
Edunvalvonta ja puolestapuhuminen

Tietoisuus Tiedotus Muutos

Lionit lisäävät tietoisuutta tarpeista, 
joihin klubit pyrkivät vastaamaan. Ne 
lisäävät palveluvaikutustaan saamalla 
muut mukaan.

Kun tarve on tunnistettu, lionit 
oppivat asiantuntijoilta ja kouluttavat 
yhteisöjään näissä aiheissa, kuten 
miten heidän terveyttään voidaan 
parantaa ja ympäristöä suojella. 

Lioneilla on resursseja ja välineitä, joiden 
avulla he voivat edistää lainsäädännön, 
toimintatapojen ja yleisen mielipiteen 
muuttamista. He kehittävät sen jälkeen 
suhteita hallituksen ja yhteisön johtajiin 
ja vakiinnuttavat asemansa asiantunti-
joina palvelemalla yhteisöä ja muodos-
tamalla kumppanuuksia positiivisten 
muutosten aikaansaamiseksi. 

Lions Internationalin suhde Yhdistyneisiin Kansakuntiin

 Lions Internationalin suhde Yhdistyneisiin Kansakuntiin (YK) alkoi vuonna 1945, jolloin järjestö avusti YK:n peruskirjan laatimisessa liittyen 
hallituksista riippumattomiin järjestöihin. Tänään lionien palvelu tukee YK:n kestävän kehityksen tavoitteita.  

Nimitetyt lionien edustajat Yhdistyneissä Kansakunnissa rakentavat suhteita YK:n virastoihin ja tekevät yhteistyötä ratkaisujen löytämiseksi 
globaaleihin haasteisiin. Tätä työtä vietetään ja laajennetaan joka vuosi Lionien päivä YK:ssa -tapahtumien yhteydessä.

Tiesitkö, että lionit ja leot ympäri maailmaa osallistuvat asioiden edistämiseen vain palvelemalla heidän yhteisöjään? Lions Clubs 
Internationalissa vaikuttaminen on yksinkertaista: Lionsklubit lisäävät tietoisuutta heille merkityksellisistä kohteista, tiedottavat 
yhteisön jäsenille tärkeistä aiheista ja luovat positiivista muutosta. On kolme painopistealuetta, joiden avulla voimme tunnistaa 
palveluaktiviteetit, joita voidaan pitää vaikuttamisen kohteina. Haluatko osallistua? Projekti-idealistamme voi auttaa teitä pääsemään 
alkuun! Saat myös lisätietoja Lions Internationalin suhteesta Yhdistyneiden Kansakuntien kanssa.



Miten osallistua 
25 projektia palvelun käynnistämiseksi

Tietoisuus Tiedotus Muutos

• Järjestäkää yhteisön STRIDES-tapahtuma
•  Järjestäkää lelukeräys paikalliseen 

sairaalaan
• Järjestäkää yhteisössä 
puidenistutustapahtuma
• Järjestäkää yhteisössä näköseulonta
• Järjestäkää ruokakeräys
•  Ostakaa radiosta mainosaikaa lisätäksenne 

tietoisuutta valitsemastanne aiheesta
• Sponsoroikaa Maailman näköpäivän 
tapahtumaa
• Järjestäkää diabeettisen retinopatian 
seulontatapahtuma

•  Tehkää yhteistyötä paikallisen 
diabeteskouluttajan kanssa järjestääksenne 
diabetesseulontoja

•  Järjestäkää ruoanlaittotunteja diabetesta 
sairastaville

•  Kutsukaa näköhuollon ammattilainen tai 
sokea tai näkövammainen henkilö kertomaan 
lioneille ja leoille tavallisista näkökykyyn 
liittyvistä taudeista ja apuvälineistä

•  Luokaa esitteitä, joissa kerrotaan, miten 
voidaan kierrättää myrkyllisiä materiaaleja

•  Järjestäkää ympäristöön liittyvien 
dokumenttien katselutilaisuus

•  Vierailkaa kierrätys ja jätehuoltolaitoksessa 
klubinne kanssa

•  Laatikaa lista ympäristöystävällisistä 
toimista yhteisössä

•  Tutustu ”Lionien näköhuollon ohjelmaan” 
saadaksesi lisätietoja ja tiedottaaksesi 
klubille sokeuden ehkäisystä

• Järjestäkää tapaaminen paikallisten 
poliitikkojen kanssa
• Kutsukaa lainsäätäjä klubin kokoukseen
• Suunnitelkaa piirin kokous
• Kirjoittakaa sähköpostiviesti vastustaaksenne/
tukeaksenne lakialoitetta
•  Soittakaa vaaleilla valitulle virkamiehelle, joka 

vastustaa/tukee lakialoitetta
• Osallistukaa Lionien päivä YK:ssa 
-tapahtumaan
• Kutsukaa lainsäätäjä osallistumaan 
palvelutapahtumaan
• Osallistukaa Edunvalvonta 101 -koulutukseen 
•  Järjestäkää keskustelutilaisuus ja kertokaa 

paikallisille virkamiehille tuloksista

Älä unohda raportoida palvelustanne! 
Yllä olevat ideat ovat vain joitain niistä monista tavoista, joilla klubisi voi osallistua teille tärkeiden asioiden edistämiseen! Muista ilmoittaa palvelustanne MyLionissa. 


