I-piirin rahanhakuideoita 2020-21
SYÖPÄLAPSET: osastolta ideoita
A. Palvelu:
1. Lapsipotilaiden hyvinvoinnin edistäminen osastolla hoitojen
aikana
Potilaiden viihtyvyys ja hyvinvointi osastoilla
Aloitus tällä
- Askartelupaketti
-Hygieniapakkaus
-Kirja
-Ravinnon saanti
-Viihdykkeet
2. Virkistyspäivät
-Kummivierailut, matka-ja majoituslahjoitukset
-Toipumisleirit
- Tukiryhmät: Tätä projektisuunnitteluopas auttaa klubianne järjestämään jatkuvan,
kuukausittain pidettävän tukiryhmän vanhemmille/huoltajille, joita lasten syöpä koskettaa. Ryhmän
painopiste on vertaistapaamisten, oppimisen sekä selviytymisstrategioiden tarjoamisessa
lämminhenkisessä ja osallistavassa ilmapiirissä.

3. Askartelua
Sylva ry: materiaaleilla ja tuotteiden myynti lasten hyväksi

B. Varojen hankinta

1. Kumppanuussopimukset erityisesti Lastenklinikan kummit ry:
konsertit
Hoitolaitehankinnat
Tutkimuksen tuki
Hoitomenetelmien tutkimus
Suomen Lions-liitto ry kutsuu Lionsklubit mukaan toteuttamaan keräystä klu-bin omalla tyylillään;
osallistuminen voi kertyä rahalahjoituksesta, konsertin järjestämisestä tai jonkin muun oman
tapahtuman korvamerkitsemisestä tä-hän keräykseen (esim. ystävänpäiväkonserttikiertue
klinikkapaikkakunnilla, pienemmät paikalliset tapahtumat ja nallemyynti). Myös Elämä Lapselle -konsertin lippuostot ovat mahdollisia ja kerryttävät keräyspottia.

2. Yhteistyö Suomessa
- Piirien kesken erityisesti O;L;I
- Kummit
- Sylva ry
- Muut järjestöt
3. Yhteistyö kansainvälisesti
- USA: Vertaistukiryhmien ja leirien järjestäminen (tietoa)

Ympäristöasiat: Puhtaat vedet , Elyt
Tavoite
1. asenteiden muokkaus etenkin koululaisten keskuudessa
2. erilaisten raivaus, siivous ja kehittämisenhankkeissa mukana olo
ja hankkeiden luonti/mahdollistaja
3. Ympäristöklubihanke ja klubeille ideoita ja asiantuntijoiden
hankintaa klubi-iltoihin sekä pienten popup- hankkeisiin
kutsuminen.

1. Puhtaiden vesien tapahtumat alueilla ja klubeissa

Piiri toimii innostajana. Koulutus-, verkostoitumis tai
perehdyttämispaketti
Tiedotus on tärkeä funktio. Tehty 2 videota, projektiehdotuksia tehdään,
vesimaailmaa pidetään tiedotuksessa esillä (kasvit, linnut, eläimet, veden laatu,
vesien kunnostus, verkostoituminen, osakaskumppanien rooli). Tärkeänä roolina
varojen haku.ja asian esilläpito klubeissa. Klubi-illan aiheena voisi olla Agenda 2030.

2. Seminaarit piirissä
Lionien tilaisuuksissa mm. KvN:ssä helmikuussa Oulussa. Ennen
joulua 2019 lista hyvistä luennoitsijoita käyttäen hyväksi eri
seminaarien sisältöjä. Tilaisuuksia mm AMKissa ja Siikajoella.
Maailman vesipv seminaaripäivänä.
Seminaareissa hyvä varmistaa, että lions-teema näkyy selkeästi.

3. Piirin vuotuinen Siivouspäivä toukokuussa
Vedet, rannat mukaan selkeämmin 2020, nyt hyvä tulos ( osall. N 5000 ja
työtunteja yli 4000, klubeja n. 15 ilmoittanutta) ja ensi kaudella parannetaan .
Ajankohta mm Eurooppapäivänä. Ja lähialueelle koulujen ja pvkotien kanssa.
Haetan parempaa julkisuutta ja yhteyttä kaupunkien vastuuyksiköihin.
Kasvatusrooli huomioidaan ja Saaristojen siivous-kampanja.
Haasteena vesiasia ja alueellisuus!

