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LIONS CLUB VALKEALA TOIMINUT 55 VUOTTA 
 
Kouvolan alueen lionsklubeista viidenneksi vanhin, Lions Club Valkeala 

perustettiin 17.3.1965. Kummina, eli klubin perustajana oli Lions Club Elimäki. 

LC Valkeala on ollut puolestaan kummi LC Valkeala/Vekaralle (v.1981) ja 

lionspiirin ensimmäiselle naisklubille LC Kouvola/Iirikselle (1994). Klubin 

kotimainen ystävyysklubi on LC Kouvola/Lukko (vuodesta 1989) ja 

kansainvälinen ystävyysklubi LC Tallinn/City (vuodesta 1997). 

 

Lionstoiminnan periaatteiden mukaisesti klubi on tehnyt vapaaehtoistyötä 

paikallisella ja kansainvälisellä tasolla lasten ja nuorten terveen elämän ja kehityksen 

turvaamiseksi, sekä ikääntyneiden, perheiden, vammaisten ja muiden apua tarvitsevien 

tukemiseksi. 55 vuoden aikana klubi on antanut taloudellista apua, tukea ja lahjoituksia 

yhteensä rahanarvon muutos huomioiden n. 328 000 euroa. Tähän summaan sisältyvät myös 

lionien puolisoiden ja 1988-2004 toimineen Leo Club Valkealan jakamat avustuksen ja 

lahjoitukset. Kokonaissummasta 70 % on kohdistunut kotikuntaan, 20 % muualle Suomeen 

ja 10 % ulkomaille. Suurimmat kohderyhmät ovat olleet lapset ja nuoret, sekä vähävaraiset 

perheet, lisäksi avustusta saavat vammaiset, vanhukset ja veteraanit. 

 

Pitkäaikaisimpina palvelutoimintoina ovat olleet koululaisille ja opiskelijoille jaetut 

stipendit, sekä jouluavustukset, kohteena vanhukset ja vähävaraiset perheet. Aktiviteetit ovat 

jatkuneet katkeamatta ensimmäisestä toimintavuodesta lähtien. 30 vuoden ajan klubi 

osallistui sotainvalidijärjestön syyskeräykseen. Se alkoi viljan ja rahan keräyksenä, mutta 

muuttui vähitellen pelkäksi rahankeräykseksi. Lionit ja eräät muut yhteisöt toimivat 

varusmiesten oppaina ja kuljettajina. Aktiviteetti päättyi vuosituhannen vaihteessa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

 

 

 

 

  

      

       Klubin 35 v. Juhla 18.3.2000, valmistaudutaan kunniakäyntiin sankarihaudoille 



Klubin auttamiskohteita on ollut satamäärin. Joukko muodostuu yksittäisistä ihmisistä, 

perheistä yhteisöistä ja laitoksista. Saajia ovat olleet jo yllä mainittujen lisäksi partiolaiset, 

nuorisourheilu, nuoriso- ja urheiluseurat, oppilaitokset, päiväkodit, terveyskeskukset, 

sairaalat, vanhaikodit, palvelutalot, näkövammaiset, tulipalossa omaisuuttaan menettäneet, 

Valkealan Opisto jne. Klubi on ohjannut toistakymmentä nuorta nuorisovaihdon välityksellä 

ulkomaisiin perheisiin, tai vastavuoroisesti hankkinut sieltä tänne tuleville isäntäperheitä. 

Lasten ja nuorten terveen kasvun tukemiseen ja riskikäyttäytymisen ennaltaehkäisyyn on 

Lionsjärjestöllä oma Lions Quest  opetusohjelma. Sen käyttäjäksi klubi on tukenut 

parinkymmenen opettajan kurssitusta taloudellisesti, sekä avaustanut kouluja 

oppimateriaalien hankinnoissa. 

 

Kotikuntaan kohdistuneissa aikaansaannoksista 

näkyvimmät ovat Valkealatalon eteen pystytetty 

 veistos (1991) ja Kirjokivessä sijaitsevan 

Elvingin tornin kunnostus (1994 –1995) 

Ne toteutettiin LC Valkealan ja 

LC Valkeala/Vekaran yhteistyönä. Projektit 

olivat myös kulttuuritekoja. 

 Patsaan sanomalla "Äiti Valkeala puhuu pojalleen 

 puhtaan luonnon säilyttämisen puolesta" leijonat 

 ovat halunneet muistuttaa sukupolvesta toiseen, 

 miten tärkeä elinehto ihmisille on luonnon 

ja ympäristön hyvinvointi. 

