
“Lapset ovat hyviä matkimaan. Joten anna heille jotain hienoa matkittavaksi.”

Lionperheiden cub-ohjelma
Aktiviteettiopas



Tämä erityisohjelma lapsille opettaa heille vapaaehtois-
työn iloista ja opastaa heitä eliniän kestävään haluun
auttaa muita ihmisiä.

Cub-opas sisältää ehdotuksia lasten ottamiseksi
mukaan klubin toimintaan ja siinä on paljon eri-ikäisille
sopivia tehtäviä kokouksiin, varainkeruutilaisuuksiin ja
palveluprojekteihin.

Teillä on uskomaton mahdollisuus edessänne, kun autatte
muokkaamaan näiden nuorten käsitystä siitä, mitä on olla
vastuullinen aikuinen. Cub-jäsenet ovat tulevaisuuden
leoja ja lioneita järjestössämme.

Miten ohjelma toimii
Lion cubs-jäsenet ovat lionsklubin jäsenten lapsia ja
mukana voi myös olla muita lapsia paikkakunnalta.
Perheiden cub-ohjelman aktiviteettioppaassa jaetaan
lapset kolmeen ikäryhmään:

• Taso I: 3-vuotiaat ja alle
• Taso II: 4-7-vuotiaat
• Taso III: 8-12-vuotiaat

Jokaisen aktiviteetin kohdalla on annettu yksityiskohtaiset
ohjeet, lista materiaaleista ja arvio siitä, miten paljon
aikaa aktiviteetin suorittamiseen menee. Nämä aktiviteetit
sopivat kokoukseen, varainkeruutilaisuuteen ja palvelup-
rojektiin. Jotku aktiviteetit soveltuvat kaikille ikäryhmille
(vähän muunneltuna) ja toiset taas sopivat paremmin
tietylle ikäryhmälle.

Menestyksen avaimet
Suunnittelu
Cub-ohjelman huolellinen suunnittelu tulee olemaan
suurin syy sen menestykseen. Tässä oppaassa on monia
ehdotuksia. Käytä sitä oman ohjelmasi suunnitteluun niin,
että se vastaa parhaiten omaa tilannettasi.

Lasten vahtiminen
Lapsia tulee vahtia sekä kokousten että retkien aikana.
Muista varmistaa, että teillä on sopiva määrä aikuisia
vahtimassa lapsiryhmää. Nuoremmat lapset tarvitsevat
enemmän aikuisia suhteessa lasten lukumäärään. Jos
pyydät vanhempia lapsia vahtimaan pienempiä kokousten
aikana, kerro heille selvästi mitä odotat heidän tekevän.
Kun lähdette pois kokoustiloista joko retkelle, palveluakti-
viteettiin tai varainkeruutilaisuuteen, muista varmistaa, että
valvojat tietävät, että he ovat vastuussa lapsista.

Tärkeä muistaa
Sopiva valvonta: Muista varmistaa, että
lapsia vahditaan riittävästi koko ajan.
Älä koskaan jätä lapsia yksin yhden
aikuisen kanssa ellei aikuinen ole
lapsen vanhempi. Paikalla tulisi aina
olla vähintään kolme ihmistä.

Luvat: Jos vanhempi ei pääse mukaan
osallistumaan lapsen kanssa cub-retkelle
tai aktiviteettiin, hänen tulee allekirjoittaa
lupalomake. Mallilupa on liitetty tähän
oppaaseen.

Onneksi olkoon
Lionperheiden cub-ohjelman perustamisesta klubiinne!
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Odotukset
Kerro lapsille odotuksista käytöksen suhteen heti
ensimmäisessä kokouksessa. Lapset viihtyvät parem-
min, kun he tietävät tarkkaan mitä heiltä odotetaan –
sekä käytöksen että tehtävän suorittamisen suhteen.

Harkitse lasten ottamista mukaan päätöksentekoon
odotusten suhteen ensimmäisessä kokouksessa.
Lapset pitävät yleensä siitä, että he saavat olla
mukana päättämässä säännöistä. Tähän aktiviteettiin
voit käyttää tussitaulua tai suurta paperia, jolle voit kir-
joittaa ehdotuksia ja laatia listan. Kerro sitten selvästi,
mitä tapahtuu, jos he eivät noudata ryhmän sääntöjä.
Muista olla johdonmukainen lasten käytöksen suhteen
– kehu heitä, kun he toimivat hyvin ja määrittele
seuraamukset, jos he eivät noudata sääntöjä.

Vastuu
Tärkeä osa ohjelman menestymistä on antaa osanot-
tajille sopiva määrä vastuuta. Jos lapsilla ei ole heidän
ikäisilleen sopivia tehtäviä, he kyllästyvät ja menettä-
vät mielenkiinnon vapaaehtoistyöhön. Toisaalta jos
heille annetaan liikaa vastuuta, kokemus voi päätyä
turhautumiseksi.

Lapset, joille annetaan sopiva määrä vastuuta, oppi-
vat, kasvavat ja voivat hyvin. Tarkoitus on inspiroida ja
motivoida heitä sekä näyttää heille miten hauskaa
muiden ihmisten auttaminen voi olla. Kun lapsille
annetaan sopiva määrä vastuuta, se auttaa hyvin
pitkälle ohjelman menestymisessä.

Seuraavassa annetaan ideoita eri ikäryhmille sopiviin
aktiviteetteihin. Lisäideoita voit saada apsilta kysy-
mällä heiltä ehdotuksia varainkeruu- ja palvelutapah-
tumista. Muista kuitenkin ottaa huomioon eri
persoonallisuudet ja miten kypsiä lapset ovat
ikäisekseen.

Taso I: 3-vuotiaat ja alle
Pienet lapset ovat yleensä hyvin halukkaita auttamaan
kaikessa, mutta heidän tapansa “auttaa” ei aina ole
kovin hyödyllistä. Tämänikäisten lasten kanssa on
tärkeintä, että ei lannisteta heidän intoaan auttaa
hermostumalla siitä, että heidän apunsa luo sinulle
lisätöitä. Muista kehua lapsia heidän yrityksistään
auttaa. Tämä on tärkeä vaihe heidän kehityksessään
ja tässä vaiheessa heille voi opettaa, että yhteisiin
töihin osallistuminen on osa elämää.

Alle 3-vuotiaat lapset voivat auttaa muun muassa s
euraavissa tehtävissä:

• Korjata tavaroita pois
• Järjestää tavaroita

• Tehdä yksinkertaisia päätöksiä, kun he voivat
valita kahden vaihtoehdon välillä

• Piirtää ja tehdä yksinkertaisia lahjoja muille
• Kantaa tavaroita yhdestä paikasta toiseen
• Kattaa pöytä
• Oppia jakamaan muiden kanssa
• Yksinkertaisten rutiinien hoitaminen

Taso II: 4-7-vuotiaat
Tämänikäiset lapset ovat kehittämässä halua tulla
itsenäisiksi. He saattavat olla innokkaita auttamaan,
mutta ei välttämättä. Anna heille mahdollisuus tehdä
päätöksiä ja suorittaa tehtäviä itsenäisesti. Muista
kehua heitä hyvin tehdystä työstä!

