Aktiviteetti pankki

MD 107 GST

Kansainvälinen teema:
Me palvelemme
We serve - We hjälpar

Puheenjohtajan (CC) teema:
Tekevä, näkyvä lion/Lions som gör ock syns

Palvelujohtajan teema:
Toimitaan sydäntemme pohjasta/Vi hjälper av hela hjärtat

Kauden 2021 – 2022 johtavat ajatukset:
 Suunnittele
 Osallistu
 Yhdessä
 Kiitä
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Palvelu, service (GST) – “toiminnan sielu ja sydän”
Tavoitteet ja toimenpiteet
Palvelu on erotettu omaksi aktiviteettialueekseen Lions-toiminnassa ja piireihin on nimitetty
palvelujohtajat (GST-D). Palvelujohtajat toimivat myös piiriensä
kumppanuusjohtajina.
Tavoitteena on, että jokainen klubi suorittaa kauden aikana
palveluaktiviteetteja ja raportoi ne 100%:sesti MyLION:iin. Raportointi
on erittäin tärkeää, jotta voimme olla kartalla, mitä kentällä tapahtuu ja
samalla muutkin klubit saavat hyvää taustatukea omiin palveluihinsa.

PALVELUMME OSA-ALUEET
LCI:n palvelualueet
•
•
•
•
•

Näkökyky
Nälän helpottaminen
Ympäristö
Diabetes
Lapsuusajan syöpä.
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Ympäristö

Kulmat kuntoon -liitonhanke
Puhtaat vedet -liitonhanke
Kauppakeskuksen kukkaistutusten laitto ja hoito
Kaupunginosan siivoustalkoot
Kirkon ympäristön siivous
Kulttuurihistoriallisista kohteista huolehtiminen
Kunnan ulosmenoteiden kevätsiivous
Kylän yleisen uimarannan kunnostus
Lehtien haravoinnit ja lumenluonnit
Linnunpöntöt
Maamerkkitalkoot
Pihan siivouksia vanhuksien kotona
Puiden istutus
Raivaustalkoot ampumaradalla
Roska päivässä aktiviteetti
Sankarihautojen kunnostus
Vieraslajien kitkentä
Virkistysalueiden puuhuolto ja kunnossapito
Vaatteiden kierrätys
Virkistysalueilta roskat pois
Jokien varsien siistiminen
Taimien istutus.
Piha talkoot.
SER- ja siivousprojektit
Kalojen kutupaikkojen ennallistaminen
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Nuorisotyö
Ambulanssinallet pienille potilaille
Auta lasta- Auta perhettä
Ekaluokkalaisten heijastimet/ huomioliivit
Esikouluikäisten uimakoulu
Esikoululaisille teatteriesitys
Eskarilaisille turvapäivä (paikalla poliisi,
ambulanssi ja paloauto)
Frisbeeradan rakentaminen
Huume- ja päihdevalistus
Ikäihmisten ruokatarjoilu
Instrumentit ja stipendit musiikkiopistolle
Jouluinen tonttumetsä perheen pienimmille
Joulukeräys vähävaraisille perheille
Joulukinkkujen jako diakonian kautta
Joulukonsertti syöpälasten hyväksi
Joululahjaraha vähävaraisille
Joulunajan ruokalahjakortit vähävaraisille
Joulupolku
Joulupuu vähävaraisille lapsille
Katutoiminnan tukeminen
Kesäaktiviteetti nuorille onkikilpailu
Kevätretki lastenkotien lapsille
Kirjakumminuori, lukiokirjat vähävaraisen
perheen nuorelle
KiTeNet-hanke
Koulujen liikunta- ja esiintymistaito
Koululaisten salibänditurnaus
Koulumummon/-vaarin vierailu
Koulussa/päiväkodissa kummilapsitoiminta
Lapset Linnanmäellä (Huvipuistot)
Lasten pyöräilykypärät
Lasten leiri sosiaalitoimen kanssa yhdessä
Lasten liikennepuisto/liikennekasvatus
Lasten liikennepuistojen ylläpito ja opastus
Lasten olympialaiset
Lasten talvirieha
Legoja erityisluokalle
Leikkipuiston rakentaminen laitteineen
Leikkipäivän järjestäminen
Leirikouluavustus 5-6 luokille