 

Historiallisesti arvokkaan Elvingin tornin kunnostamiseen leijonat ryhtyivät, kun siihen ei 

saatu julkisia varoja. Sponsorien tukemana kunnostetusta tornista saatiin 

näköalapaikka, josta avautuu ihailtavaksi laaja erämaa- ja järvimaisema. Aluksi tornia 

kesäaikana pitivät avoinna lionsklubit ja Valkealan kunnan palkkaama kesätyöntekijä, 

tuolloin palkattu kesätyöntekijä päivysti arkipäivät ( ma - pe) ja lionsklubit viikonloput 

 ( la - su). Kuntayhtymäliitoksen jälkeen ei Kouvolan kaupunki palkannut tornille 

kesätyöntekijää ja nykyään torni on avoinna kesäviikonloput ( la - su ). 

Tämän johdosta tornin kävijämäärä putosi 3000 hlöstä n. 1200 henkilöön. 

 

Jo aiemmin mainitut oppilaitosten stipendit on kolmenkymmenen  viime vuoden aikana 

jaettu yhdessä Vekaran klubin kanssa. Yhteistyön tulosta ovat myös olleet koulujen 

oppilaille suunnatut huumeiden torjumiseen kohdistuneet tietoiskut ja luennot, joissa on 

käytetty alan parhaita asiantuntijoita. Oppilaiden vanhemmat puolestaan ovat saaneet 

tietoutta huumeiden käytön tunnistamisesta. 

 

LC Valkealan piirissä syntyneen idean pohjalta 

 klubit ovat muutaman kerran organisoineet   

4 - 9 vuotiaille lapsille " Visan urheilukoulun" 

. Nimensä tapahtuma on saanut pikajuoksija              

Visa Hongiston mukaan. Yhteen tapahtumista 

 Visa itsekin ehti mukaan kilpailumatkakiireiltään 

. Urheiluseura Valkealan Kajon yleisurheilujaoston 

jäsenet toimivat ohjaajina, leijonat rahoittajina , 

avustajina ja välipalatarjoilun hoitajina. 



 Osallistujat saivat   t-paidan, jossa Visan kuva ja teksti "Visan urheilukoulu" sekä Kajon ja 

lionsjärjestön logot. Samat asiat lisättynä Visan nimikirjoituksella ovat sisältyneet kaikille 

osallistujille palkinnoksi annettuun kunniakirjaan. 

 

Klubimme on tarjonnut lapsille ja koululaisille (5 - 15v.) vuodesta 2018 lähtien maksuttomia 

uintikertoja Valkealatalon uimahallilla talvilomaviikolla 9. Tällä aktiviteetilla pyritään 

lisäämään nuorten liikuntaharrastusta ja parantamaan tärkeää uimataitoa. Nämä 

maksuttomat lionsuinnit ovat saaneet paljon positiivista palautetta. 

 

Leo club Valkeala oli myös klubien yhteinen aktiviteetti. Vaikka sen toiminta-aika kesti vain 

16 vuotta, oli se suuri menestys. Se tuotti aktiviteeteillaan rahaa avustuksiin yli 

kaksinkertaisesti sen määrän, mitä taustaklubit sen toimintaan sijoittivat. Vielä tärkeämpää 

kuin taloudellinen tulos oli se, että useat kymmenet 14 - 28 vuotiaat valkealalaiset tytöt ja 

pojat saivat mahdollisuuden oppia elämässä tarvittavia taitoja palvelun, yhdessä toimimisen, 

johtamisen ja niistä saatujen kokemusten kautta. Klubi sai kansainväliseltä lionsjärjestöltä 

viitenä vuonna arvostetun " Erittäin hyvän leoklubin palkinnon". Suomessa se valittiin 

kerran "Vuoden leoklubiksi". Kaksi jäsentä nimettiin "Vuoden leoksi" Suomessa. Klubin 

jäsen Antti Forsell toimi Suomen leojen ylimpänä virkailijana, Leoneuvoston presidenttinä 

2000 - 2001. Valkealan klubit voivat olla ylpeitä leoklubistaan. 

