
KLUBITYYPIT
Nuoret lionit voivat liittyä - tai jopa 
perustaa - erilaisia klubityyppejä, 
mukaan lukien seuraavat:

LEO-LIONSKLUBIT antavat kaikille entisille leoille ja 
muille nuorille mahdollisuuden tehdä yhdessä palvelutyötä. 
Monet Leo-lionsklubit menestyvät useamman sukupolven 
klubeina, jotka tuovat yhteen nuoria ja sydämeltään nuoria 
lioneita. 

Tiesitkö?
Kuka tahansa lionsklubin jäsen voi palvella leo-
lionsklubissa! Lue lisätietoja lionsclubs.org/fi/leo-
lions -sivulta.

KAMPUSLIONSKLUBIT tuovat kouluyhteisöt yhteen 
vastaamaan paikallisten alueiden tarpeisiin. Lue 
lionsclubs.org/fi/campus-clubs -sivulta miten nämä 
klubit vaikuttavat yhteisöissä eri puolilla maailmaa samalla 
kun ne yhdistävät opiskelijat, opettajakunnan jäsenet ja 
yritysjohtajat.

Tiesitkö? 
Kampuslionsklubit tarjoavat hienon mahdollisuuden 
leoille jatkaa heidän palveluaan leo-lionjäseninä!

TEEMAKLUBIT tarjoavat yhteisen mielenkiinnon kohteen, 
ammatin, kulttuurin, harrastuksen tai elämänkokemuksen 
omaaville ihmisille mahdollisuuden osallistua ainutlaatuisiin 
ja antoisiin palveluprojekteihin, jotka hyödyttävät suoraan 
heidän yhteisöjään ja rakentavat heidän johtamistaitojaan. 
Lue, miten yhteisen mielenkiinnon kohteen omaavat lionit 
palvelevat yhdessä: lionsclubs.org/fi/specialty-clubs. 

Tiesitkö? 
Monet opiskelijat palvelevat erikoistuneissa 
kampuslionsklubeissa vastatakseen paikallisten 
ja globaalien yhteisöjen ainutlaatuisiin tarpeisiin - 
kuten esimerkiksi lääketieteellisessä opiskelevat 
tarjoamassa terveydenhuollon palveluja.

LIITÄNNÄISKLUBIT antavat nuorille lioneille 
mahdollisuuden palvella samalla kun heillä on pääklubin 
antama tuki. Prosessissa pääklubit monipuolistavat 
jäsenyyttään tarjoamalla vähintään viiden hengen ryhmille 
mahdollisuuden tavata erikseen ja tarjota heille mielekästä 
palvelua. 

Tiesitkö? 
Liitännäisklubit voivat menestyä, oli niissä sitten 
pieni tai suuri määrä jäseniä! Sääntöjen mukaan 
liitännäisklubin ei ole pakko perustaa sen omaa 
klubia, kun jäsenmäärä saavuttaa 20 jäsentä. 
Lisätietoja: lionsclubs.org/fi/club-branch.

Nuorten lionien 
jäsenyysopas
Tämän oppaan avulla voit aloittaa matkasi lionina 
etsimällä klubi- ja jäsenyystyypin, joka parhaiten sopii 
sinun tarpeisiisi ja palveluun liittyviin mielenkiinnon 
kohteisiin.
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JÄSENYYSVAIHTOEHDOT
Lioniksi liittymisellä on etunsa! Tutustu erilaisiin jäsenyysvaihtoehtoihin ja etuihin, joita 
voit saada nuorena lionina.

Jäsenyysvaihtoehdot Alennukset

LEO-LION: Tämä jäsenyystyyppi koskee yksinomaan 
entisiä leoja, jotka ovat täysi-ikäisiä - 35-vuotiaita ja 
he ovat palvelleet leoina vähintään vuoden plus yhden 
päivän.

LEO-LIONIT saavat 50%:n alennuksen kansainvälisistä 
jäsenmaksuista, vapautuksen perustamis-/
liittymismaksusta ja paljon muita etuja! Lisätietoja löytyy 
sivulta lionsclubs.org/fi/leo-lions.

ENTINEN LEO: Nämä ovat lionjäseniä, jotka ovat 
palvelleet leoina vähintään vuoden plus yhden päivän. 

ENTISET LEOT, jotka ovat yli 35-vuotiaita, saavat 
vapautuksen perustamis-/liittymismaksusta.

NUORTEN AIKUISTEN JÄSENYYS: Tämä 
jäsenyystyyppi on tarkoitettu korkeintaan 30-vuotiaille 
lioneille, jotka liittyvät Leo-lionsklubiin.

NUORET AIKUISET JÄSENET, jotka palvelevat Leo-
lionsklubissa, saavat 50% alennusta kansainvälisistä 
jäsenmaksuista ja vapautuksen perustamis-/
liittymismaksusta 30-vuotiaiksi saakka. Tutustu sivulla 
lionsclubs.org/fi/leo-lions Leo-lionsklubin tietoihin ja 
ohjelman puitteissa myönnettäviin etuihin.

OPISKELIJAJÄSENET: Tämä jäsenvaihtoehto on 
tarkoitettu oppilaitokseen ilmoittautuneille opiskelijoille. 
Opiskelijajäsenet voivat liittyä tai perustaa minkä 
tahansa tyyppisen klubin.

OPISKELIJAJÄSENET, korkeintaan 30-vuotiaaksi saakka, 
saavat 50%:n alennuksen kansainvälisistä jäsenmaksuista 
ja vapautuksen perustamis-/liittymismaksusta.

Yli 30-vuotiaat opiskelijajäsenet, jotka liittyvät 
Kampuslionsklubiin, maksavat alennetun liittymis-/
perustamismaksun US$10. Lisätietoja: lionsclubs.org/fi/
student-member.

PERHEJÄSENYYS: Tämä ohjelma tarjoaa erinomaisen 
mahdollisuuden kaiken kokoisten perheiden jäsenille 
viettää aikaa yhdessä palvellessaan apua tarvitsevia. 
Nuoremmat jäsenet oppivat muiden auttamisen 
tärkeydestä Perheen Cub -ohjelman avulla.  

 PERHEJÄSENYYSOHJELMASSA perheen ensimmäinen 
jäsen (pääjäsen) maksaa täyden kansainvälisen 
jäsenmaksun ja enintään neljä muuta perheenjäsentä 
maksaa vain puolet kansainvälisistä jäsenmaksuista. 
Lisätietoja: lionsclubs.org/fi/family-membership.
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