
Rahallisten avustusten lisäksi klubi avustaa 
muita järjestöjä, esim. SPR:ää nälkäpäivä-
keräyksessä sekä Pelastusarmeijaa Joulupata-
keräyksessä. 
 
Palvelupäivänä kansainvälisen vanhusten viikon 
aikana lokakuun alussa käymme tervehtimässä 
vanhuksia Himminkodissa. 
 
Näihin sekä lukuisiin muihin aktiviteetteihin 
käytetään vuosittain noin 2.500 työtuntia. 
 

 
Klubin lastentapahtuma Nurmen lavalla  
 
Puolisomme ovat merkittävällä panoksella 
mukana klubin toiminnassa. He pyörittävät 
Nurmen lavan kahviota ja ovat mukana aivan 
kaikessa klubin toiminnassa. Tällä hetkellä 
klubissa on 34 jäsentä ja puolisot mukaan 
lukien noin 60 aktiivista toimijaa. Klubimme on 
yhteisklubi ja perheklubi, eli jäsenenä voi olla 
myös molemmat puolisot.  
 
 

 

Ole sinäkin Lion ! 
Kiinnostaako jäsenyys: Tutustu klubiimme ja 

lionstoimintaan: 

LC-Lempäälän kotisivut; 
http://www.lclempaala.fi 

FB:ssa, Nurmen lava 
https://www.facebook.com/Nurmen-Lava-
711912182263941/ 
 

Suomen Lions-liiton sivut; 
https://www.lions.fi/etusivu/ 
 

Kansainvälisen lionsliiton sivut: 
https://lionsclubs.org/fi 
 

Jos olet kiinnostunut liittymään jäseneksi, ota 
meihin yhteyttä ja tule tutustumaan meihin 
kokoukseemme ! 

 

Klubin sähköpostiosoite:  
lempaala@lions.fi 
 

 

Kokouspaikka ja aika: Lempäälän Ehtookoto ry, 
Katepalintie 9, 37500 Lempäälä, kuukauden 
ensimmäinen tiistai kello 18:30. Varmista 
ajankohta sähköpostilla tai puhelimitse. 

 

 
 

Valmiita auttamaan 
Lempäälässä ! Jo Vuodesta 

1956 
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Lions Club International -järjestö on 

maailmanlaajuinen avustusjärjestö. Kaikkialla 

maailmassa lionit käärivät hihansa ja ryhtyvät 

toimeen. Me olemme maailman suurin 

palvelujärjestö 1,4 miljoonalla jäsenellä. 

Olemme yhtä innokkaita auttamaan apua 

tarvitsevia ihmisiä tänä päivänä kuin 100 vuotta 

sitten kun järjestö perustettiin.. 

 

 

 

Palvelemme vastataksemme omien 
paikkakuntiemme tarpeisiin sekä haasteisiin eri 
puolilla maailmaa.  
 
Suomi kuuluu maailman aktiivisimpiin 

lionsmaihin. Suomen Lions-liitossa klubeja on 

902 ja niissä on jäseniä yli 22.000.  Suomi on 

maailman 13. ja Euroopan neljänneksi suurin 

jäsenmaa. 

Esimerkkinä toiminnasta 
vuodesta 1972 suoma-
laiset lionsklubit ovat 
keränneet  Punainen 
Sulka –kampanjoissaan 
lähes 28 miljoona euroa, 
joilla on taisteltu syöpää 
vastaan, torjuttu 
sydäntauteja, autettu sotiemme veteraaneja ja 
tuettu vammaisia ja vanhuksia. Kaudella 2016-
2017 keräyksen avustuskohteena olivat nuoret.  

Lions club Lempäälän, kuten muidenkin lions 

klubien, ensisijaisena tarkoituksena on tukea ja 

auttaa ihmisiä ja erilaisia yhteisöjä paikallisesti, 

maanlaajuisesti ja kansainvälisesti. 

Klubimme tunnetaan kuntalaisten keskuudessa 

Nurmen lavan tansseista kesäperjantaisin. 

Lavan tuotot käytetään vuosittain avustuksiin. 

 

Klubi on myös vuosittain järjestänyt joulunajan 
kirkkokonsertin, jonka tuotto on käytetty 
Lempäälän sotaveteraanien tukemiseen.  
Vuonna 2018  konsertti järjestettiin 
pokkeuksellisesti myös keväällä 26.4 tavallista 
juhlavammissa puitteissa Hakkarin 
liikuntahallissa yhdessä Lempäälän kunnan 
kanssa.  
 
Kauden aikana tuimme lisäksi Lempäälän 
näkövammaisia lahjoittamalla 
näkövammaiselle ja sokealle koululaiselle 
pistenäytöt. Lions quest koulutuksen 
lahjoitimme neljälle opettajalle. 
 

 

http://www.punainensulka.fi/
http://www.punainensulka.fi/
https://www.google.com/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjwkMSxt5jZAhVMFywKHbAyBU4QjRwIBw&url=https://www.lions.fi/etusivu/lions-jarjesto_100_vuotta_juhlasivut/&psig=AOvVaw07TdeoheFTSpgHnOyYqPc9&ust=1518251173068081