 

Laajin yhteisaktiviteetti, jossa LC Valkeala on ollut mukana alusta lähtien, on pohjois- 

kymenlaaksolaisten lionsklubien toimittama äänilehti "Poksetti". Kolmea kesäkuukautta 

lukuun ottamatta kerran viikossa ilmestyvää lehteä lionit ovat lukeneet alueen 

näkövammaisille vuodesta 1979 alkaen. Valkealan klubin jäsenet ovat 40 vuoden aikana 

ehtineet lukea 131 viikkoa, eli reilun kahden ja puolen vuoden verran. Klubin jäsen Esko 

Kanerva kuului lehden toimituskuntaan alusta lähtien ja oli Poksetin toimitusvastaava 

20 vuoden ajan.1984 - 2004. Klubi on osallistunut myös äänilehden toimittamiseen tarvitun 

kaluston ja materiaalin hankintoihin. 

 

Lähialueille ja koko Suomeen klubi on antanut taloudellista tukea yksittäisissä 

katastrofitilanteissa (mm. Lapuan patruunatehtaan räjähdys 1976) ja erinäisissä hankkeissa     

(mm. sotainvalidien hoitokoti Kyyhkylä 1980). Lisäksi lahjoituksia ovat saaneet monet 

ylikunnalliset ja valtakunnalliset vammaisjärjestöt. Eniten tukea koko Suomen alueelle klubi 

on kerännyt osallistumalla suuriin valtakunnallisiin keräyksiin. Kansalaisille ne ovat tulleet 

tutuksi "Punainen Sulka"-kampanjoiden nimellä. Niitä on järjestetty vuodesta 1972 lähtien 

noin 5 - 10 vuoden välein. Varoja on kerätty mm. syöpätyöhön, sotaveteraanien ja -

invalidien, vammaisjärjestöjen ja vanhusten hyväksi. 

 

Vuonna 2006 toteutettiin kampanja, jolloin 

kerättiin varoja Suomen lasten ja nuorten 

paremman elämän puolesta. 

Valtakunnalliseen "Nenäpäiväkeräykseen"  

klubimme osallistui vuonna 2011. Tähän 

keräykseen osallistuimme kahdella eri tavalla, 

eli ostimme Valkealan päiväkotilapsille nenäpäivänenät, 

sekä suoritimme lipaskeräyksiä Valkealan ABC:llä. 

Nenäpäiväkeräyksen tuotto oli vajaa 1800 euroa. 

"Uusi lastensairaala 2017" -keräyksen suoritimme 



 keväällä 2014. Keräys suoritettiin lipaskeräyksenä Valkealan ABC:n ja Valkealan S-

marketin ovien edustalla. Keräyksen tuotto oli 3000 euroa, jolla tuettiin tätä hanketta. 

Valtakunnallisesta "Punainen Sulka" kampanjan keräystuotosta on palautettu tietty osa 

klubille takaisin käytettäväksi paikkakunnalla nuorten hyväksi. Esimerkiksi vuoden 2016 

Punainen Sulka-kampanjan keräystuotosta palautettiin takaisin klubillemme vajaat 800 €. 

Tällä palautussummalla tuimme partiolippukunta Valkealan Kolmisoihdun nuorisotyötä ja 

heidän viikon kestävää samoajaikäisten vaellusretkeä. Kaikissa Punainen Sulka 

kampanjoissa on klubimme ollut mukana. 

 

Klubi on osallistunut kansainväliseen avustustoimintaan Lionsjärjestön oman säätiön 

LCIF:n kautta. Tämä säätiö arvioitiin vuonna 2007 arvostetussa Financial Times´ssa 

maailman 34 kansalaisjärjestöstä parhaaksi. Säätiön kautta avustukset menevät 

lyhentymättömänä varmasti perille. Kuka tahansa yksittäinen ihminen ja mikä tahansa 

yhdistys lionien lisäksi voi osoittaa lahjoituksiaan LCIF:lle mm. luonnonkatastrofeista 

kärsineille. LCIF:n "Kampanja 100" alkoi v. 2018. Siinä avustuskohteina ovat taistelut 

diabetestä ja lapsuusiän syöpää vastaan, hyvän näkökyvyn puolesta, nälän helpottaminen ja 

ympäristö. Valkealan klubi on lähes vuosittain siirtänyt avustusrahaa LCIF-tilille. 

Suurimmat summat on lahjoitettu järjestön kahteen suureen näönsuojelukampanjaan: 

vuonna 1994 4000 euroa (korjattu rahanarvo) ja vuosina 2006 - 2008 5300 euroa. Klubin 

tekemien mittavien lahjoitusten vuoksi on säätiö myöntänyt klubin anomuksesta 15:sta 

jäsenelle säätiön korkeimman kunnianosoituksen  Melvin Jones- jäsenkunnan jäsenyyden. 

