
Jokaisen palvelun matka on erilainen – jotkut saattavat aloittaa omansa aikaisemmin, kun taas toiset 
aloittavat omansa myöhemmin elämässään. Jotkut saattavat joutua lopettamaan palvelun matkansa 
erilaisten elämäntilanteiden vuoksi. Onneksi tarjolla on useita klubiohjelmia, joiden avulla nämä 
mahdolliset uudet jäsenet voivat osallistua riippumatta siitä, missä he ovat heidän palvelun matkallaan.

Nykyiset perhejäsenyysohjelmat

Cub-ohjelma

Cub-ohjelma edistää klubien perheystävällisyyttä. Luotu alle 12-vuotiaille opettamaan lapsille 
vapaaehtoistyön merkitystä. Ohjelmaa markkinoidaan klubeille seuraavin kannustimin: Cub-ohjelma 
voi auttaa klubianne kasvamaan rohkaisemalla jäseniä ottamaan lapsensa mukaan, avaamalla 
oven niille, jotka eivät ehkä muuten liity perhevelvollisuuksien takia. Tuo perheet lähemmäs toisiaan 
antamalla perheille mahdollisuuden viettää aikaa yhdessä ja tehdä samalla hyvää yhteisölle. Opettaa 
lapsille, miten tärkeää on auttaa muita esittelemällä lapsille vapaaehtoistyön ilon ja johdattaa heidät 
kohti tulevaisuutta, jossa he ovat valmiina auttamaan muita ihmisiä. Lisätietoja Cub-ohjelmasta on 
osoitteessa lionsclubs.org/fi/family-membership.

Leoklubiohjelma

Lions Clubs Internationalin nuorimpina jäseninä leot edustavat uskomattoman järjestömme parhaita 
ominaisuuksia. Leot on jaettu kahteen ryhmään: Alpha-leoklubit lapsille ja teini-ikäisille 12–18-vuoti-
aille ja Omega-leoklubit nuorille 18–30-vuotiaille aikuisille. Yhdessä leot ja lionit muodostavat tehok-
kaan kumppanuuden, jossa jaetaan näkemyksiä ja opitaan toisilta palvelun menestyksen varmista-
miseksi. Lisätietoja leoklubiohjelmasta on osoitteessa lionsclubs.org/fi/about-leos.

Kampuslionsklubit

Kampuslionsklubi voi vaikuttaa sekä paikalliseen kampusyhteisöön että paikkakuntiin eri puolilla 
maailmaa. Samalla se yhdistää opiskelijoita, opetushenkilökuntaa ja liike-elämän johtajia. 
Kampuslionsklubiin liittymisestä on monia etuja, kuten verkostoitumismahdollisuuksia, sekä paikan 
päällä tapahtuvaa ja verkkokoulutusta ja paljon muuta. Lue lisää Kampuslionsklubeista osoitteessa 
lionsclubs.org/fi/campus-clubs.

Teemaklubit

Teemaklubiohjelma on luotu perustamaan klubeja, joiden jäsenet jakavat jonkin mielenkiinnon 
kohteen ja tätä kautta he voivat olla yhteydessä toisiinsa syvemmällä tasolla. Heillä voi olla 
esimerkiksi yhteinen harrastus, ammatti, kulttuuri, yhteinen avustuskohde, tai elämänkokemus. 
Tämä on erityisen houkuttelevaa perheille, jotka haluavat liittyä perhekeskeisen lionsklubin jäseniksi. 
Lisätietoja on osoitteessa lionsclubs.org/fi/specialty-clubs.

Virtuaaliklubit

Monet tämän päivän maailman perheet ovat kiireisiä eivätkä voi osallistua henkilökohtaisesti ko-
kouksiin. Virtuaaliset ja hybridiklubit tarjoavat perheille mahdollisuuden osallistua kokouksiin verkos-
sa puhelimitse tai tietokoneella ja osallistua henkilökohtaisesti, kun se on mahdollista. Lisätietoja 
virtuaalisista klubeista on osoitteessa lionsclubs.org/fi/virtual-clubs.

Jos sinulla on kysyttävää näistä ohjelmista, lähetä ne osoitteeseen membership@lionsclubs.org.


