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MEIDÄN TEHTÄVÄMME 

Tehdä mahdolliseksi vapaaehtoisille palvella 
paikkakuntiaan, vastata humanitäärisiin 
tarpeisiin, rohkaista rauhaan ja edistää 
kansainvälistä yhteisymmärrystä lionsklubien 
välityksellä.

Hei!
Tutustu maailman 
suurimpaan 
palveluklubijärjestöön.

Maailmanlaajuiset 
avustuskohteemme
Vaikka jokainen lionsklubi suorittaa sen itse 
valitsemia palveluaktiviteetteja, meillä on viisi 
yhteistä maailmanlaajuista palvelukohdetta.
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Lionjäsenyyden edut

1   Auta muita. Kaikkialla maailmassa lionsklu-
beissa on jäseninä ihmisiä kuten sinä, jotka ovat 
päättäneet ryhtyä toimeen ja auttaa muita.

2   Palvele ylpeyttä tuntien. Lionina annat ai-
kaasi, jaat kykyjäsi, autat yhteisöäsi ja tiedät, että 
olet muuttanut muiden ihmisten elämän.

3   Rakenna omaa verkostoa. Kehitä ystävyys-
suhteita paikkakunnan johtajien, paikallisten ja 
maailman lionien kanssa.

4   Vahvista uskottavuutta. Lions Clubs 
Internationalin jäsenenä saat osaksesi kun-
nioitusta, joka tulee siitä, että olet jäsen 
maailmanlaajuisessa järjestössä, joka on palvellut 
maailmaa jo yli sadan vuoden ajan.

5   Kehitä uusia ystävyyssuhteita. Tunnet 
yhteenkuuluvuutta klubin jäsenten ja maailman 
kaikkien muiden jäsenten kanssa, joita on yh-
teensä yli 1,4 miljoonaa.

6   Ole johtaja. Kehitä johtamistaitojasi klubissa 
ja käytä hyväksesi johtamismahdollisuuksia klubin, 
piirin ja jopa kansainvälisellä tasolla.

7   Saat maailmanlaajuista tukea. Jokaista 
lionia ja jokaista klubia tukee vapaaehtoisten maail-
manlaajuinen verkosto, Lions Clubs Internationalin 
henkilökunta ja Lions Clubs International 
Foundation -säätiö (LCIF), joka myöntää apurahoja 
tukemaan lionien myötätuntoista työtä ja lisäämällä 
heidän palveluaan, kun he vastaavat tarpeisiin 
sekä paikallisesti että maailmanlaajuisesti.

Ajattelin, että voisin ehkä auttaa jollain pienellä tavalla 
omin päin, mutta samanhenkisten ihmisten kanssa 

voisimme tehdä hyvin paljon enemmän.
- Zarina Luck, Newcastle Lions Club, Etelä-Afrikka

Uuden klubin aloittaminen
Uuden lionsklubin perustaminen alkaa siitä, kun otatte 
yhteyttä samanmielisiin henkilöihin paikkakunnallanne. 
Perustamiseen liittyviä vaiheita ovat:

n   Valitkaa paikkakunta. Missä kaupungissa tai alueella 
tulette palvelemaan?

n   Selvittäkää paikkakunnan tarpeet. Minkälainen 
palvelu auttaisi eniten paikallisia ihmisiä?

n  Ottakaa yhteyttä yhteisön paikallisiin johtajiin.

n  Rekrytoikaa vähintään 20 jäsentä.

n  Suorittakaa kerran maksettava liittymismaksu.

Kansainväliset jäsenmaksut maksetaan piirin ja 
klubin maksujen lisäksi. Lisätietoja saatte Lions Clubs 
Internationalin verkkosivulta lionsclubs.org.

Lionsklubit ovat valmiina 
auttamaan
Tälläkin hetkellä  lionsklubit muuttavat maailmaa. 
Sillä joka kerta kun lionsklubit kokoontuvat, ongelmat 
pienenevät ja paikkakunnat paranevat. 

Lionsklubit tarjoavat uuden 
mahdollisuuden
Vuodesta 1917 lionsklubit ovat tarjonneet ihmisille 
mahdollisuuden palvella paikkakuntiaan ja auttaa 
ihmisiä, jotka tarvitsevat apua. Paikkakunnallenne 
perustetaan pian lionsklubi ja sitä kautta saatte 
mahdollisuuden toimia aktiivisina vapaaehtoisina, 
jäseninä arvostetussa kansainvälisessä järjestössä, 
johtajina paikkakunnallanne ja ystävinä apua 
tarvitseville.
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