 

Suomalaisilla lioneilla on ollut kaksi kehitysapuhanketta yhteistyössä ulkoministeriön 

kanssa. Molempiin klubi on osallistunut: 1000 eurolla vuonna 1988 Equadorin 

silmäklinikan perustaminen ja 430 eurolla vuonna 1991 kaivojen rakentaminen Kameruniin 

(summat nykyrahassa). Yhteispohjoismaisista aktiviteeteista klubi on ollut mukana mm. 

puolalaisen lastenkodin kunnostamisprojektissa 1996 - 1997 ja puolisoiden rahoittamassa 

"Karttoja Viroon"-aktiviteetissa 1995. Hankkeella Viron koululaiset saivat käyttöönsä ajan 

tasalla olevia karttoja. 

 

Viroon on suunnattu muitakin lahjoituksia ja avustuksia. Työnä suurimmat projektit olivat 

Valkealan lukion virolaiseen kummikouluun Kuusalu Keskkooliin toimitetut lahjoitukset. 

Ensimmäinen erä, 270 kollia toimitettiin vuonna 1991 ja se käsitti koulutarvikkeiden lisäksi 

vaatteita, kenkiä, yms. sekä Kymenlaakson paperiteollisuuden lahjoittaman yhden vuoden 

kulutusta vastaavan määrän paperia  koululaisten käyttöön. Toinen erä toimitettiin vuonna 

1993. Silloin kuorma-auton lastina oli Valkealassa tarpeettomaksi jäänyttä koulukalustoa. 

Molemmat lähetykset hoidettiin klubin omina kuljetuksina ystävyysklubi Tallinn City`n 

kautta on osallistuttu Estonia- onnettomuudessa orvoiksi jääneiden lasten koulutus- ym. 

kustannuksiin, sekä 2010-luvulla kehitysvammaisten nuorten Harakka-kodun 

kalustamiseen. 

 

Yksi kansainvälisen auttamisen kohde on osallistuminen varattomien lasten kouluttamiseen 

kehitysmaissa. Tässä niin klubi kuin puolisotkin ovat olleet mukana jo kolmenkymmenen 

vuoden ajan  ja ovat nyt kummatkin kouluttamassa kolmatta kummilastaan. Toiminta on 

tapahtunut Suomen Lions-liiton kummilapsiprojektin kautta. Kohteena ovat Sri Lankalaiset 

köyhistä oloista olevat lapset, joilla ei ole ilman avustusta mahdollista saada kunnon 

koulutusta. Projektia toteutetaan yhteistyössä Sri Lankan lionien kanssa. Sikäläiset 

lionsklubit tekevät hakemukset omilta alueiltaan koulutukseen sopivista 5 - 12-vuotiaista 



tytöistä ja pojista. Nämä hakemukset toimitetaan Suomeen tämän projektin yhdyshenkilölle. 

Häneltä niin lionsklubit ja yksittäiset lionit, kuin myös lionsjärjestön ulkopuoliset henkilöt, 

perheet, työporukat ovat saaneet kummilapsen. Koulutusmaksu ( kuukaudessa 

peruskoululaiselta 10 €, lukiolaiselta 15 € ja yliopistossa olevalta 30 €) maksetaan kerran 

vuodessa Suomen Lions-liiton kautta kummilapsen paikkakunnan lionsklubille, joka 

kuukausittain antaa avustuksen ja kontrolloi sen käytön. Suomalainen yhdyshenkilö 

apulaisineen käy vuosittaisen lomamatkan yhteydessä tarkistamassa klubin 

kummilapsikirjanpidon ja tapaa kaikki kummilapset. Pankki-, postitus-, valokuvaus ym. 

kulujen kattamiseksi kummeilta peritään 10 € vuodessa. Tässäkin lionsprojektissa voi 

vakuuttua, että avustus menee lyhentymättömänä perille. 

