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VIHREÄ TIIMI

Välittää
ympäristöstä

Etusivu
• Säädä ilmastointia / lämmitystä kahdella asteella
vähentääksesi hiilidioksidipäästöjä noin 900
kilogrammalla vuodessa.

• Uusimalla lämmityslaitteen suodattimet voit
vähentää hiidioksidipäästöjä noin 160 kilogram-
malla vuodessa.

• Huolellinen kodin lämpöeristäminen vähentää
lämmityskuluja. Tee energiankulutusauditointi

• Hanki ainoastaan vähän energiaa kuluttavia
kodinkoneita.

• Sammuta kaikki laitteet silloin kun ne eivät ole
käytössä.

• Korvaa kaikki kotisi hehkulamput energiaa sääs-
tävillä lampuilla vähentääksesi energiankulutusta
60%:lla.

• Käytä ladattavia akkuja.
• Alenna vedenlämmittimen lämpötilaa 3 asteella.
• Asenna suihkuihin ja vessanpönttöihin vettä
säästävät laitteet.

• Pese ainoastaan täysiä koneellisia pyykkiä
• Pese vaatteet kylmällä tai haalealla vedellä.
Käytä vähäfosfaattista huuhteluainetta.

• Käytä kangasvaippoja.
• Käytä kankaisia keittiöpyyhkeitä ja lautasliinoja
paperipyyhkeiden ja servettien sijaan.

• Istuta vihanneksia omaan käyttöön.
• Osta paikallisesti tuotettuja tuotteita.
• Osta tavaraa suurissa erissä.
• Käytä kangaskasseja muovipussien sijaan.
• Lahjoita yli jäänyt maali ystäville.
• Maksa laskut verkossa.

KEHITÄ
YMPÄRISTÖPROJEKTI:
• Arvioi yhteisön tarpeet.
• Aloita yhteistyö paikallisten
järjestöjen kanssa.

• Määrittele yhteisön kannalta
paras projekti

• Selitä mitä resursseja Lionien
vihreille tiimeille on
saatavilla.

• Laadi suunnitelma toimenpi-
teistä, materiaaleista sekä
budjetti.

• Toimita suunnitelma ja budjetti lionsklubiin,
piiriin tai moninkertaispiiriin hyväksyttäväksi.

Hyväksynnän saatua, tulee projektin johtajan:
• Hankkia paikalliset luvat.
• Ripustaa tapahtuman mainosjulisteita paikkakunnan
alueelle.

• Rekrytoida vapaaehtoisia lioneita.
• Hankkia tarvittavat suojavarusteet vapaaehtoisille.
• Tee suuri Lions-logolla varustettu kyltti projektia
varten.

• Kutsu paikallinen media todistamaan - tai osallistu-
maan lionien ympäristöprojektin toteutukseen lähettä-
mällä heille lehdistötiedotteet

Projektin päätyttyä:
• Hanki jokaiselle vapaaehtoiselle kunniakirja.
• Tiedoita paikalliselle medialle projektin lopputuloksista
ja menestyksestä.

• Kiitä sponsoreita.
• Toimita loppuraportit klubille, piirille, moninkertaispii-
rille ja Kansainväliseen päämajaan.

LIONIEN YMPÄRISTÖVALOKUVAKILPAILU
Jokainen lion (hyvässä asemassa olevasta klubista) voi lähet-
tää valokuvan lähiympäristöstään klubitason lionien ympäris-
tövalokuvakilpailuun. Valokuvakilpailun luokat ovat:

• eläimet
• kasvit
• kaupunki- tai luonnonmaisema
• sääilmiöt
• vuoden erikoisteema.

10%



PUUNISTUTUSPROJEKTI
Puut sitovat itseensä hiilidioksidia ilmakehästä, vahvistavat
maaperää ja vesistöä, tarjoavat kodin eläimille ja varjoa
ihmisille.

• Puut voivat toimia elävinä muistomerkkeinä klubien
vuosipäivistä tai jäsenten syntymäpäivistä.

• Jotkut klubit ovat istuttaneet lionien muistometsiä.
• Jotkut klubit ovat sponsoroineet kilpailuja. Pääpalkin-
tona on ollut kilpailun voittajan kunniaksiistuettu puu.

Puun istutuksen ohjeet Yhdistyneiden Kansakuntien ympäris-
töohjelman UNEP:n sivuilta:

• Kaiva kuoppa, joka on kaksi kertaa juuripaakun
kokoinen. Pehmennä juuripaakkua hieman.

• Aseta puu kuoppaan.
• Peitä kuoppa maalla. Tamppaa maa tiiviiksi.
• Kastele puuta.
• Kitke rikkaruohot puun ympäriltä. Suojele puuta
eläimiltä.

PAIKKAKUNNAN SIIVOUSPROJEKTIT
Siivous ja roskien kerääminen ovat helppo ja näkyvä
tapa huolehtia luonnosta:

• Valtateiden varsilla, vesialueilla ja puistoissa.
Halutun alueen siistiminen tietyin aikavälein.

• Vesiväylän puhdistaminen; kalojen istuttaminen
veteen.

• Graffittien poistaminen rakennusten seiniltä.
• Leikki- tai urheilukentän ulkoasun siistiminen.
• Julkisen alueen maisemointi.
• Lyijypitoisuuksien mittaaminen koulujen juoma-
pisteiden vesistä ja putkiston uusiminen
tarvittaessa.

• Orgaanisten lannotteiden käytön edistäminen
kemikaalisten sijaan.

Neljä suosituinta lionien ympäristöprojektia ovat:
• Roskien keruu paikkakunnalla • Puiden istutus • Kierrätys • Koulutus

Lionit ovat valmiina

KIERRÄTYSPROJEKTIT
Kierrätä lionien tapahtumissa. Joitain lionien kierrä-
tysprojekteja ovat olleet:

• Silmälasit ja kuulolaitteet
• Paperi, kirjat, lehdet, puhelinluettelot
• Alumiini, metalliset avaimet ja vaateripustimet
• Muovituotteet
• Moottorioljy, maali
• Matkapuhelimet, tietokoneet, mustepatruunat
• Kumipohjaiset urheilujalkineet
• Orgaaninen jäte kompostoitavaksi.

Uudelleenkäyttöprojekteja ovat:
• Vaatekeräykset
• Kävelykeppien, kainalosauvojen, pyoratuolien ja
muiden apulaitteiden kerääminen
tarvitseville.

KOULUTUSPROJEKTIT
Lionit voivat kouluttaa yleisöä seuraavissa ympäristö-
asioissa:

• Hybridiautonäyttelyn/havaintoesityksen
sponsorointi

• Ympäristökilpailun sponsorointi.
• Varojen kerääminen ympäristöhankkeeseen.
• Rohkaise kouluja lisäämään
ympäristöopetusta.

• Sponsoroi koulussa toimiva ekologiaklubi.

TOIMI YMPÄRISTÖYSTÄVÄLLISESTI

Autot
• Aja autolla 15 kilometriä vähemmän viikottain
ja vähennät vuosittaisia hiilidioksidipäästöjä n.
268 kilogrammalla.

• Tarkasta auton renkaiden ilmanpaineet
säännöllisesti.

• Ilmastointilaitteiden vuodot ovat suuri
CFC eli freonipäästöjen aiheuttaja. Freonit aihe-
uttavat ilmakehän otsoonikerroksen
ohenemista.

• Hanki vähemmän polttoainetta kuluttava tai
hybridiauto


