdannolla e-Eesti ja kyberratkaisujen aiheilla kello 14.00-14.30. Seuraavat keskustelut kello
14.30-16.00.

Noiden lisäksi järjestetään kyseisenä päivänä myös kokemusten jakamisen seminaarit, joissa eri
valtioiden Lionit  ja Leot  tutustuvat keskenään  erilaisiin hyväntekeväisyysprojekteihin.  Heidän
esityksissään annetaan lyhyt katsaus miten järjestettiin projektin valmistelu, millaisia apuvälineitä
tarvittiin ja miten projekti lähti  liikkeelle.  Tarkoituksena on, että projektiin tutustumisen jälkeen
osallistujat osaisivat kopioida pääkohdat toisten onnistumisista täydentäen omaa työkalupakkiaan
kotona. Seminaarit pidetään lauantaina 5. lokakuuta kello 16.00-17.00 ja sunnuntaina 6. lokakuuta
kello 9.30-10.30 ja 11.00-12.00.

Samana iltana odottaa meitä foorumin juhlallisin illanvietto – gaalaillallinen Lentosatamassa. 
Voimme luvata, että silloin on maaginen ilta hyvän musiikin kera, mahtavaa ruokaa ja unohtumaton
seura.  Ja  jos  et  ole  vielä  milloinkaan  tanssinut  sukellusvene  Lembitun  alla  niin  nyt  on  siihen
mahdollisuus. Tanssista vastaa yhtye Swingers. Gaala alkaa kello 19.00.

Sunnuntaina  6.  lokakuuta jatkuu  ohjelma  aiheilla  E-lion ja  kyber.  Aamun  aloittavat  Leot
esityksellä yleiseurooppalaisesta ympäristöaiheisesta projektista Leo4Green, opettaakseen miten on
mahdollista  järjestää  iso  projekti  koko  Euroopan  virtuaalisen  kanssakäymisen  avulla.  Esittely
tapahtuu kello  9.00-9.30.  Sen jälkeen  kokoontuvat  käytännölliset  työpajat,  joissa  opitaan  miten
Lion-päämajasta ja Euroopan yhteisön säätiöistä voi saada tukea paikallisiin projekteihin, millaisia
virtuaalisia  työkaluja  on  käytettävissä  klubitoiminnassa  ja  projekteissa.  Kansainväliset  Leot
tutustuttavat miten he toimivat ja mitä voivat toiset Leot oppia heiltä. Samaan aikaan pidetään taas
kokemusten jakamisen seminaari niin, että oma klubi saisi uusia ideoita projekteihinsa. Työpajat
ovat kello 9.30-10.30 ja 11.00-12.00.

Päivän  päätteeksi  on  foorumin  loppuseremonia  Alexelan  konserttitalossa.  Luovutetaan  12
diabeteskoiran koulutukseen kootut lahjoitukset. Musiikkia aiheena Eurooppa Eestissä, tunnettujen
säveltäjien teoksia: Johan Sebastian Bach – Rasmus Puurin sovitus ÜENSO -orkesterille, Wolfgang
Amadeus Mozart – Sander Mölderin sovitus, Ludvig van Beethoven – Tiit Kikas ”Oodi Ilolle”.
Päätösjuhla alkaa kello 14.00.

Foorumin koko ohjelma kellonaikoineen on luettavissa kotisivulla heinäkuun lopulla.

Yhteenvetona viisi tärkeintä syytä, miksi kaikkien Eestin Lionien ja Leojen pitäisi osallistua Lions
Euroopa Foorumiin Tallinnassa:
1. Niin suurta kansainvälistä Lions -tapahtumaa ei ole milloinkaan järjestetty Eestissä.
2. Mahdollisuus seurustella niin Eestiläisten kuin myös muualta maailmasta tulleiden Lionien ja
Leojen kanssa.
3. Mahdollisuudet oppia ja jakaa kokemuksia.
4. Uudet ideat oman klubin toimintaan.
5. Hauskat juhlat mielenkiintoisissa paikoissa.

Enemmän tietoa löydät www.europaforum2019.ee


