Aloita oma palvelun
matkasi tänään
KLUBIN NIMI

Mikä on
sinulle tärkeää

LEOKLUBIN YHTEYSTIEDOT

SÄHKÖPOSTI

Tämän päivän
johtajat rakentavat
huomisen maailmaa

PUHELINNUMERO

KOKOUSPAIKKA

KOKOONTUMISPÄIVÄ/-AIKA

FACEBOOK-SIVU/VERKKOSIVU

Voit myös käydä Leoklubin
Facebook-sivulla tai lukea
Lions-blogi saadaksesi lisätietoja
siitä, kuinka leot yli 150 maassa
työskentelevät yhdessä muutoksen
aikaansaamiseksi.

Osallistu palvelumme
ja menestyksemme
perinteeseen
Leoklubeja sponsoroivat
paikalliset lionsklubit Lions Clubs
Internationalin kautta - LCI on
maailman suurin palvelujärjestö,
jossa on 1,4 miljoonaa jäsentä eri
puolilla maailmaa. Leoklubiohjelma
on toiminut vahvana jo yli 60
vuoden ajan ja nyt leoklubeja on yli
7 000 eri puolilla maailmaa.

Valokuvat: Lion Othmar Fetz, The LEO Book

Leoklubeissa toimivat Lions Clubs
Internationalin nuorimmat jäsenet,
joiden mielipiteet ja toimet ovat
erittäin arvokkaita Lions Clubs
Internationalin työn edistämisessä.
Leoklubiin liittyminen voi antaa sinulle
monia mahdollisuuksia — tärkeiden
elämäntaitojen kehittämisestä ja
paikkakunnalla auttamisesta koko
elämän kestäviin ystävyyssuhteisiin
muiden samanmielisten ihmisten
kanssa.

Katso, miten leot
toimivat!

Mikä tekee leon

Leoklubit
Leoklubiohjelma sisältää kaksi
ohjelmaa: Alpha- ja Omega-klubit.
Alpha-leoklubit koostuvat järjestön
nuorimmista jäsenistä, iältään
12-18-vuotiaita, ja Omega-leoklubit
ovat ihanteellisia 18-30-vuotiaille
nuorille aikuisille. Kaikenikäiset
leot voivat löytää mahdollisuuksia
sekä henkilökohtaiseen että
ammatilliseen kasvuun — ja saat
käyttöösi työkalut, joiden avulla voit
toteuttaa aitoa muutosta maailmassa
palvelemalla yhteisöäsi.

Ota selvää, mitä
leojäsenyys voi
tarkoittaa sinulle!

Leojen motto on ”Leadership,
Experience, Opportunity
- Johtaminen, Kokemus,
Mahdollisuus.”
Alla on esimerkkejä tavoista, joilla
voit vahvistaa näitä ominaisuuksia
omassa elämässäsi ja toimia niiden
mukaan leoklubin jäsenenä.

JOHTAMINEN
Kehitä taitojasi projektin vetäjänä,
managerina ja tiimin johtajana.

KOKEMUS
Huomaa, miten tiimityö ja yhteistyö
voi muuttaa oman yhteisösi ja
yhteisöjen elämän eri puolilla
maailmaa.

MAHDOLLISUUS
Luo elinikäiset ystävyyssuhteet
mukaviin ja ahkeriin ihmisiin samalla
kun koet palvelutyön edut.

Palvelusi
Leojäsenyyteni aikana
olemme tehneet
ideoistamme totta. Ihmiset
kunnioittavat sitä.

Ei ole vain yhtä tapaa palvella leona.
Lions Clubs Internationalilla on viisi
maailmanlaajuista palvelukohdetta
— nälän helpottaminen, näkökyky,
ympäristö, lapsuusiän syöpä ja
diabetes. Yhteisönne jäseninä te
voitte palvella millä tahansa teille
tärkeällä alueella.