Nuoret taiteilijat klubin juhlissa
Nuorien urheilijoiden tuki urheiluseurojen
kanssa
Nuorille harrastetarvikkeita ja vaatteita
Nuorison skeittirakennelmat
Nuorisotilan välineet/valvontaNuorten
palkkatuki kesätyöntekijöille
Nuorten työpaja
Opiskelijoiden stipendit
Partiolaisten tukeminen
Päiväkotien huomioliivit
Quest-koulutus
Rauhanjulistekilpailu
Ruoka-apu seurakunnalta vähäosaisille
Ryhtipalkinnot yläasteen oppilaille
Sijaisperheiden lasten
koulutus/virkistysSkidiskaba lasten
laulukilpailu
Soppakirkko 2x vuodessa
Soppakirkko vähävaraisille ja työttömille
Sotaveteraanien jouluruokailu
Sri Lankan kummilasten auttaminen
Stipendit ja kesätöiden mahdollistaminen
Suojatiepäivystys koulujen aloituksessa.
Tk:n pitkäaikaissairaille lettukestit kesäisin
Turvassa tiellä -tapahtuma koululla
Vaihto-oppilaiden majoitus
Vammaisratsastuksen tukeminen
Vammaisurheilijoiden auttaminen
Vanhusten yhteinen lounastilaisuus
Vauvapeitot vastasyntyneille
Vauvojen lelupaketti
Nuoria olemme vieneet crossiradalle
harjoittelemaan sekä järjestäneet yhdessä
liikenneturvan kanssa Turvassa tiellä kampanjaan liittyvän tapahtuman
koululla.
Koulukaveriprojektin merkeissä jaetaan
kouluille hymypatsaita.
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Ikäihmiset
Yksinäisten vanhusten joulupaketit
Ylijäämäruuan jakelu aattoina
Atk-/digineuvonta ikäihmisille
Dementiaosastolla kerran viikossa tanssit
Hiekoitushiekan jakaminen ikäihmisille
Ikäihmisten jatkuva asiointiapu ja ystävätoiminta
Ikääntyneiden lauluillat
Ilmainen joulukonsertti veteraaneille
Joulukorttien kirjoittelu vanhuksille
Joululaulutilaisuus palvelukodissa
Joulutorttuleivonta palvelukotiin adventtina
Kenkien nastoitus
Kirjastokassipalvelu ikäihmisille ja
liikuntarajoitteisille
Klapitalkoot veteraaneille
Konsertit sairaalassa pitkäaikaissairaille
Laitosvanhuksia kirkkokonserttiin
Laskiaispullat palvelutalossa
Laulutuokiot palvelutalolla

Tk:n pitkäaikaissairaille lettukestit
kesäisin
Vanhainkodin asukit markkinoille
Vanhainkodin joulujuhla ja konsertit
Vanhojen tanssien kuljetuksia
palvelutaloihin
Vanhuskummitoiminta
Vanhusten joulukahvitus ja tanssit
Vanhusten kanssa valokuvamuistelut
Vanhusten keskustelupiiri
Vanhusten kotiseutuajelu
Vanhusten kuljettaminen
adventtikirkkoon.
Vanhusten kuljetus heille tärkeisiin
tilaisuuksiin.
Vanhusten ohjelmalliset iltamat
Vanhusten tuolijumppa
Vanhusten ulkoiluttaminen.

Vanhusten yhteinen lounastilaisuus
Veteraanien auttaminen
Veteraanien joulujuhla/ateria
Veteraanien sähköposti- ja
tekstiviestiapu

Lukemishetkiä ikäihmisille
Muistisairaiden auttaminen mm. ehtoollisella
Palohälyttimien ja lamppujen vaihto
veteraaneille
Palvelukodin tavarahankinnat
Palvelutalolla 2 ulkoilupäivää/viikko jatkuvasti
Muita aktiviteetteja
Pyörätuolit vanhainkotiin
Rollaattoriralli
Runot, laulut, hyvänäpito palvelutalolle
Saattoapua mm. lääkäri- yms. käynteihin
Virkistysretket
Sotainvalidien/veteraanien tukeminen

