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Kulmat kuntoon -städnings evenemang
Kulmat kuntoon -evenemanget är ett Lions initiativ, vilket är ett riksomfattande i hemknutarna
arrangerad städkampanj, som hjälper:
•
•
•

Klubbar för att kombinera städ- och miljöutbildningsverksamhet som bygger på att hålla
miljön vårdad och rengöra den tillsammans med andra aktörer.
Att uppnå en situation där människor i gemenskaper har en inverkan om en ren miljö och
vad som kan göras åt det.
genom Lions-verksamheten belysa på ett positivt sätt samarbete gemensamt i
hemknutarna samt i övriga samhället.

Du kan gå med i ett evenemang med en befintlig klubbs egna projekt / aktivitet genom att utmana
andra aktörer och boende i området att gå med i det.

Inträdesfaser för evenemang
Förberedelse
•
•
•
•

Diskussion om att delta i klubben (som klubb eller som enskilda lejon).
Välj klubbens ansvariga lejon och evenemangets media ansvarige
Meddela till distriktet att du medverkar.
Bestäm i vilken omfattning du ska genomföra evenemanget. Att utmana en eller två
utomstående första gången räcker. Det är där det börjar växa de närmaste gångerna.

Definiera mål för klubben, t.ex.
•
•
•
•
•

Barn och ungdomar lär sig vikten av ren miljö och hur man tar hand om miljön.
Vi skapar kontakter med olika delar av samhället, till exempel förskolor, skolor, företag,
organisationer, offentliga aktörer och boende i området.
Vi lär oss arbeta tillsammans med olika aktörer.
Vi ökar synligheten för Lions aktiviteter genom att medverka.
Vi kommer att nå goda framsteg för klubbens medlemmar.

Planering och genomförande avevenemanget
•
•
•
•
•
•

Evenemangets varaktighet: 2-4 timmar (klubben bestämmer)
Genomförandedatum: Finlands naturdag 28.8.2021 (sista lördagen i augusti)
Kontakta stadens/kommunens miljöåtgärd och berätta om Kulmat kontoon-evenemanget.
De ger dig officiella instruktioner och hjälp med planering och organisering.
Se till att så många som möjligt har städutrustning (ofta från staden/städerna/regionala
entreprenörer).
Gå med på att ordna transporten av avfall, till exempel med staden.
Insamling kan till exempel ske med frivilligt kaffe. Stora detaljhandelskedjor kan börja
sponsra, till exempel när det gäller betjänande.
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Vem kan utmanas att delta
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Hem, skolor (bra för första gången, kan också utmana föräldrar att gå med oss)
Organisationer och företag
Kommunen/stadsledning och andra beslutsfattare
Lokal/regional entreprenör
Lokal butik
Miljöansvariga
Boende i området
Leo och Lions
Tidningar och övrig media

Tillvägagångssätt
•
•
•
•

Fokus på vägledning, människor och samarbete
Se till att utrustning och material finns tillgängliga på rengöringsdagen
Upplysa Lions nyckelpersoner att samverka
Kontakta lokala medier för att få publicitet.
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