4-7-vuotiaat lapset voivat esimerkiksi:
• Kantaa lippua
• Avustaa kokouksen alun rutiineissa
• Valmistella aterioita
• Kattaa pöytä
• Viedä roskia
• Noudattaa aikataulua
• Toimia muiden kanssa
• Auttaa pihatöissä
• Tehdä monimutkaisempia päätöksiä
• Auttaa nuorempia lapsia
• Tervehtiä tulijoita ja auttaa ilmoittautumisessa

Taso III: 8-12-vuotiaat
Tässä ikäryhmässä lapset voivat jo hoitaa kasvavia
vastuita. He pitävät siitä, että asiat jatkuvat tutulla
tavalla ja että he tietävät mitä odottaa. Tässä iässä
lasten on hyvä ymmärtää, että he saavat kehuja hyvin
tehdystä työstä, mutta jos he eivät hoida tehtäviä,
siitä on seurauksia.
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8-12-vuotiaat lapset voivat esimerkiksi:
• Auttaa nuorempia lapsia
• Hoitaa yksinkertaisia raha-asioita
• Valmistella aterioita
• Johtaa muita
• Tehdä päätöksiä
• Suunnitella projekteja

Motivointi
Useimmille lapsille halu tehdä työ hyvin ja auttaa
muita ihmisiä tarjoaa tarpeeksi motivaatiota. Sinun
oma innostuksesi ja lasten jatkuva kannustaminen
tulee pitämään ryhmän hengen positiivisena.

On kuitenkin lapsia, jotka reagoivat paremmin visuaali-
seen kiitokseen. Jos ryhmän jäsenet tarvitsevat
tällaista ylimääräistä motivaatiota, voit luoda osallistu-
mistaulukon. Nuoremmille jäsenille saattaa riittää, että
he saavat tarran, kun he ovat tehneet työt hyvin.
Vanhemmille lapsille voi olla hyödyksi saada vapaaeh-
toistyön tunnit visuaaliseen muotoon, jolloin he
näkevät konkreettisesti miten paljon aikaa he ovat
viettäneet muita auttamalla.

Asioiden ymmärtäminen
Lasten auttaminen ymmärtämään heidän omia koke-
muksiaan kasvattaa heidän kykyään ymmärtää mitä
on opittu ja lisää heidän tuntemaansa empatiaa muita
kohtaan. Aina kun mahdollista, kysy heiltä miltä jokin
aktiviteetti sai heitä tuntemaan ja jos he pystyvät
jotenkin näkemään yhteyden heidän omaan elä-
määnsä. Jotkut annetuista vastauksista voivat
vaikuttaa asiaan kuulumattomilta, mutta anna lasten
selittää. Jos lapsi näkee jonkin yhteyden omaan
elämään, silloin tavoite on saavutettu.

Materiaalit
Jokaisessa aktiviteetissa on listattu tarvittavat
materiaalit, mutta joitakin tarvikkeita tarvitaan lähes
aina ja niitä on hyvä hankkia enemmän:

• Paperia
• Lyijykyniä
• Kyniä
• Väriliituja
• Tusseja
• Suuri paperilehtiö tai tussitaulu
• Tusseja tussitaulua varten

On myös hyvä idea pitää joitakin leluja saatavilla nuo-
remmille lapsille, joilla on huonompi keskittymiskyky
kuin vanhemmilla lapsilla. Harkitse myös seuraavia:

• Erilaisia kirjoja
• Rakennuspalikoita tai -leluja
• Palapelejä
• Värityskirjoja tai sanaleikkikirjoja

Voit myös pyytää lionsklubin jäseniä lahjoittamaan
tarvikkeita askartelutehtäviin. Seuraavia tarvikkeita
käytetään usein:

• Liimaa ja liimapuikkoja
• Puisia jäätelötikkuja
• Tarroja
• Narua
• Paksuja tusseja
• Keski- ja suurikokoisia helmiä
• Paperilautasia
• Ruskeita paperipusseja
• Kimalleliimaa
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Kokousaktiviteetit
Useimmat aktiviteetit on suunniteltu
(vähäisin muutoksin) sopiviksi kaikenikäisille
lapsille ja toiset taas sopivat paremmin
tietylle ikäryhmälle. Pystyt päättelemään
mitkä aktiviteetit sopivat parhaiten ryhmän
lapsille. Muuta aktiviteetteja vastaamaan
oman ryhmäsi lasten tarpeita ja kykyjä.
Mukana saattaa olla aktiviteetteja, joista
lapset pitävät erityisesti ja niihin käytetään
silloin enemmän aikaa. Toiset eivät ehkä
toimi yhtä hyvin sinun ryhmässäsi. Kirjoita
muistiin miten aktiviteetit sujuivat seuraavaa
kertaa varten.

Muista, että nuoremmat lapset eivät pysty
keskittymään yhtä kauan kuin vanhemmat
lapset. Järjestä muita aktiviteetteja heille,
jotta he eivät häiritse muita.

Kuka minä olen?
Ikäryhmä: 4-7-vuotiaat

Materiaalit:
Paperia
Kyniä

Tarvittava aika: 20-30 minuuttia

Valvonta: Yksi aikuinen selittää tehtävän; muita
tarpeen mukaan

Pyydä lapsia kirjoittamaan joku asia heistä itsestään
paperille ja taittamaan paperi. Kaikki taitetut paperil-
aput laitetaan koriin ja annetaan jokaisen lapsen ottaa
yksi paperi korista ja lukea se. Muut yrittävät arvata
ketä paperissa mainittu asia kuvailee. Jos kukaan ei
vastaa oikein, paperin kirjoittanut henkilö nousee
seisomaan. Vanhemmat lapset ja aikuiset auttavat
nuorempia kirjoittamaan ja lukemaan vinkkejä.

Muiden auttaminen
Ikäryhmä: Kaikki

Materiaalit:
Paperia, leikattu mahtumaan puiseen kehykseen
Kirjoitusvälineet
Väriliituja ja tusseja
Tarroja
Puisia jäätelötikkuja
Liimaa
Narua

Aika: 20 minuuttia

Valvonta: Yksi aikuinen johtaa keskustelua; muut
auttavat projektin kanssa

Keskustele lasten kanssa muiden auttamisesta.
Muistuta heille, että lionit auttavat lapsia omalla
paikkakunnalla ja muualla maailmassa.

Aloita keskustelu lasten kanssa siitä, miten he
auttavat muita. Se voi tapahtua koulussa, kotona tai
kavereiden kanssa. Kaikki lapset voivat osallistua.
Kysy heiltä miten he aikovat auttaa seuraavan viikon
aikana. Pyydä heitä kirjoittamaan listalle ainakin
kolme tapaa, joilla he aikovat auttaa muita seuraavan
viikon aikana.

Pyydä heitä koristelemaan lista ja laittamaan se esille
kotona niin, että kaikki näkevät mitä he haluavat
saada aikaan.

Auta nuorempia lapsia tässä tehtävässä. He voivat
piirtää kuvan itsestään auttamassa tai he voivat
kertoa ideoista miten auttaa muita ja vanhempi lapsi
tai aikuinen kirjoittaa ideat muistiin.