5. Asenne muokkausta kouluille; Kilpailu
Aineiston keräystehtävä/kirjoitustehtävä/piirrustustehtävä aiheesta
koululaisille ja opiskelijoille vuorovaikutteisena koulujen kanssa. Esimerkkinä
puhtaiden vesien kouluhankkeet Helsingin seudulla.
Medianäkyvyydestä huolehdittava hakkeiden yhteydessä. Klubeilta
kannustuspalkinnot. Voidaan toteuttaa oppilaiden vapaa ajallakin eikä vain
koulutyönä. Toteutettu Pateniemessä ja Sotkamossa. Myös ammatilliset
koulut mukaan .
Eräs tapa on toteuttaa tapahtuma Ylisukupolvisena Lion-tapahtumana.
Miten ideaa levitetään?? Malli Pateniemestä korjattuna.
Kestävä kehitys lähtökohtana. Myydään klubien kautta.

6. Teemaklubi perustetaan
Kevyenä versiona toteutunee Limingassa.
Löytyykö keskustassa tilaa ihan uudelle klubille???.

7. YmpäristöVisailut isoissa tapahtumissa liitettynä Haku
päällä - kampanjaan : paketin tekoa
Ideana luontosuhdementorit, kestävä kehitys ja kiertotalous. Voidaan
toteuttaa myös luontoprojekteina. Osa kysymyksistä valmiina. Toteutetaan
loppuun vuoden 2019 aikana eri vaihtoehtoja käyttäen.
Kännykkä versio olemassa!!!

8. Muut ideat
Pienempiä omia tai muiden hankkeiden tukemista tehdään lähialueen klubien
kanssa mm. kosteikko ja kalatiehankkeita. Onkin joZateliitti-kosteikkohanke
jne.
Liite
Klubeille sopivia klubi-illan luennoitsijoita

Esitys Ii-piirin lasten syöpäprojektiksi: Lapsipotilaiden hyvinvoinnin
edistäminen osastolla hoitojen aikana
Tavoite
A. Tavoitteena on toimittaa OYSin lasten syöpäosastolle 150 lasta varten suunterveyttä
edistävä pakkaus, jonka avulla pyritään edistämään lasten suunterveyttä ja siten pyrkiä
välttämään tai minimoimaan hoitojen aiheuttamaa suun limakalvotulehdusta l. mukosiittia
vakavine seuraamuksineen. Nuo seuraamukset aiheuttavat kipua, vaikeuttavat syömistä ja
voivat jopa viivästyttää hoitoja.
Yksi pakkaus pitää sisällään
1. Lauri ja hammaskeiju kirjan. Kirjasta on otettava uusi painos (arvio kustannuksista 750 €)
2. Colgaten lahjoittamat hammasharja ja tahna ja muu materiaali (on saatu)
3. Cloettan lahjoittamat ksylitolipakkaukset ja muu materiaali (on saatu)

B. Mahdollisesti saatavan rahoituksen avulla ostetaan lahjakortteja johonkin pikaruokaketjuun
(hampurilaisia, pizzaa)
Toimenpiteet:
1. Halukkaat klubit lahjoittavat min 50 € (tuolla kannatuksella tarvitaan noin 15 klubin
kannnatus, tuolloin ei mahdollisuutta ruokalahjakortteihin)
2. Halukkaat vapaaehtoiset pakkaavat tuotteet
3. Piirihallitus päättää luovutuksesta
Aikataulu:
1.
2.
3.
4.
5.

Päätökset toimenpiteistä piirihallituksessa 1.2020
Rahoitus 15.2 mennessä
Pakkaus 1.2020
Luovutus 2.2020
Kiinnostusta Ii, Oulunsalo, Kuivasjärvi, Myllyoja, Hannat, Pateniemi, Sarat, Uleåborg ja
muitakin
6. Kuka hakijaksi Sarat??