Yksinäisten vanhusten joulupaketit
Äitienpäivä-/Isänpäiväjuhla vanhusten
palvelukodissa
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Muut
Autojen siivous
Avustajakoiran koulutus
Defibrilaattori VPK:lle/kauppakeskukseen tms.
Diabetes neuvonta
Hautakivien oikaisu
Hautojen hoitaminen
Häkämittari äitiysneuvolaan
Itsenäisyyspäiväjuhla srk:n kanssa
Joulukadun avajaiset.
Joulukorttien kirjoittelu vanhuksille
Joululehti paikallishistoriikkina
Joulupukkipalvelu
Järjestyksenvalvonta talkoohengessä
Kalamarkkinat
Kehitysvammaisten joulujuhla
Kipupumppu sairaalaan/terveyskeskukseen
Liikenneohjaus eri tilaisuuksissa
Lipunnostot Itsenäisyyspäivänä ja Äitienpäivänä.
Miesten ilta
Minigolfrata
Naisten ilta
Narikkatoiminta konserttitalolla/teatterissa
Nopeusnäyttötaulun hankinta
Omaishoitajien retkipäivä
Omaishoitajien vuosittaiset virkistyspäivät
Pelastusarmeijan joulupatakeräys
Pienperheleiri
Piha talkoot
Pipojen ja sukkien kutominen syöpälapsille
Pyhäinpäivän kynttiläsytytys
Saunavasta aktiviteetti
Sotaveteraanikeräys kyydit
Talvirenkaidenvaihtopalvelu
Vaalimme vanhoja perinnetöitä
Vainajien maksuton kantoapu
Verenluovutusaktiviteetti.
Yhteismarkkinat muiden järjestöjen kanssa
Yksihuoltajaperheiden ryhmän toiminnan tuki
Yksinhuoltajaperheet Muumimaailmaan.
Vapaaehtoispalvelu turvapaikanhakijoiden
auttamiseksi

Äänilehden lukeminen viikoittain
näkövammaisille.
Palo- ja häkähälyttimien hankinta
Aurausviittojen teko
Hirven kaato, jonka lihat
lahjoitetaan/myydään.
Hyvän mielen joulumarkkinat
Joulukuusien myyntiä tai lahjoituksia
Lions Dansgala i Mariehamn
Fiskeriaktivitet
Pargas Open
Naisen elämää tapahtumat
Itse kudottuja pipoja, pikkusukkia,
kaulaliinoja.
Hirvitanssiaiset
Vepsän purjehdus SOS-lapsikyläläisille
Saaristomeren linnunpönttöjen
tekeminen ja asennus
Nuorisokahvilan ylläpitoa
Turun silakkamarkkinat
Saaristolaismarkkinat
Killin markkinat
Wanhanajan markkinat
Mikaelin markkinat
Kekri markkinat
Laurin markkinat
Auran markkinat
Silakkanuotta
Kustavin lohimarkkinat
Sankarihaudoilla käynti
Haahkat Aurajokeen
Liikuntatapahtumat
Lehmusvalkaman joulujuhla
Auton renkaiden vaihtaminen
Kesäteatteritoiminta, omat näytökset
Teatterilippujen myynti
Kevät- ja joulumarkkinat.
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Lähteinä tähän dokumenttiin olen kartoittanut eri piireissä/klubeissa tehtyjä palveluja. Lisäksi
osa mainituista palveluaktiviteeteistä on myös saatu jäsenkyselyn pohjalta, jonka PDG Heikki
Hemmilä on toteuttanut kaudella 2015.
Jotkin ovat jopa tulleet allekirjoittaneen kokemuksen kautta.
Toivon, että tästä saa ideoita palvelutyön tekemiseen, niin piiri- ja klubitasoillakin.
Pyörää ei tarvitse tehdä uudestaan, mutta kekseliäisyys sekä oma-aloitteisuus on tässäkin
asiassa valttia.

Erinomaista kautta toivottaen,
MDC-GST/IPDG Petri ”Pete” Lappi.
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