Valinnainen tehtävä: Pyydä lapsia tekemään kehys
puisista askartelutikuista. Liimaa koristellut listat tai
kuvat kehyksiin ja tee narusta riipus.
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Mitä on lion?
Ikäryhmä: Kaikki

Materiaalit:
Paperia
Kirjoitusvälineet
Väriliituja

Aika: 20 minuuttia

Valvonta: Yksi aikuinen johtaa keskustelua

Ryhmän vetäjä lukee kansainvälistä lionsklubien
järjestöä kuvaavan tekstin. Lukemisen jälkeen hän
auttaa lapsia heidän iälleen sopivissa tehtävissä.

Lionit ovat miehiä ja naisia, jotka auttavat apua tarvit-
sevia ihmisiä omalla paikkakunnalla ja koko maail-
massa. Yli 90 vuoden ajan lionit ovat palvelleet siellä,
missä apua tarvitaan. Järjestön perusti mies nimeltä
Melvin Jones Chicagossa vuonna 1917. Herra Jones
oli sitä mieltä, että vapaaehtoisena toimiminen muiden
auttamiseksi oli tärkeä velvollisuus ja sen takia hän
perusti lionsklubit antamaan ihmisille tilaisuuden aut-
taa. Sokeiden auttamisesta tuli lionien tärkein tehtävä
sen jälkeen kun Helen Keller, joka oli sekä sokea että
kuuro, haastoi lionit ryhtymään “sokeiden ritareiksi”
heidän kansainvälisessä kokouksessaan vuonna 1925.

Lionit auttavat sokeita ja hyvin monia muita. He toimi-
vat vapaaehtoisina parantaakseen paikkakuntiaan ja
samalla he parantavat lasten, aikuisten ja vanhusten
elämää. He auttavat erityisolympialaisten urheilijoita ja
ihmisiä, joilla on diabetes. He tekevät töitä myös mui-
den ryhmien kanssa esimerkiksi rakentaakseen taloja.

Meidän lionsklubimme auttaa paikkakunnalla (lisää
tähän muutama aktiviteetti). Me olemme toimineet
(montako vuotta) vuotta ja teidän avullanne ja teidän
vanhempienne avulla me toimimme vielä monta
vuotta lisää.

Kun olet lukenut tämän tekstin lapsille, kysy heiltä:
• Onko heillä kysymyksiä lionsklubeista
• Mitä lionit tekevät
• Miksi heidän mielestään ihmiset toimivat

vapaaehtoisina

Itsenäiset aktiviteetit:

3-vuotiaiden ja alle aktiviteetti: Väritä lions-logo
(kopioitava värityssivu on sivulla 29).

4-7-vuotiaiden lasten aktiviteetti: Piirrä kuva lioneista
auttamassa muita

8-12-vuotiaiden lasten aktiviteetti: Kirjoita muutama
lause siitä, miten sinä haluat auttaa ihmisiä

Valinnainen tehtävä: Pyydä muutamaa lasta esittele-
mään omat piirustuksensa tai tekstinsä koko klubille.

Kaikki minusta
Ikäryhmä: 4-8-vuotiaat

Materiaalit:
Paperia
Tusseja

Tarvittava aika: 20-30 minuuttia

Valvonta: Yksi aikuinen selittää tehtävän; muita
tarpeen mukaan

Selitä, että tämän harjoituksen kautta kaikki oppivat
tuntemaan toisensa paremmin – kirjoittamalla runoja
itsestään. Runot ovat rakenteeltaan seuraavanlaisia:

1) Etunimi
2) Kolme sanaa, mitkä kuvailevat sinua
3) Mistä sinä pidät
4) Mistä sinä et pidä
5) Mitä sinä pelkäät
6) Mitä sinä toivot
7) Sukunimi

Esimerkki:
Jaana
Hauska, hellä, älykäs
Pidän ihmisten auttamisesta
Inhoan roskia kaduilla
Pelkään luonnon saastumista
Toivon rauhaa
Virtanen

Pyydä lapsia luke-
maan runonsa
ääneen muille.
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Sokeudesta oppiminen
Ikäryhmä: 4-12-vuotiaat

Materiaalit:
Silmät peittäviä siteitä
Lautasia
Haarukoita
Välipala
Erilaisia esineitä

Aika: 20 minuuttia

Valvonta: Yksi aikuinen; vanhemmat lapset voivat
auttaa nuorempia

Aloita kysymällä lapsilta mitä he tietävät sokeu-
desta ja lue sitten seuraava teksti:

Sokeus tarkoittaa, että ei pysty näkemään.
Maailman Terveysjärjestön mukaan maailmassa on
yli 45 miljoonaa sokeaa ihmistä ja 135 miljoonalla
ihmisellä on huonontunut näkökyky. Useimmat näistä
ihmisistä – 90% – asuvat kehitysmaissa. Kehitysmaat
ovat maita, joissa ei ole nykyaikaisia resursseja
kuten vettä, sähköä ja kaasua ja asukkailla on yleensä
alhainen elintaso.

Oletko koskaan ajatellut miltä tuntuisi olla sokea?
Miltä se mahtaisi tuntua?

Jaa lapset pienempiin ryhmiin, joissa on eri-ikäisiä
lapsia, jotta vanhemmat lapset voivat vahtia
nuorempia lapsia.

Pyydä joitakin lapsista laittamaan siteen silmiensä
päälle niin, että he eivät pysty näkemään. He voivat
yrittää kolmea aktiviteettia:

1) Laittaa välipala lautaselle. Laittaa lusikat ja haa-
rukat ruskeaan paperipussiin. Pyydä “sokeaa”
lasta ottamaan haarukka pussista koskettele-
malla. Hän voi nyt syödä välipalan side silmillä.

2) Pyydä “sokeaa” lasta valitsemaan jokin esine
pussista. Pyydä häntä kertomaan mikä se esine
on. Jos hänellä on vaikeuksia, pyydä häntä
esittämään parille kysymyksiä esineestä,
kunnes hän arvaa oikein mikä se on.

3) Pyydä lapsia opastamaan toisiaan ympäri huo-
netta – yhdellä on side silmillä ja toiset vahtivat.

Pyydä “näkeviä” lapsia auttamaan “sokeita” lapsia hei-
dän tehtävissään. Sen jälkeen he voivat vaihtaa osia.

Kun harjoitus on loppu, kysy lapsilta:
• Miltä tuntui olla sokea
• Miten he sopeutuisivat, jos he olisivat sokeita
• Miten he voisivat auttaa sokeita henkilöitä

Minun paikkakuntani, Osa 1
Ikäryhmä: Kaikki (vanhemmat mukana)

Materiaalit:
Ei mitään

Tarvittava aika: Retki

Valvonta: Tarpeeksi aikuisia valvomaan kaikkia lapsia

Kun lapset oppivat tuntemaan paikkakuntaansa, he
ymmärtävät miten tärkeää on auttaa muita siellä,
missä he itse asuvat. Tämän osan harjoitukset
johtavat aktiviteettiin, jossa lapset suunnittelevat, jär-
jestävät ja hoitavat heidän oman palveluaktiviteettinsa.

Aloita järjestämällä retki paikkakunnan kunnantalolle.
Pyydä tutustumiskäyntiä, jotta lapset voivat oppia
enemmän paikkakunnasta ja ehkä tavata paikkakun-
nan johtoa. Ota kuvia lapsista esittämässä kysymyksiä
ja toimimassa muiden kanssa.

