
   

 

      DG-kirje maaliskuu 2022 

Maaliskuun kuukauden teemanamme on ympäristö: Elämän mittainen tehtävä. 

”Älä koskaan epäile, etteikö pieni joukko ajattelevia, sitoutuneita kansalaisia voisi muuttaa maail-
maa. Todellakin, se on ainoa asia, joka koskaan on ollut." -Margaret Mead 

Ympäristö ja luonto ovat suurien haasteiden edessä. Luonnon monimuotoisuus on kuihtumassa 
ja luontokato on kasvamassa ennennäkemättömiin mittoihin. Pölyttäjien häviäminen uhkaa ruoan 
tuotantoa kaikkialla maailmassa. 

Ympäristöteko on myös humanitaarinen teko, koska ympäristöllä on suuri vaikutus terveyteem-
me. On sanottu, että syömme keskimäärin luottokortin verran viikossa muovia johtuen mikromuo-
viongelmasta. Maailman terveysjärjestö WHO:n mukaan maailmanlaajuisesti 24 % kuolemista 
linkittyy ympäristöön. Toimiminen ympäristön puolesta tekee hyvää omalle ja muiden terveydelle. 

Ympäristö yhdistää meitä kaikkia ainutlaatuisella maapallollamme. Ympäristö on ylisukupolvinen. 
Ottamalla nuoria mukaan toimintaamme, voimme auttaa tulevista sukupolvista vastuuntuntoisia 
kansalaisia. Samalla me voimme yhdistää ympäristötoimintaa moniin nuorten tänä päivänä koke-
miin haasteisiin, kuten syrjäytymiseen ja ilmastoahdistukseen. 

Ympäristö on yksi leijonien maailmanlaajuista palvelukohteista. Me voimme ajatella maailmalaa-
juisesti ja toimia paikallisesti. Meistä jokainen voi olla mukana omassa pienessä joukossa, joka 
kutsuu muita mukaan ja muuttaa maailmaa. Pienikin teko ympäristön puolesta on tärkeä, se jät-
tää jäljen historiaan ja muuttaa tulevaa. 

Tule kuuntelemaan mitä kiehtovaa leijonien ympäristötoiminnassa on tapahtumassa. Ilmoittaudu 

webinaariin osoitteessa http://tiny.cc/2a1puz 

 

 

 

 

 

 



   

 

Sain olla edustamassa Suomea Lions Quest’n Eurooppalaisten toimijoiden tapaamisessa Ukrai-
nassa, Kiovassa, tammikuussa 2020. Ryhmäkuva tästä tapahtumasta alla. LQ:n kansainvälisyy-
teen liittyy se, että olemme kuin yhtä perhettä. Viime päivinä maailmanlaajuisen Quest-perheen 
ajatukset ovat olleet ukrainalaisten ystäviemme luona.  

Meitä jokaista järkyttää Ukrainan kauheat tapahtu-
mat. Quest-kouluttaja sota-alueelta kirjoitti, kuinka 
rohkeasti tavalliset ihmiset suhtautuvat miehittäjiin 
mm. seisoen tankkien edessä ja kieltäytyen näyt-
tämästä papereitaan; matkustaen omassa maas-
saan omalla luvallaan. On selvää, että kun luoteja 
ammutaan ja ballistiset ohjukset viheltelevät, väki-
vallaton kielenkäyttö vaikenee.  

Ukrainalainen Lyudmila kirjoitti myös, että he Uk-
rainassa tietävät, kuinka paljon Euroopassa väli-
tämme heistä, mutta lisäsi, että "me pidämme 
huolta itsestämme". He ovat kokeneet jo yhden 
sukupolven aggressiota Venäjältä, eivätkä halua 
selvitä siitä toista kertaa.  

Tänäänkin Lions Quest –kouluttaja Valentin Serhii 
perheineen piileskelee pommeja kotinsa lähellä. 
LQ-perheemme ja muut ukrainalaiset tarvitsevat 
tukeamme ja apuamme! LQ pj. PDG Valentin 
Kravchenko totesi, että paras keino Lioneilla on 
nyt auttaa tukemalla naapurimaiden lionien 
työtä pakolaisten elämän turvaamiseksi. LCIF 
on jo avustanut sekä Puolan että Romanian klube-
ja 15.000 USD hätäapurahalla, ja se on perustanut 

maksulinkin lisävarojen keräämiseksi http://www.lionsclubs.org/humanitarianresettlement 
Nämäkin lahjoitukset kerryttävät Kampanja100:a ja varat menevät 100% Ukrainan lasten, nais-
ten ja heikompien jäsenten päivittäistarpeisiin.  

Lions Quest –liikuntaseurakoulutus Jyväskylässä peruuntuu ellei osallistujia saada lisää! 

Vielä tänä keväänä G-piirissä on tarkoitus järjestää klubeille maksuton liikuntaseurakoulutus. 
Osallistujamaksut hoidetaan Punaisen Sulan keräystuotoilla. Ensi vuonna jokaisen osallistujan 
kurssimaksu tulee klubien hoidettavaksi. Nyt kannattaa kutsua mukaan paikallisten urheiluseuro-
jen toimijoita. Kurssille on ilmoittautunut vasta kolme valmentajaa.  

LQ-kurssiamme suosittelee mm. valmentaja Jukka Jalonen: 
"Liikuntaseurojen valmentajien on tärkeää lajitaitojen harjoittelun lisäksi luoda kannustava ja po-
sitiivinen ilmapiiri sekä vahvistaa lasten ja nuorten sosiaalisia taitoja. Elämisentaitoja Lions 
Quest -ohjelma tarjoaa tähän valmentajille käyttökelpoiset välineet." 

Koulutus järjestetään kahtena maanantai-iltana Jyväskylässä: 28.3. 

ja 4.4. Katsokaa klubi-illassanne tämä LQ-liikuntaseurakoulutuksesta 

kertova markkinointivideo:  

https://youtu.be/1IlzFDZy5vM 

Pidetään huolta itsestämme ja toisistamme, ollaan tekeviä ja nä-

kyviä leijonia! Valoa ja iloa kevättalveen jokaiselle!  

DG Johanna Arho-Forsblom  
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