 

Jotta lionsklubit voisivat rahoittaa avustus-, lahjoitus- ja tukitoimintansa, ne järjestävät 

varainhankinta-aktiviteetteja. Lionstoiminnan periaatteiden mukaisesta niistä saadut 

käytetään hyväntekeväisyyteen. Valkealan klubin varojen hankintakeinoja ovat olleet mm. 

mainoksilla varustetun verokalenterin julkaisu 21 kertaa vuosina 1966 - 1988, 

perävaunuarpajaiset, Valkeala-aiheisten seinälautasten valmistaminen ja myynti-aktiviteetti 

loppui, kun valmistaja lopetti toimintansa. Mainosrahoitteisen palvelukartan julkaisu, 

aurauskeppitalkoot, sekä huussiturvetalkoot ovat myös loppuneet. Nykyiset klubin 

varainhankinta-aktiviteetit ovat Elvigin tornin lipputulot (alkaen 1995-), kolikkoja ja 

pullonpalautukuitteja keräävä pyramidi Valkealan ABC-asemalla (2001-) ja valtatie 15 

varrella Jokelassa sijaitseva teline (2004 -), josta myydään mainostilaa. 

 

 

 

 

 

 

         

 

 

 

 

 

 

                                  Huussiturvetalkoot Niemen turpeen turveaumalla 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                 aurauskeppitalkoot               evästauko 



 

Klubitoiminnan alkuvuosina 1965 - 1974 järjestetyt lastenjuhlat ja 1975 - 1983 pelatut 

leijonat vastaan kunnanvaltuusto luutatossuottelut olivat iloisia tapahtumia, joiden tuotto 

kohdistui ensiksi mainitun osalta lapsille ja jälkimmäisen osalta mm. nuorten urheilijoiden 

tukemiseen. Konsertteja klubi on järjestänyt paitsi varojen hankinnan vuoksi myös 

tarjotakseen yleisölle nautinnollisia musiikkielämyksiä. Muutamat konsertit ovet palvelleet 

paremmin jälkimmäistä tarkoitusta kuin varainhankintaa. 

Mm. Jorma Hynninen, Esa Ruuttunen, 

Danny ja  Armi, Katri-Helena, 

Seppo Hovi poikineen, lapsitähti 

Timo Turunen, Aikamiehet ja Korsuorkesteri 

ovat olleet konserttien esiintyjinä. 

Jokelan koululla  keväällä 2011 järjestetty  

 Joel Hallikaisen "Riemuralli" lastenkonsertti   

oli ilmainen ja suunnattu lapsille ja heidän p 

perheilleen. Konsertissa Joel Hallikainen 

lauloi, laulatti ja taikatempuilla hauskuutti 

lapsia ja heidän vanhempia. 

 

Lionsjärjestön tunnuslauseen, " Me palvelemme" mukaisesti rahan hankkimisen ja sen 

jakamisen lisäksi klubin toimintaan sisältyy myös epäitsekästä palvelua, oman vapaa-ajan 

uhraamista apua tarvitsevien lähimmäisten iloksi ja hyväksi. Edellä esiteltyjen äänilehden 

lukemisen ja sotainvalidien syyskeräyksessä auttamisen lisäksi klubilaiset ovat tehneet 

pihojen ja rantojen siivoamista, osallistuneet maalaustalkoisiin, uusineet vanhuspariskunnan 

portaat, rakentaneet aidan omakotitalon ympärille, tehneet istutuksia Iltatähti-palvelutalon 

vanhimman osan pihamaalle viihtyvyyden lisäämiseksi, järjestäneet äitienpäiväjuhlan, 

tarjonneet ohjelmaa vanhuksille ja kahvittaneet heitä, sekä hoitaneet kirkkopyhän 

kuljetuksia jne. Klubimme perinteisiin on myös kuulunut tammikuun alussa järjestää 

Lionsviikon kirkkopyhä Valkealan kirkossa, siinä avustamme kirkonmenoja hoitamalla 

tekstinluvun ja kolehdinkannon. Ennen kirkonmenoja suoritamme kunniakäynnin ja 

seppeleenlaskun Valkealan Pro Patria muistomerkille. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kunniakäynti Pro Patria muistomerkillä  Ladyjen kirkkokahvitilaisuus 

 



Vuonna 2019 rakensimme erään talon lumenpainosta sortuneet terassin lasikatteen 

uudelleen. Kohteen omistajan ystävä otti meihin yhteyttä ja pyysi klubimme apua, koska 

tämä henkilö ei sairauden ja vanhempiensa omaishoitajana toimisen takia siihen itse 

pystynyt. Reilun viikon kestävän projektin aikana olimme purkaneet ja siivonneet vanhan 

katoksen pois ja rakentaneet uuden tilalle. Lisäksi hankimme uuden pihakeinun vanhan 

tilalle, joka vaurioitui myös sortumassa. Avustuskohteeseen käytimme työtunteja n. 150 h ja 

rakennustarvikkeisiin ja pihakeinuun hieman yli 1000 euroa. Kaikkiaan palvelu- ja 

varainhankita-aktiviteetteihin klubin lionit ja puolisot ovat 55 vuoden aikana käyttäneet yli 

20 000 työtuntia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                     Lumenpainosta sortuneen terassikatteen korjaus 

 

LC Valkealan lionien puolisot ovat muodostaneet tärkeän voimavaran klubin toiminnassa. 