Vaihtoehto: Voit myös harkita erilaisia retkiä paikkoi-
hin, joissa tarvitaan apua kuten kodittomien suojakoti
tai eläinsuoja.
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Minun paikkakuntani, Osa 2
Ikäryhmä: Kaikki (tarpeeksi aikuisia valvomassa)

Materiaalit:
Tussitaulu tai suuria papereita
Tussitaulun tusseja tai tavallisia tusseja

Tarvittava aika: 20 minuuttia

Valvonta: Yksi aikuinen johtaa keskustelua

Aloita keskustelemalla lasten kanssa heidän retkes-
tään. Mitä uutta he oppivat paikkakunnasta? Kirjoita
vastaukset taululle tai paperille. Kysy heiltä sitten
mistä he pitävät paikkakunnalla, mukaan lukien koulut.
Laadi lista.

Puhu seuraavaksi siitä, mitä he haluaisivat muuttaa
paikkakunnalla. Jos he eivät sano mitään, kysy
seuraavanlaisia kysymyksiä:

• Ovatko puistot siistejä?
• Näettekö koskaan lemmikkieläimiä juoksemassa

vapaana? Onko paikkakunnalla eläinsuojaa?
• Onko kaupungissa ruokatarjoilua tai suojakotia

kodittomille?
• Onko kaupungissa vanhustentaloja?
• Luuletteko, että jossain näistä paikoista

tarvitaan apua?

Pyydä lapsia miettimään tapoja, joilla he voivat auttaa
paikkakunnalla. Kerro heille, että keskustelette asiasta
seuraavassa kokouksessa.

Minun paikkakuntani, Osa 3
Ikäryhmä: Kaikki

Materiaalit:
Tussitaulu tai suuria papereita
Tussitaulun tusseja tai tavallisia tusseja
Paperia
Lyijykyniä

Tarvittava aika: 20 minuuttia

Valvonta: Yksi aikuinen johtaa keskustelua; vanhem-
mat lapset johtavat ryhmiä

Jaa lapset ryhmiin. Pyydä heitä miettimään tapoja,
joilla he voivat auttaa paikkakunnalla. Aktiviteetin
tulee olla täysin uusi, ei sellainen, minkä lionsklubi on
jo toteuttanut.

Pyydä ryhmiä kertomaan ajatuksistaan noin 10 minuu-
tin kuluttua. Kirjoita ne ylös tussitaululle tai paperille.

Jos lapsilla on vaikeuksia keksiä omia ideoita, aloita
keskustelu esittämällä kysymyksiä tai tekemällä
ehdotuksia joidenkin palveluprojektien suunnitteluun
kuten esimerkiksi:

• Auttaa eläinsuojassa
• Istuttaa puita tai pensaita puistoihin
• Kerätä roskia puistossa
• Vierailla vanhustentalossa ja viettää aikaa

asukkaiden kanssa
• Leipoa pipareita ja viedä niitä vanhuksille
• Aloittaa lasten satutunti kirjastossa
• Järjestää kirjanvaihto koulussa tai kirjastossa
• Auttaa kodittomien ruokailun järjestämisessä
• Tehdä ruokakoreja apua tarvitseville ihmisille
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Kun ryhmä on laatinut listan, anna heidän äänestää
siitä, mitä he haluavat tehdä. Muut ideat voi säästää
toiseen kertaan.

Valitse sitten johtotiimi vanhempien lasten ryhmästä ja
he voivat auttaa suunnittelemaan, järjestämään ja
hoitamaan itse aktiviteetin. Vastuun antaminen
vanhemmille lapsille saa heidät tuntemaan itsensä
tärkeiksi.

Minun paikkakuntani, Osa 4
Ikäryhmä: Kaikki

Materiaalit:
Tussitaulu tai suuria papereita
Tussitaulun tusseja tai tavallisia tusseja
Paperia
Lyijykyniä

Tarvittava aika: 20 minuuttia

Valvonta: Yksi aikuinen johtaa keskustelua;
lasten johtotiimi

Kun on päätetty minkä aktiviteetin lapset toteuttavat,
heidän pitää laatia suunnitelma sen toteuttamiseksi.
Opasta heitä, kun he päättävät:

• Miten paljon aikaa tarvitaan aktiviteetin
toteuttamiseen

• Mitä materiaaleja tarvitaan
• Tarvitaanko rahaa
• Montako ihmistä tarvitaan

Kun suunnitelma on valmis, pyydä lapsia esittelemään
idea koko klubille. Lapset ja lionjäsenet voivat sitten
tehdä yhteistyötä projektin toteuttamiseksi. Ota
projektin aikana valokuvia lapsista palvelutehtävissä.

Minun paikkakuntani, Osa 5
Ikäryhmä: Kaikki

Materiaalit:
Jotain herkullista syötävää

Kun olette saaneet aktiviteetin valmiiksi... juhlikaa! Tuo
jotain herkullista syötävää kokoukseen. Pyydä lapsia
kertomaan miltä tuntui saada aktiviteetti valmiiksi. Ota
muistiinpanoja asioista, jotka haluat ehkä muuttaa tai
muistaa seuraavalla kerralla.

Varmista, että lionit onnittelevat lapsia hyvin tehdystä
työstä!

Lasten suunnitelmien, organisoimisen, johtamisen ja
aktiviteetin loppuunsaattamista on aina juhlittava,
kun he auttavat menestyksellisesti muita ihmisiä. Se
pitää heidät motivoituneina ja innokkaina aloittamaan
uuden projektin.

Koristelupäivät
Ikäryhmä: Kaikki; apua nuoremmille lapsille

Materiaalit:
Vahvaa paperia
Liimaputki
Sakset
Väriliituja ja tusseja
Muita askarteluvälineitä tarpeen mukaan (kiillettä,
pehmopalloja, erikoismaaleja, jne.)

Tarvittava aika: 20-30 minuuttia

Valvonta: Yksi aikuinen ja vanhemmat lapset

Tämä on yksinkertainen ja hauska aktiviteetti lapsille,
mutta sillä on suuri vaikutus vastaanottajiin!

Ota yhteyttä sairaalaan tai vanhustentaloon ja kysy
haluavatko he, että potilaiden tai asukkaiden huoneet
koristellaan.
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Pyydä lapsia tekemään vuodenaikaan sopivia koris-
teita. Joitakin ideoita:

• Paperista leikattuja lumihiutaleita ikkunoille
• Ystävänpäiväkortteja
• Kukkia
• Syntymäpäiväkortteja
• “Iloisia” kuvia – hymyileviä kasvoja
• Pikaista paranemista -kortteja
• Sopivia koristeita kansallisiin juhlapäiviin
• Eri vuodenaikoina otettuja kuvia paikallisista

nähtävyyksistä
• Kuvia eläimistä
• Juhlapyhien koristeluja

Pyydä lapsia viemään koristeet niiden saajille jos
mahdollista.

