
Leoklubiohjelman neuvoa-antava paneeli

Leoklubiohjelman neuvoa-antavassa paneelissa on 
kaksi lionia ja kaksi leoa jokaisesta kansainvälisestä 
vaalipiiristä. Paneelin jäsenet edustavat leoja ja 
lioneita leoklubiohjelmaan liittyvissä asioissa omassa 
kansainvälisessä vaalipiirissään. Kultakin alueelta 
valitaan joka vuosi yksi lion ja yksi leo kahdeksi 
vuodeksi. Ota yhteyttä alueesi paneelin jäseniin, jos 
sinulla on kysyttävää tai palautetta.

Leojohtajien apuraha

Leojohtajien apuraha auttaa rahoittamaan 
leotapahtumia, joissa keskitytään johtamistaitojen 
kehittämiseen eri alueilla: projektinhallinta, 
viestintä, luovuus ja innovaatio, tiimityö ja 
yhteisöpalveluprojektien suunnittelu. Isäntäpiiri 
tai moninkertaispiiri voi saada enintään 2000 
dollaria apurahana. Hakemukset on lähetettävä ja 
hyväksyttävä ennen konferenssin tai koulutuksen 
järjestämistä. 

LCIF:n Leojen palveluapuraha

Lions Clubs Internationalin säätiö (LCIF) tarjoaa LCIF:n 
Leojen palveluapurahan, jonka kautta tuetaan leoja, 
kun he vastaavat humanitaarisiin tarpeisiin heidän 
yhteisöissään. Apurahan tarkoitus on tukea leoja 
palveluprojektien arvioimisessa, suunnittelemisessa ja 
toteuttamisessa. LCIF myöntää korkeintaan US$5000 
lionspiireille ja -moninkertaispiireille. 

Leoklubineuvojan koulutus- ja 
perehdytysohjelma

Leoklubin neuvojan koulutus- ja perehdytysohjelma 
on suunniteltu tarjoamaan leoneuvojille selkeämpi 
käsitys leoklubiohjelmasta ja heidän roolistaan 
neuvonantajana. Koulutus sisältää kuusi moduulia, 
jotka kattavat tärkeät työkalut ja resurssit, joiden 
avulla leoklubineuvojat voivat palvella tehokkaasti 
ja luottavaisesti. Lataa kaikki kuusi moduulia 
Resurssikeskuksesta osoitteessa lionsclubs.org.

Julkaisut ja käsikirjat

Monet julkaisut ja materiaalit tukevat leoklubien 
kehittämistä. Painettuja materiaaleja voi 
tilata Leojulkaisujen tilauslomakkeella, ja 
Resurssikeskuksesta voi ladata digitaalisia tiedostoja, 
mukaan lukien virkailijoiden virkaanasettaminen 
ja uusien jäsenten opas, rekrytointijulisteet ja 
esitteet sekä ohjelmakäsikirjat. Lisäksi Hallituksen 
sääntökokoelman Luvussa XXII kuvataan 
Leoklubiohjelman toimintaohjeet. 

Sosiaalinen media

Leo Facebook, Lions Facebook ja Lions 
Instagram -sivut tarjoavat leoille ja lioneille nopean 
pääsyn leoklubiohjelman uusimpiin uutisiin ja 
tapahtumiin. Nämä sivut toimivat myös alustana 
leoille kaikkialla maailmassa yhteydenpitoon 
keskenään ja projekti-ideoiden jakamiseen ja 
johtamiskoulutusmahdollisuuksien kehittämiseen. 
Seuraa sivujamme nähdäksesi leojen upean työn 
ympäri maailmaa! 

Leoklubiohjelma
Resurssiopas
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Tarvitsetko lisätietoja? 
Lisätietoja leoklubiohjelmasta löytyy 

osoitteesta www.lionsclubs.org/about-leos

Young Lions and Leos Department
300 W. 22nd Street, Oak Brook, IL 60523-8842 USA
+1 630 571 5466  •  leo@lionsclubs.org 

Leotapahtumat

Joka vuosi sekä lioneilla että leoilla on mahdollisuus 
osallistua kansainvälisiin tapahtumiin, joissa he voivat 
tavata muita jäseniä eri puolilta maailmaa, osallistua 
taitoja rakentaviin seminaareihin ja saada inspiraatiota 
käytännön palvelun kautta. Tässä on muutama 
monista vuosittain järjestettävistä tapahtumista.

• Lions Clubs Internationalin vuosikokous

• Vaalipiirin leofoorumit

• Lionien päivä Yhdistyneissä kansakunnissa

Tarkista aikataulu tälle vuodelle sivulla lionsclubs.org.

MyLCI 

Leoklubit ja sponsoroivat lionsklubit raportoivat 
leojäsenistä, klubivirkailijoista ja palvelutoiminnoista 
MyLCI:n kautta. Lisäksi suurin osa lionjohtajista 
piiritasolla ja sitä korkeammalla tasolla voi tarkastella 
tärkeitä tietoja leoklubeista heidän omalla alueellaan. 
Voit käyttää MyLCI:ta ja oppia lisää sen tarjoamista 
monista ominaisuuksista käymällä sivulla mylci.
lionsclubs.org. Käyttöoikeus perustuu kunkin piirin tai 
moninkertaispiirin raportointisuhteeseen Lions Clubs 
Internationaliin.

MyLion-sovellus

MyLion-sovellus on loistava tapa olla yhteydessä 
leoklubiin ja leoihin sekä lioneihin ympäri maailmaa. 
Sovelluksen avulla voit käyttää mobiililaitettasi 
suunnittelemaan, seuraamaan ja mainostamaan klubin 
palvelutoimintaa. Lisätietoja löytyy sivulta mylion.org!

Lionien oppimiskeskus (LLC)

LLC-keskuksesta löydät koulutuskursseja. Se tarjoaa 
kymmeniä itsenäisesti suoritettavia kursseja, joissa 
käsitellään useita leoille tärkeitä johtamiseen liittyviä 
aiheita. Päästäkseen näihin verkkokoulutuksiin leojen 
on luotava LLC-tili omalla jäsennumerolla. 

e-Leoklubitalo

Jos etsit ilmaista ja helppoa tapaa luoda verkkosivusto 
klubillenne, e-Leoklubitalo on teitä varten! Tämä 
arvokas resurssi auttaa leoklubeja ympäri maailmaa 
luomaan hyödyllisen, ammattimaisen näköisen 
sivuston. Alpha- ja Omega-klubit voivat valita kahden 
ennalta suunnitellun mallin välillä, jotka sisältävät Leo-
brändin.

Lions Clubs Internationalin verkkokauppa

Lions Clubs Internationalin verkkokauppa tarjoaa 
erilaisia leotuotteita, kuten vaatteita, asusteita, lippuja 
ja bannereita, klubien kylttejä, liivejä, pinssejä ja paljon 
muuta! Napauta "Leo Supplies", niin voit tarkastella ja 
ostaa leoihin liittyviä materiaaleja.

Palkinnot

Leoklubiohjelma tarjoaa yli 20 erilaista palkintoa 
antamaan tunnustusta ansioituneille leoille ja lioneille. 
Tutustu leopalkintoihin ja tunnustuksiin, jotka on 
lueteltu lionsclubs.org -sivustolla, jotta voit antaa 
tunnustusta yksittäisten henkilöiden, klubien, piirien ja 
moninkertaispiirien saavutuksista. 
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