
LISÄTIETOJA
•	 Käykää klubin kanssa tutustumassa kierrätys- ja jätehuoltolaitokseen.

PROJEKTI-IDEOITA
YMPÄRISTÖ

TOIMINTA// ALOITUSTASO
•	 Istuttakaa puita. Keskustelkaa paikallisten 

ympäristöviranomaisten kanssa, jotta tiedätte 
mitä puita ja mihin niitä tulisi istuttaa.

•	 Tavatkaa kerran kuukaudessa koko klubin voimin 
ja siivotkaa ranta-alue, puisto tai tienvarsia. 

•	 Järjestäkää paikallisessa koulussa 
ympäristövalokuvakilpailu. Palkinto voi olla puu, 
joka istutetaan voittajan nimellä tai jokin muu 
ympäristöön liittyvä palkinto. 

•	 Haastakaa klubin tai piirin lionit toteuttamaan 
ainakin yksi ympäristöystävällinen teko 
päivän aikana. Inspiroikaa muita kertomalla 
näistä teoista sosiaalisessa mediassa:  Voitte 
esimerkiksi:

	− Käyttää omaa vesipulloa tai kahvimukia 
kertakäyttöisten sijaan.

	− Vaihtakaa lamput energiaa säästäviin malleihin.

	− Vähentäkää vedenkulutusta käymällä 
suihkussa lyhyemmässä ajassa.

•	 Laatikaa Ympäristöystävällisten tekojen 
vinkkilista ja jakakaa sitä elektronisesti 
paikkakuntalaisille.

•	 Antakaa tunnustusta paikalliselle järjestölle 
tai paikkakunnan johtajalle teidän työstään 
ympäristönsuojelun puolesta. 

•	 Laskekaa oma hiilidioksidijalanjälkenne verkossa 
löytyvällä laskimella. Jos jalanjälki on suurempi 
kuin oletitte, hankkikaa hiilidioksidiluottoa, 
jotka on vahvistettu Gold Standard Certified 
-tunnuksella ja miettikää tapoja, joilla voitte 
alentaa oma jälkeänne.

•	 Tehkää vapaaehtoistyötä paikallisen 
luonnonsuojelualueen kanssa kävelypolkujen 
ylläpitämiseksi. Autatte useampia ihmisiä 
käyttämään polkuja ja nauttimaan luonnosta!

•	 Aloita ”Lihattomat maanantait” tai valitse yksi 
päivä viikosta, jolloin et syö lihaa.

•	 Kerätkää matkapuhelimia ja lahjoittakaa ne apua 
tarvitseville ihmisille.

TOIMINTA // KESKITASO
•	 Järjestäkää luontopolku nuorille 

oppilaille koulun jälkeen. 
Kannustakaa heitä tutkimaan 
luontoa ja esittämään kysymyksiä 
ja sen jälkeen he voivat piirtää kuvia 
näkemästään.

•	 Näyttäkää paikkakunnalla jokin 
ympäristönsuojeluun liittyvä 
elokuva tai dokumentti.

•	 Säästäkää vettä tarkistamalla 
asuntoja ja julkisia tiloja, jotta 
vettä ei kulu hukkaan esimerkiksi 
vuotavan hanan kautta. Ottakaa 
yhteyttä viranomaisiin, jos 
korjauksia on tarpeen tehdä.

•	 Tehkää yhteistyötä viranomaisten 
kanssa maalataksenne erilaisia 
merkkejä tien varsille (ei roskia, 
jne.).

•	 Selvittäkää minne voidaan viedä 
vaaralliset aineet kierrätettäväksi 
ja kertokaa tiedoista paikkakunnan 
asukkaille.

•	 Järjestäkää ympäristöön liittyvä 
muraalikilpailu. Voittajan työ 
voidaan maalata sopivaan 
paikkaan kaunistamaan 
ympäristöä ja korostamaan 
ympäristönsuojelun tärkeyttä.

•	 Toteuttakaa paikkakunnalla 
kierrätystapahtuma, jossa 
ihmiset lahjoittavat tarvikkeita 
vapaaehtoisjärjestöille.

•	 Syökää yhdessä koulun muiden 
oppilaiden kanssa. Lounaan jälkeen 
voitte näyttää mitä he voivat 
kierrättää. 

TOIMINTA // 
KOKENEEMMAT KLUBIT
•	 Perustakaa puutarha, jonka 

kautta näytätte paikkakunnan 
asukkaille miten tärkeää on istuttaa 
luonnonvaraisia kasveja, jotta 
paikallinen ekosysteemi voi hyvin ja 
samalla säästetään vettä. 

•	 Sponsoroikaa perheviljelijöiden 
koulutusohjelmaa, jossa näytetään 
ja kerrotaan orgaanisista 
lannoitteista ja torjunta-aineista. 

•	 Tuottakaa kerran kuukaudessa 
esitettävä radio-ohjelma luontoon 
liittyvistä aiheista. Voitte kertoa 
paikallisista ympäristöön liittyvistä 
aiheista, haastatella aktivisteja ja 
mainostaa lionien ympäristöön 
liittyviä projekteja.

•	 Järjestäkää julkinen tilaisuus, 
jossa keskustellaan paikkakunnan 
ympäristöasioista. Kertokaa 
keskustelun tulokset paikkakunnan 
päättäjille.

•	 Innostakaa paikkakuntalaisia 
kävelemään, pyöräilemään, 
käyttämään julkisia kulkuvälineitä ja 
kimppakyytiä.

•	 Tehkää yhteistyötä 
paikallisten koulujen kanssa 
orgaanisten kasvimaiden 
ja kompostointiohjelman 
perustamiseksi. Näin parannetaan 
koulujen lounaita ja vähennetään 
jätettä.
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