Erityisvieraat
Ikäryhmä: Kaikki

Materiaalit:
Ei mitään

Tarvittava aika: 15-20 minuuttia per projekti

Valvonta: Yksi aikuinen esittelee vieraat ja pyytää
kysymyksiä; muita tarpeen mukaan

Pyydä mielenkiintoisia ihmisiä vierailemaan lasten
luona ja kertomaan heistä itsestään. Tämä on hieno
tapa lapsille saada lisätietoja paikkakunnasta sekä
ihmisistä, jotka tarvitsevat apua. Kun vieras on
pitänyt esitelmän, järjestä aikaa kysymyksille ja
vastauksille.

Esimerkkejä mahdollisista vieraista:
• Kaupunginjohtaja tai muu paikkakunnan

hallintovirkailija
• Poliisi tai palomies
• Kodittomien ruokailun vapaaehtoistyöntekijä
• Eläinsuojan johtaja
• Henkilö, jota lionit ovat auttaneet
• Sokea henkilö
• Paikallinen rauhanjulistekilpailun voittaja
• Lionsklubin jäsen

Kiittäminen
Ikäryhmä: Kaikki

Materiaalit:
Paksua paperia
Tusseja
Liimapuikko

Tarvittava aika: 20-30 minuuttia

Valvonta: Yksi aikuinen aloittaa; muut auttavat
tarpeen mukaan

Kiitollisuus ja kiitoksen esittäminen kaikista hyvistä
asioista omassa elämässä on hyvin tärkeää. Opeta
lapsille kiittämisen arvo suorittamalla tämä aktiviteetti.
Leikkaa suuri puunrunko ruskeasta paperista. Leikkaa
paperista erivärisiä puunlehtiä. Anna jokaiselle lapselle
kolme lehteä. Pyydä heitä kirjoittamaan joka lehdelle
jokin asia, mistä he ovat kiitollisia. Kiinnitä puunrunko
seinään tai telineeseen. Kun lapset ovat valmiita leh-
tien kanssa, pyydä heitä tulemaan yksitellen puunrun-
gon luo ja kertomaan muille, mistä he ovat kiitollisia ja
samalla kiinnittämään lehti puunrunkoon.

9



Meidän maailmamme, Osa 1
Ikäryhmä: Kaikki; apua nuoremmille lapsille

Materiaalit:
Kopioitavia karttoja
Lista lionsmaista
Väriliituja tai tusseja
Paperia
Kyniä

Tarvittava aika: 15-25 minuuttia

Valvonta: Yksi aikuinen johtaa projektia; muut autta-
vat tarpeen mukaan

Tämä harjoitus auttaa lapsia ymmärtämään, että apua
tarvitsevia ihmisiä on omien paikkakuntien ulkopuo-
lella ja koko maailmassa. Se näyttää myös, miten lionit
auttavat ihmisiä kaikkialla maailmassa ja että lapset
ovat osa tätä hienoa järjestöä.

Aloita lukemalla seuraava teksti:

Te tiedätte, että lionsklubit auttavat ihmisiä täällä
meidän paikkakunnallamme (anna esimerkkejä projek-
teista), mutta tiesittekö, että lioneita on lähes jokai-
sessa maailman maassa? Tiesittekö, että miehet,
naiset, pojat ja tytöt aivan kuten te, auttavat muita
ihmisiä Afrikassa, Aasiassa, Australiassa, Etelä-Ameri-
kassa ja Euroopassa? Itse asiassa lioneita on 1,3 mil-
joonaa yli 200 maassa. Jotta voimme näyttää teille
miten monissa maissa on lionsklubeja, teemme
seuraavan harjoituksen.

Anna kaikille kopio sivulla 20 olevasta kartasta ja
väriliituja. Aikuiset ja vanhemmat lapset voivat auttaa
nuorempia täyttämään kartta.

Lue lista joistakin maanosista, joissa on lionsklubeja.
Auta lapsia löytämään ja värittämään ne maanosat
kartalla. Kun kaikki ovat valmiita, voit näyttää lapsille,
miten monissa paikoissa lionsklubeja on ja korostaa
miten erityistä on olla osa tätä järjestöä, joka auttaa
niin monia ihmisiä.

Pyydä lapsia selvittämään seuraavaan kokoukseen
joitakin tarpeita, joita ihmisillä on muissa maissa.
Pyydä heitä tuomaan lista 2-3 tarpeesta tai ongel-
mista, joita he ovat löytäneet. (Tämä on harjoitus,
jossa vanhemmat voivat auttaa.)

Meidän maailmamme, Osa 2
Ikäryhmä: Kaikki; apua nuoremmille lapsille

Materiaalit:
Paperia
Kyniä
Tussitaulu tai suuria papereita
Tussitaulun tusseja tai tavallisia tusseja

Tarvittava aika: 20-25 minuuttia

Valvonta: Yksi aikuinen johtaa; muita tarpeen mukaan

Laadi yhdessä lasten kanssa jokin tapa, jolla he voivat
auttaa muita ihmisiä jossain toisessa maassa.
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Aloita kysymällä lapsilta minkälaisia tarpeita tai ongel-
mia he ovat löytäneet muista maista. Kirjoita ne ylös.
Miettikää yhdessä tapoja auttaa. Laadi lista.

Riippuen annetuista vastauksista, anna lasten valita
2-3 vaihtoehtoa, joista he äänestävät. Tämä on lasten
palveluaktiviteetti. Kuten edellisessä aktiviteetissa,
pyydä vanhempia lapsia vetämään projektia ja auta
heitä määrittelemään miten tehdä se. Luultavimmin
tämä aktiviteetti tulee olemaan joko varainkeruu- tai
lahjoitusaktiviteetti.

Rauhanjulistekilpailu
Ikäryhmä: 11-13

Materiaalit:
Rauhanjulistekilpailun kilpailupaketti
Paperia (33 cm x 50 cm ja 50 cm x 61 cm)
Ylimääräistä paperia
Tusseja, värikyniä, liituja, pastellivärejä, jne.

Tarvittava aika: 30-40 minuuttia, työ voidaan viedä
kotiin

Valvonta: Yksi aikuinen selittää tehtävän; muita
tarpeen mukaan

Lions Clubs Internationalin sponsoroima rauhanjuliste-
kilpailu on hieno tilaisuus nuorille ilmaista rauhan,
suvaitsevaisuuden ja kansainvälisen yhteisymmärryk-
sen tärkeys. Kilpailu kannustaa 11-13-vuotiaita nuoria
miettimään rauhan merkitystä, miten ilmaista se
taiteellisesti ja jakaa samalla heidän omat ainutlaatui-
set käsityksensä rauhasta muiden kanssa.

Aloita kysymällä lapsilta minkälaisia kuvia heille tulee
mieleen sanasta “rauha.” Pyydä lapsia kirjoittamaan
heidän ajatuksensa ylös ja pyydä sitten kaikkia
kertomaan ryhmän muille jäsenille yksi tai kaksi ideaa.

Kerro lapsille rauhanjulistekilpailusta, sen säännöistä
ja vuoden teemasta. Kerro, että klubissa valitaan
voittaja, jonka työ menee piirin kilpailuun ja sen
jälkeen moninkertaispiirin kilpailuun. Voittaja pääsee
kansainväliseen loppukilpailuun ja voi voittaa kansain-
välisen loppupalkinnon 2500 dollaria, muistoplaketin
ja matkan palkintoseremoniaan Lionien päivä
YK:ssa (voi muuttua). He voivat myös olla yksi
niistä 23 kunniamaininnan saaneista, jotka saavat
500 dollaria ja kunniakirjan.
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Anna lapsille tarpeeksi aikaa piirtää tai maalata juliste.
Jos he tarvitsevat lisää aikaa, pyydä heitä ottamaan
työt kotiin.

