
Tervetuloa 



Täällä on suuria ideoita
Lionit eivät vain kuvittele millainen olisi parempi maailma vaan me  teemme siitä totta. 
Lionina oleminen tarkoittaa paikkakunnalla palvelemista - ja sitä kautta palvelemme 
koko maailmaa. Se kannustaa henkilökohtaiseen kasvuun palvelun, ystävyyden ja joh-
tamismahdollisuuksien kautta. // Voit toteuttaa oman suuren ideasi lionjäsenenä.

Tervetuloa maailman  
suurimpaan palvelujärjestöön 
Olet liittynyt paikalliseen klubiin, jotta pääset vaikuttamaan paikallisten asukkaiden 
elämään, mutta olet myös liittynyt maailmanlaajuiseen lionien ryhmään. Me olemme 
ystäviä, perheenjäseniä ja naapureita, jotka kaikki haluamme auttaa muita. Me olem-
me 1,4 miljoonaa miestä ja naista yli 200 maassa eri puolilla maailmaa ja me uskom-
me että ystävällisillä teoilla on merkitystä.  
Me olemme Lioneita. // Ja kuulut nyt meidän ryhmäämme.

Valmistaudu tekemään  
maailmasta parempi paikka



Maailmanlaajuiset avustus-
kohteemme
Viimeisen sadan vuoden ajan lionien ja leojen 
hyvät teot ovat moninkertaistuneet yli rajojen, 
valtamerien ja maanosien. Meillä on nyt yli 1,4 
miljoonaa jäsentä ja me pystymme oikeasti 
muuttamaan maailmaa.

Sen vuoksi me yhdistämme maailmanlaajuisen 
palvelumme viiden avustuskohteen tukemiseksi. 
Nämä maailmanlaajuiset avustuskohteet ovat 
kaikki suuria haasteita ja me uskomme, että nyt 
on meidän vuoromme kohdata ne.

 DIABETES

 NÄKÖKYKY

 NÄLÄN HELPOTTAMINEN

 YMPÄRISTÖ

 LAPSUUSIÄN SYÖPÄ



“Tunnen suurta tyytyväisyyt-
tä jäsenyydestä ja olen hyvin 
onnellinen siitä avusta, jota 
voimme antaa vähempiosaisil-
le ja tämän vuoksi olen todella 
ylpeä lionjäsen.  
David Mutayisa, Uganda

DIABETES //
EHKÄISEMME ENNALTA JA KONTROLLOIMME EPIDEMIAA
lionsclubs.org/diabetes 



Vuosisata palvelutyötä ...  
ja jatkamme edelleen

Etsimme innovatiivisia tapoja palvella 
Maailma muuttuu. Ja lionit muuttuvat. Me etsimme innovatiivisia tapoja palvella, 
jotta voimme tuoda maailman lionit yhteen palvelemaan useampia ihmisiä kuin 
koskaan ennen. Jotta pystymme saavuttamaan tämän tavoitteen, käytämme 
uusia teknologioita kuten MyLion-sovellusta, tuemme uusia maailmanlaajuisia 
aloitteita ja kehitämme uusia työkaluja tukemaan, yhdistämään ja inspiroimaan 
kaikkia lioneita. // Voit saada uskomattomia kokemuksia lioneilta.

Olemme innoissamme tulevaisuudesta
Lions Clubs International on ollut maailman johtava palvelujärjestö jo yli sadan 
vuoden ajan. Kaikki klubit valitsevat itse miten ne haluavat palvella paikkakun-
tiaan. Suojelemme näkökykyä ja ympäristöä, autamme nälkää näkeviä ja heikom-
massa asemassa olevia ihmisiä. Kun 48 000 lionsklubia palvelee paikallisesti ja 
sitä kautta vaikutamme kaikkialla maailmassa, tuomme toivoa miljoonille ihmisille 
joka vuosi. Lions Clubs Internationalin säätiön tuen kautta lionit pystyvät toteut-
tamaan entistä suurempia projekteja säätiön myöntämien apurahojen kautta. 
Olemme ylpeitä historiastamme. Olemme innoissamme tulevaisuudestamme. // 
Sinäkin tulet olemaan.



Alkuun pääseminen on  
helppoa

1.   TUTUSTU UUSIEN JÄSENIEN TERVETULOSIVUIHIN // Lue miten lionit 
vaikuttavat maailmanlaajuisesti ja mitä etuja saat lionjäsenyydestä  
lionsclubs.org/welcome. 

2.  TUTUSTU DIGITAALISIIN TUOTTEISIIMME // Luo Lion Account -tili, jonka 
kautta pääset käyttämään digitaalisia tuotteitamme, jotka auttavat sinua 
pitämään yhteyttä muihin jäseniin, suunnittelemaan palveluprojekteja, tar-
kistamaan palvelun tilastoja ja paljon muuta! Verkkosivulla lionsclubs.org/
lionaccount pääset luomaan oman tilisi.

3.  PIDÄ YHTEYTTÄ MUIHIN LIONEIHIN // Aloita ja vahvista ystävyyssuhteita 
klubissa ja saa lisätietoja mahdollisuuksista osallistua. Klubin jäsenjohtaja 
voi auttaa sinua saamaan mahdollisimman paljon irti jäsenyydestä. 

4.       OSALLISTU PALVELUTYÖHÖN // Ilmoittaudu klubisi seuraavaan projek-
tiin, jotta pääset aloittamaan muiden auttamisen.

Kiitos että palvelet meidän kanssamme. // Olet nyt osa 
jotain suurta. Jotain erityistä.

On monia upeita tapoja osallistua lionien kanssa, 
mutta tässä on muutama tapa päästä alkuun.



Tuomme erilaisia ihmisiä yhteen, 
jotta voimme tehdä yhteistyötä 
yhteisen projektin parissa. Ja näin 
palvelemme paikkakuntiemme 
asukkaita ja koko maailmaa.  
Gary Wong, USA

“

NÄKÖKYKY //
ARVOKKAAN NÄKÖKYVYN PELASTAMINEN
lionsclubs.org/vision



Olet nyt 
leijona-
jäsen!
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