Näin on ollut aivan klubin perustamisesta lähtien. Alkujaan ladyt kokoontuivat eri aikaan 

kuin miehet, eivätkä välttämättä joka kuukausi. Kokoontumispaikkoina olivat myös kodit. 

Nykyisin puolisot ovat koolla lähes aina samanaikaisesti ja samassa paikassa, missä miehet 

pitävät klubi-iltansa. Yhdessä nautitaan ateria, kuunnellaan esitelmät ja käsitellään yhteiset 

asiat. Lionstoiminnasta on muodostunut yhteinen harrastus. Toki puolisoilla on silloin 

tällöin omia vierailukohteita ja vierailijoita klubi-illan omassa osuudessa. 

Puolisot ovat aikanaan rahoittaneet klubin lipun hankinnan (1985). Aktiviteetteihin puolisot 

ovat mahdollisuuksiensa mukaan osallistuneet tasavertaisesti miestensä rinnalla. Yhtä 

tärkeätä on ollut heidän työnsä aktiviteetteihin liittyneiden muiden toimintojen hoitamisessa. 

Se on ollut tarjoilun järjestämistä monine esi- ja jälkitöineen, esityspaikkojen koristelua, 

arpojen myyntiä jne. Työn tuloksena konserttiesiintyjät on syötetty ja kahvia tykötarpeineen 

on ollut tarjolla tapahtumissa ja aktiviteeteissa. 

 

Klubin kirjanpidossa puolisotoiminnalla on ollut oma käyttöoikeuksin varustettu alatili. 

Puolisoiden itse maksamalla 10 euron suuruisella toimintarahalla katetaan juoksevat kulut. 

Aktiviteettirahoja on hankittu mm. muotinäytöksin, osallistumalla järjestöjen yhteisiin 

joulumyyjäisiin (yli 20 vuoden ajan) ja joululyhteiden tekotalkoissa (toistakymmentävuotta) 

Kaksi viimeksi mainittua ovat poistuneet jo ohjelmasta. Lyhdetalkoot oli 

yhdessäolotapahtuma, jossa klubin perinteiset roolit olivat vaihtuneet. Miehet olivat 

tukemassa naisten aktiviteettia, kun yleensä tilanne oli toisinpäin. Onnistuneen 

talkootapahtuman takana oli aina ystävällinen isäntäväki, jonka pellolla Kaura leikattiin 

sirpillä ja sidottiin sitten kuhilaiksi kuivumaan. Talkootyön päätteeksi nautittiin isäntäväen 

tarjoamista pöydän antimista. Aktiviteetti loppui isäntäväen jäätyä eläkkeelle. 



 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                        Lyhdetalkoot 

 

Tämän jälkeen puolisot kattoivat lahjoitus- ja avustustoimintansa  pääosin 

joulukorttienmyyntituloilla. Nykyisin ladyjen rahoitus katetaan arpajaistuloilla. Avustettavat 

kohteet ovat osaksi itse valittuja ja osaksi yhteisiä klubin kanssa. 

 

Klubin tärkein haaste tulevaisuudessa on sama kuin kaikella järjestötoiminnalla, eli uusien 

jäsenten rekrytointi. Klubi tarvitsee uutta ja nuorta lisävoimaa, jotta vapaaehtoisuuteen 

perustava palvelu ja tukitoiminta edelleen jatkuisi klubin toiminta-alueella asuvien ihmisten 

hyväksi ja iloksi. 

Klubimme kärsi jäsenkadosta 2010 luvulla. Hieman helpotusta tuli, kun   

LC Kouvola/Honka lopetti toimintansa 2019 lopussa ja heiltä siirtyi jäseniä meidän 

klubiimme. Vuoden 2020 alussa jäsenmäärämme on 21 lionia. 

 



         