Valinnainen tehtävä: Näytä lapsille esimerkkejä
rauhanjulisteista, jotka löytyvät LCI:n verkkosivulta
tai klubin aikaisemmista kilpailuista.

Rauhanjulistepaketti: Rauhanjulistekilpailun
kilpailupaketin voi tilata klubitarvikkeiden osastolta
kansainvälisestä päämajasta. Hinta on US$9,95
kappale, plus postitus- ja käsittelykulut ja mahdolliset
verot. Faksaa tilaus klubitarvikkeiden osastoon
numeroon (630) 571-0964 tai sähköpostilla
clubsupplies@lionsclubs.org.

PR-osasto kansainvälisessä päämajassa vastaa kaik-
kiin kilpailua koskeviin kysymyksiin. Soita numeroon
(630) 571 5466, alanumero 358 tai lähetä sähköpostia
osoitteeseen peaceposter@lionsclubs.org.

Tutustumme sinuun
Ikäryhmä: Kaikki

Materiaalit:
Ei mitään

Tarvittava aika: 20 minuuttia

Valvonta: Yksi aikuinen selittää tehtävän; muita
tarpeen mukaan

Tämä on hieno harjoitus yhteen ensimmäisistä koko-
uksista. Pyydä muutamia vanhempia lapsia toimimaan
vuorotellen harjoituksen vetäjinä. Vetäjä valitsee tee-
man ja lapset menevät jonoon niin nopeasti kuin mah-
dollista kyseisen teeman mukaisesti. Joitakin ideoita:

• Aakkosjärjestys
• Syntymäpäivä
• Kenkien koko
• Pituus
• Suosikkiväri, eläin, urheilu, jne.

Toista tämä harjoitus muutaman kerran eri vetäjien
avulla ja eri teemoilla. Tämä on hieno tapa lapsille
oppia lisää toisista ryhmän jäsenistä.

Meidän lionsklubimme, Osa 1
Ikäryhmä: 4-12-vuotiaat

Materiaalit:
Paperia
Kyniä
Tietokone
Internet-yhteys
Askartelutarvikkeita
Julistetaulu

Tarvittava aika: Kaksi, 20-30 minuutin osiota

Valvonta: Yksi aikuinen vetää keskustelun

Aloita kysymällä mitä lapset tietävät vanhempiensa
lionsklubista. Saa heidät uteliaiksi ja haluamaan lisä-
tietoja... päästä heidät sitten vapaiksi etsimään sitä!
Jaa lapset pienryhmiin vastausten etsimisen ajaksi.
He voivat etsiä internetistä, haastatella klubin jäseniä,
jne. löytääkseen vastauksia kysymyksiin, jotka
löytyvät kopioitavalta sivulta tämän oppaan sivulla 17.

On tärkeää, että klubin jäsenet tukevat tätä harjoitusta
ja ovat valmiita vastaamaan kysymyksiin ja antamaan
tietoa. Tämä on hieno tapa lapsille saada lisätietoa
vanhempiensa lionsklubista, mutta he saavat myös
harjoitusta aikuisille puhumisesta ja esitelmän
pitämisestä.

Meidän lionsklubimme, Osa 2
Ikäryhmä: 4-12-vuotiaat

Materiaalit:
Paperia
Kyniä
Tietokone
Internet-yhteys
Askartelutarvikkeita
Julistetaulu

Tarvittava aika: Kaksi, 20-30 minuutin osiota
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Valvonta: Yksi aikuinen esittelee projektin; muut
auttavat tarpeen mukaan

Kun tiedonhankinta on tehty, pyydä lapsia laatimaan
lyhyt esitelmä klubista. Ideoita esitelmään ovat:

• Artikkeli
• PowerPoint
• Juliste
• Leikekirja

Kun he ovat valmiita, sovi aika, jolloin ryhmät voivat
kertoa lionsklubissa, mitä he ovat oppineet klubista.

Miten lionit auttavat muita ihmisiä?
Ikäryhmä: Kaikki

Materiaalit:
DVD
DVD-soitin

Tarvittava aika: 30 minuuttia

Valvonta: Yksi aikuinen selittää harjoituksen ja
johtaa keskustelua

Hanki PR-osastolta kansainvälisestä päämajasta
audiovisuaalinen esitys, jossa näytetään lionit
toiminnassa, kuten “LQ - Lions Quarterly Video
Magazine.” Näytä se lapsille.

Kysy videon näyttämisen jälkeen lapsilta mitä he
ovat oppineet:

• Opitteko jotain uutta tästä ohjelmasta?
• Mitä lionit tekevät auttaakseen muita ihmisiä?
• Mitä lionit kokevat saadessaan auttaa muita?
• Mitä te ajattelette lioneista?
• Luuletteko te, että he saavat jotain hyvää

aikaan maailmassa?
• Miltä teistä tuntuu olla osa lioneita, kun olette

cub-jäseniä?

Hauskanpitoon
Tässä osiossa on esitely erilaisia askartelupro-
jekteja, jotka ovat lasten mielestä hauskoja.

Ikäryhmä: Kaikki

Materiaalit:
Katso yksittäisiä projekteja

Tarvittava aika: 15-25 minuuttia per projekti

Valvonta: Kaksi tai kolme aikuista auttamaan
lapsia tarpeen mukaan

Me palvelemme -avaimenperä
Materiaalit:
Muovinarua
Sakset
Metallisia avaimenperiä
Muovisia helmiä
Muovisia kirjaimia

Ohjeet: Anna jokaiselle lapselle 30 sentin mittainen
muovinauha. Anna heidän valita helmiä, joissa lukee
“We Serve” ja muita helmiä koristeeksi. Kun he ovat
solmineet helmet nauhaan, auta heitä solmimaan
päät yhteen ja kiinnitä se avaimenperään.

Ylpeä cub -valokuvakehys
Materiaalit:
Maalaamattomia puisia kehyksiä
Paksuja tusseja
Koristeita kuten tarroja, kiilleliimaa, helmiä,
nappeja, jne.

Ohjeet: Lapset voivat koristella kehyksen maaleilla ja
koristeilla. Käytä paksua tussia ja kirjoita “Ylpeä cub”
kehyksen yläreunaan Kehykseen voi laittaa valokuvan
muista cub-ystävistä!

Kollaasi
Materiaalit:
20 x 30 cm kokoinen pahvi jokaiselle osanottajalle
Sakset jokaiselle osanottajalle
Erilaisia lehtiä
Valokuvia lapsista tekemässä palvelutöitä
Liimapuikkoja
Tarroja
Laminaattimuovia
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Ohjeet: Pyydä lapsia etsimään kuvia lehdistä, jotka
kuvastavat heitä - kuvia asioista, joista he pitävät, tun-
teista, mitä he haluavat saavuttaa, jne. Voit myös ottaa
mukaan valokuvia heidän palveluprojekteistaan. Kun
lapset saavat pahvin valmiiksi, se voidaan laminoida ja
he voivat ripustaa sen huoneensa seinälle.

