Osallistuminen leoklubien kanssa

Lionien tarkistuslista
Leoklubien perustaminen tarjoaa lioneille tavan toimia nuorten kanssa
paikkakunnilla. Leoilla on sama intohimo palvella kuin teilläkin ja he ovat
halukkaita tukemaan lionsklubien tekemää työtä. Leojen näkeminen
mahdollisina lionjäseninä on tehokas tapa varmistaa lionismin tulevaisuus
paikkakunnallanne.
Käyttäkää tätä listaa auttamaan lionsklubianne ottamaan nuoret mukaan ja edistämään sitä kautta
leoklubien toimintaa ja kehittymistä alueellanne.
 Perustakaa uusi leoklubi ja kannustakaa muita lionsklubeja tekemään samoin.
 Kertokaa menestystarinoita leoista toimimassa yhdessä lionien kanssa
 Tutustukaa Lions Clubs Internationalin verkkosivulla ja leojen Facebook -sivulla Leo-apurahojen ja
palkinto-ohjelmien aikatauluihin
 Lähettäkää viestejä leoille kansainvälisenä leopäivänä, 5.12.
 Tavatkaa leovirkailijoita, jotta voitte yhdessä sopia palvelusta ja vuosikokouksista
 Auttakaa meitä ottamaan yhteyttä tuleviin lioneihin! Mainostakaa leojen raportoimista MyLCI:ssa
 Kutsukaa kaikki leot osallistumaan lionsklubin kokoukseen, jotta he saavat viimeisimmät tiedot klubin
aktiviteeteista
 Nimittäkää leo palvelemaan lionien kanssa klubin, piirin tai moninkertaispiirin toimikunnissa tai
hallituksessa
 Kannustakaa aktiivisia leoja pyrkimään johtamistehtäviin ja hakemaan jäsenyyttä
kansainvälisessä Leoklubien neuvoa-antavassa paneelissa
 Kutsukaa leot siirtymään lionsklubiin Leo-Lion -jäsenyyden kautta!
 Juhlikaa leojen palvelua palkinnoilla ja heille annettavalla tunnustuksella
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Leoklubin toiminnan vahvistaminen

Tarkistuslista leoille
Olette osa nuorten miesten ja naisten muodostamaa kansainvälistä
yhteisöä, jonka tavoitteena on vaikuttaa positiivisella tavalla
paikkakunnallanne. Lions Internationalin perheen jäsenenä leoilla on monia
resursseja ja edunvalvojia lioneissa. Tätä kautta heidän palveluaan voidaan
vahvistaa entisestään.
Käyttäkää tätä tarkistuslistaa ollaksenne entistä aktiivisempia leoja ja vahvistaaksenne suhdettanne
lionsperheen kanssa.
 Laatikaa tavoitteet leoklubin virkailijoiden kanssa varmistaaksenne, että palvelunne on
tarkoituksenmukaista
 Laatikaa tapahtumakalenteri vuodelle yhdessä leoneuvojan ja sponsoroivan lionsklubin kanssa
 Pitäkää yhteyttä muihin leoklubeihin piirissä ja laatikaa yhteinen kalenteri palveluprojekteille ja
vuosikokouksille
 Tutustukaa Lions Clubs Internationalin verkkosivulla ja Leojen Facebook -sivulla Leo-apurahojen ja
palkinto-ohjelmien aikatauluihin
 Varmistakaa, että teidät huomataan! Vahvistakaa, että teidät on ilmoitettu MyLCI:ssa ja raportoitte
palvelunne MyLionissa
 Lisätietoja! Osallistukaa Leo/Lion-vuosikokoukseen alueellanne tai suorittakaa kursseja Lionien
oppimiskeskuksessa
 Kutsukaa piirin leojohtaja tai piirikuvernööri osallistumaan virkailijoiden tai uusien jäsenten
esittelytilaisuuteen
 Järjestäkää piirissä leojen ja lionien yhteinen palveluprojekti ja hakekaa siihen LCIF:n Leopalveluapurahaa
 Pyrkikää johtamistehtäviin ja hakemaan jäsenyyttä kansainvälisessä Leoklubien neuvoa-antavassa
paneelissa
 Juhlikaa palveluanne hakemalla leoille tarkoitettuja palkintoja ja tunnustusta
 Kertokaa menestystarinoita leoista toimimassa yhdessä lionien kanssa
 Kannustakaa leoja siirtymään lionsklubiin Leo-Lion -jäsenyyden kautta
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