Sormimaalausta
Materiaalit:
Paksua paperia
Maalia
Tusseja
Pyyhkeitä
Talouspaperia tai sanomalehtiä
Ohjeet: Pyydä lapsia kastamaan kädet maaliin ja pai-
namaan erilaisia kuvioita käsillä – eläimiä, maisemia,
vuodenaikaan liittyviä kuvia, jne.

Käsinukke paperipussista
Materiaalit:
Ruskeita paperipusseja
Väriliituja
Tusseja
Narua
Askartelusilmiä
Kangaspaloja
Pehmopalloja
Paksua paperia
Liimaa

Ohjeet: Liimaa eri tarvikkeita pussin päälle luodaksesi
hahmoja. Käytä tusseja tai väriliituja yksityiskohtiin.

Vaihtoehto: Pyydä lapsia pitämään käsinukkeshow
toisilleen.

Akrostiset runot

Materiaalit:
Paperia
Kyniä tai lyijykyniä

Ohjeet: Valitse sana ja pyydä lapsia kirjoittamaan se
paperille ylhäältä alaspäin. Pyydä heitä luomaan runo
käyttämällä sivulla olevia kirjaimia niin, että sanan
ensimmäinen kirjain kuvaa sivulle kirjoitettua sanaa.
Esimerkiksi:

• Lionsklubit
• Vapaaehtoistyö
• Muiden auttaminen
• Ystävyys
• Cubs-lapset

Esimerkki:
Caring
Unbelievable
Best
Service

Postimerkkiaskartelut

Materiaalit:
Leimattuja postimerkkejä
Liimaa
Vihko
Kirjoitusalusta
Tyhjä mehupurkki
Murolaatikko
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Ohjeet: Pyydä lapsia ja lionsklubin jäseniä keräämään
leimattuja postimerkkejä. Käytä postimerkkejä
peittämään jokin esine käytettäväksi kirjoituspöydällä
– tyhjästä mehupurkista tulee kynäteline, murolaati-
kosta tulee lehtiteline, kun se leikataan vinottain.

Palvelu -mobile
Materiaalit:
Rautalangasta tehty henkari
Narua
Pahvia
Lehtiä
Tusseja
Liimapuikko
Sakset
Rei`ittäjä

Ohjeet: Pyydä lapsia etsimään lehdistä kuvia ihmi-
sistä, jotka auttavat muita ja kuvia aikaisemmista
palveluaktiviteeteista. Leikkaa kuvat ja liimaa ne
pahvin päälle. Voit kirjoittaa toiselle puolelle sanoja,
jotka ilmaisevat “välittämistä,” kuten:

• Huolehtiva
• Antelias
• Vapaaehtoinen
• Auttaa
• Avulias
• Cubs-lapset

Tee rei`ittäjällä reikiä kuvien yläreunaan ja ripusta ne
henkariin erimittaisilla narunpätkillä. Tee mobilelle
nimi, kuten esimerkiksi “(lapsen etunimi) välittää” tai
“(lapsen etunimi) on ylpeä Cub-jäsen,” ja kiinnitä se
henkarin yläosaan.

Kirjastosta löytyy monenlaisia askartelukirjoja,
joista saa lisää ideoita.

Lionsklubin aktiviteetteihin
osallistuminen

Sen lisäksi, että lapset suunnittelevat ja toteuttavat
omia aktiviteettejaan, he osallistuvat myös oman
vanhemman kanssa lionsklubin aktiviteetteihin.

Koska isäntäklubi on lapsiystävällinen, heidän
aktiviteettinsa tulisivat olla jo valmiiksi sopivia lapsille.
Mutta on kuitenkin muutamia asioita, jotka tulee
pitää mielessä, kun otetaan lapset mukaan palveluak-
tiviteetteihin ja varainkeruutilaisuuksiin.

Harkitse seuraavia asioita:
• Kun annat tehtäviä, muista pitää mielessä

lapsen ikä ja kypsyys, että hän pystyy
hoitamaan annetun tehtävän.

• Varmista, että heitä valvotaan koko ajan.
• Selitä aktiviteetti ja miksi te teette sen.
• Kehu heitä hyvästä työstä.

Palveluaktiviteetit
Muiden ihmisten auttaminen on lionsklubien
olennaisin tehtävä. Paikkakunnalla auttaminen ja
konkreettinen avustustyö on hyvin jännittävää ja
tyydyttävää lapsille.

Paras tapa saada lapset menestyksellisesti mukaan
on antaa heille jotain tekemistä! Älä pidä heitä paikalla
vain katselijoina. He kyllästyvät ja saattavat häiritä
muita. Pyydä lapsia kierrättämään tehtäviä, jotta he
pysyvät aktiivisina ja kiinnostuneita ja ole realistinen
sen suhteen, miten paljon aikaa nuoret lapset jaksavat
käyttää palveluaktiviteetin parissa. Ehkä aktiviteetti
voidaan järjestää vuoroissa niin, että perheiden ei
tarvitse olla paikalla koko ajan.

Nuorimmat lapset tarvitsevat jotain tekemistä, mutta
yli 2-vuotiaiden lasten tulisi pystyä osallistumaan
tilaisuuteen. Lapset voivat auttaa monin eri tavoin,
kuten esimerkiksi:

• Tervehtiä osallistujia
• Hoitaa ilmoittautumisia
• Kantaa tavaroita yhdestä paikasta toiseen
• Hoitaa pihatöitä
• Laittaa ruokaa
• Tarjoilla ruokaa ja juotavia
• Ohjata ihmisiä yhdestä paikasta toiseen
• Kattaa pöytä
• Kerätä roskia
• Kävelyttää koiria
• Lakaista lattiaa
• Pitää osanottajien lapset aktiivisina

aktiviteetin aikana
• Jakaa materiaaleja

15



Varainkeruu
Lionsklubien tulee järjestää varainkeruutilaisuuksia
kerätäkseen rahaa hyväntekeväisyyteen. Lapset voivat
osalllistua varainkeruuaktiviteetteihin melkein samalla
tavalla kuin palveluprojekteihin.

Muista pitää seuraavat asiat mielessä:
• Pidä lapset aktiivisina. Jos heillä ei ole mitään

tekemistä, he kyllästyvät ja saattavat häiritä
muita. Varmista, että nuorimpia lapsia
vahditaan kunnolla.

• Selitä, miksi olette keräämässä rahaa.
• Ota lapset mukaan seuraaviin

varainkeruuaktiviteetteihin:
o Lippujen tarkistaminen
o Yksinkertaisten raha-asioiden hoitaminen

(valvonnan alla)
o Arpalippujen myyminen
o Juomien tarjoileminen
o Valmistelutyöt
o Siivoustyöt
o Mainosmateriaalin kiinnittäminen seinille

• Ole realistinen sen suhteen, miten kauan lapset
jaksavat olla tilaisuudessa. Harkitse perheiden
osallistumista eri vuoroissa.

• Pyydä lapsia kierrättämään tehtäviä, jotta he
pysyvät innostuneina ja aktiivisina.

• Muista kertoa heille tilaisuuden jälkeen miten
menestyksellinen se oli!

Juhla- ja palkintotilaisuudet
Lapset pitävät tunnustuksen saamisesta yhtä paljon
kuin lionitkin! Kun suunnitellaan vuoden lopun
tilaisuuksia, muistakaa ottaa mukaan nuorimmat
vapaaehtoiset. Kopioitava osallistumistodistus on
liitetty tähän oppaaseen. Ryhmä saattaa haluta antaa
muutakin tunnustusta. Kun lapset “valmistuvat” ohjel-
masta, sopiva seremonia heidän cub-vuosiensa
kunniaksi olisi heille hyvin merkityksellinen.

Resurssit
Seuraavilla sivuilla on useita hyödyllisiä resursseja,
joita voi käyttää cub-aktiviteeteissa. Mukana on
kopioitavia lomakkeita, ristikkoja, värityssivuja ja
todistuksia. Näitä aktiviteetteja voi myös tulostaa
LCI:n verkkosivulta koodilla MPFM-34.

Lisätietoja
Lisätietoja ja opastusta koskien lionperheiden
cub-ohjelmaa saa ottamalla yhteyttä:

Membership Programs and New Clubs Marketing
Department
Lions Clubs International
300 W. 22nd Street
Oak Brook, IL 60067-8842 USA
Puhelin: (630) 571 5466, alanumero 6727
Sähköposti: memberprog@lionsclubs.org
Web-sivusto: www.lionsclubs.org
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Minun lionsklubini

Klubin nimi: __________________________________________________________________________

Milloin klubi perustettiin: ______________________________________________________________________________

Klubipresidentin nimi: ________________________________________________________________________________

Miten monta jäsentä klubissa on: ______________________________________________________________________

Kuka on ollut klubin jäsen pisimpään: __________________________________________________________________

Uusin klubin jäsen: __________________________________________________________________________________

Minkälaisia aktiviteetteja klubi järjestää? ________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________

Lion, jota haastattelin: ________________________________________________________________________________

Miten pitkään hän on ollut lion: ________________________________________________________________________

Mikä on hänen mielestään parasta lionjäsenyydessä? ____________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________

Suosituin projekti/mukavin muisto lionina olemisessa: ____________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________
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ESIMERKKI
Lupalomake

Tarkistakaa ja muuttakaa tätä esimerkkilomaketta tarpeen mukaan. Käytä lomaketta aina kun lapset osallistuvat
klubikokouksen ulkopuoliseen aktiviteettiin silloin kun vanhemmat eivät ole mukana.

VANHEMPI/HUOLTAJA AKTIVITEETTI/RETKI LUPALOMAKE

______________________ LIONSKLUBI

Annan täten luvan lapselleni__________________________________________________________________________

osallistua __________________________________________________________________________________________

YHTEYSTIEDOT HÄTÄTAPAUKSESSA

Puhelin kotiin Matkapuhelin

Puhelin työ Hakulaite

Terveysvakuutus Oma lääkäri

Vakuutusnumero Lääkärin puhelinnumero

Mainitse lääkkeet, joiden PITÄÄ PYSYÄ LAPSEN MUKANA ja muu tarvittava tieto (esim. allergiat,
lääkitys, terveydentila).

__________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________

LUPA LÄÄKÄRIN HOITOON

Annan luvan ___________________ lionsklubille, sen jäsenille ja muille valvojille antaa tarvittava hoito lapselleni
loukkaantumis-, sairaus- tai onnettomuustapauksessa, jos sen hoitoon vaaditaan lääkärin hoitoa, kun minä itse
en ole paikalla. Vapautan ___________________ lionsklubin ja kaikki henkilöt vastuusta koskien onnettomuutta tai
sairautta, mikä voi tapahtua tai sairaalan/lääkärin valintaa.

Vanhempi tai laillinen holhooja Päivämäärä



Cub-kokouksen aktiviteettien suunnittelulomake

Vuosi: ___________

Kokouksen päivämäärä Harjoitus Muistiinpanot

____________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________
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Maailman maanosat ja valtameret
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Maailman liput värityssivu

KIINA 1-punainen 2-keltainen
ITALIA 1-vihreä 2-punainen

Ilman numeroa valkoinen

SUOMI 1-tummansininen
Ilman numeroa valkoinen

JAPANI 1-punainen Ilman
numeroa valkoinen

21

SAKSA 1-musta 2-punainen 3-keltainen USA 1-punainen 2-sininen Ilman
numeroa valkoinen
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Mandala

Mandala -haaste



Mandala

Ennen kuin aloitat Mandalan, käytä hetki siihen, että lapset valitsevat sanat ja designin, joita he luovat
(esimerkkejä seuraavalla sivulla). Luo sanoja katkoviivojen väliin tai valitse väri, kun lisäät sanoja “L-kirjaimen”
sisään tehdäksesi tehtävästä haastavamman.

1. Aloita pienimmästä, keskimmäisestä ympyrästä, muodostaen ensimmäisen kirjaimen heti viivan
yläpuolelle. (A)

2. Kirjoita myötäpäivään. (Jos kielessäsi kirjoitetaan oikealta vasemmalle, kirjoita vastapäivään.)
3. Kun olet täyttänyt yhden ympyrän, siirry seuraavaan ympyrään, mutta aloita aina viivalta. (B)
4. Jatka kunnes kaikki ympyrät on täytetty. Kun kirjoitat uloimpaan ympyrään, ole huolellinen,

että viimeinen sana mahtuu kokonaan ympyrän sisään. (C)

Voit itse valita vapaasti kirjoitusvälineet, värit, kirjoitustyylin, designin ja haluamasi positiiviset sanat. Voit myös
yhdistää eri kieliä.

Esimerkkejä positiivisista sanoista: Tuoda paikkakunta yhteen, Rauha, Rakkaus, Ilo, Kierrätä, Auta muita,
Palvelu, Olen kiitollinen..., Me palvelemme, Sokeiden ritarit, jne.

(A) (B) (C)
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Mandala

Mandala -haaste
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Lionien yhdistä pisteet -värityssivu
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LCI-logo

Lausunto tehtävästä

Tehdä mahdolliseksi vapaaehtoisille palvella paikkakuntiaan ja yhteisöjään niiden humanitaaristen tarpeiden mukaan,
sekä rohkaista rauhaan ja edistää kansainvälistä ymmärrystä lionsklubien välityksellä.
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Vastauksia

1

8
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10

11

12

1 AFRIKKA

2 ETELÄMANNER

3 AASIA

4 AUSTRALIA

5 EUROOPPA

6 POHJOIS-AMERIKKA

7 ETELÄ-AMERIKKA

8 POHJOISMANNER

9 ATLANTIN VALTAMERI

10 INTIAN VALTAMERI

11 TYYNI VALTAMERI

12 ETELÄINEN JÄÄMERI

Maailman maanosat ja valtameret
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Jäsenyysohjelmat
New Clubs and Marketing Department
Lions Clubs International
300 W. 22nd Street
Oak Brook, IL 60523-8842 USA
Puhelin: (630) 571 5466, alanumero 6727
Sähköposti: memberprog@lionsclubs.org
Web-sivusto: www.lionsclubs.org
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