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Lionsklubit sopivat 
omaan elämäntyyliisi
Lions Clubs International tarjoaa vapaaehtoistyön 
mahdollisuuksia, jotka sopivat elämäntyyliisi. 
Halusitpa sitten auttaa toisia ihmisiä tai kehittää 
johtamistaitojasi, lioneilla on vaihtoehto sinulle.

Klubin toimintaan osallistumiseen vaadittava aika 
riippuu lähinnä sen toteuttamista aktiviteeteista. 
Useimmat klubit kokoontuvat kerran tai kaksi 
kertaa kuukaudessa suunnitellakseen hankkeita, 
palvellakseen yhteisössä ja hoitaakseen klubin 
asioita.

Liittymismaksu maksetaan vain kerran ja lisäksi 
maksetaan vuotuiset jäsenmaksut. Paikallinen 
klubi voi antaa sinulle lisätietoja.

Mahdollisuudet koko 
perheelle
Voit liittyä lionsklubiin puolisosi ja muiden 
samassa kotitaloudessa asuvien aikuisten 
perheenjäsenten kanssa ja saatte alennuksen 
jäsenmaksuista. Joissakin klubeissa on jopa alle 
12-vuotiaille lapsille tarkoitettu Cub-ohjelma ja/tai 
klubi voi sponsoroida leoklubia.

Kun käytät aikaasi vapaaehtoistyöhön, autat
avun tarpeessa olevia ihmisiä, mutta lisäksi koet 
sisimmästäsi kumpuavaa ylpeyden tunnetta ja 
iloa saavutuksista.



Keitä lionit ovat?
Lionit ovat palveluhenkisiä ihmisiä, jotka ovat 
kiinnostuneita parantamaan yhteisöjään. Lionjäsen on 
aktiivinen vapaaehtoistyöntekijä, jäsen arvostetussa 
kansainvälisessä järjestössä, johtaja yhteisössä ja 
ystävä kaikille apua tarvitseville ihmisille.

Lions Clubs Internationalin 1,4 miljoonaa jäsentä, 
jotka palvelevat yli 45 000 klubissa yli 200 
maassa, muodostavat maailman suurimman 
palveluklubijärjestön.

Lionit palvelevat
Lionien toteuttama palvelu on yhtä monipuolinen 
kuin jäsenemme. Lionit tekevät vapaaehtoistyötä 
monenlaisissa hankkeissa, kuten ympäristön 
suojeleminen, nälkää näkevien auttaminen, vanhusten 
ja vammaisten auttaminen ja nuorten kansainvälisten 
vaihtojen tukeminen.

Lionit vaikuttavat
Lionit pyrkivät vaikuttamaan paikallisesti ja 
maailmanlaajuisesti. Lions Clubs Internationalin 
säätiö (LCIF) on Lions Clubs Internationalin 
virallinen hyväntekeväisyyssäätiö ja se tukee lionien 
myötätuntoista työtä tarjoamalla apurahoja paikallisiin 
ja maailmanlaajuisiin humanitaarisiin hankkeisiin. Lionit 
ja LCIF työskentelevät yhdessä aktiivisesti sokeuden 
poistamiseksi, nuorten tukemiseksi, katastrofiavun 
tarjoamiseksi ja humanitaaristen tarpeiden 
täyttämiseksi.

Jäsenedut

On monia syitä ryhtyä jäseneksi. Lionina tulet:

• Auttamaan yhteisöäsi ja hankkimaan 
arvokkaita taitoja

• Vaikuttamaan ihmisten elämään paikallisesti ja 
kansainvälisesti

• Opettelemaan johtajana toimimista ja 
johtamaan arvostettua organisaatiota

• Luomaan verkostoja liikemiesten ja -naisten 
kanssa yhteisössäsi ja lionien kanssa ympäri 
maailmaa

• Innostamaan elämääsi ja pitämään hauskaa

Tulet kasvamaan henkilökohtaisesti ja 
ammatillisesti ja tiedät, että se, mitä teet, on 
arvokasta ja arvostettua.

Miten liittyä lioniksi
Jäsenyys lionsklubissa tapahtuu kutsusta. Jos olet 
kiinnostunut saamaan kutsun olemassa olevaan 
lionsklubiin:

• Käy verkkosivullamme kohdassa `Ryhdy 
lioniksi`ja käytä Klubihakua löytääksesi 
lisätietoja alueesi klubeista.

•   Lähetä alla oleva lomake 
paikalliseen lionsklubiin henkilökohtaisesti tai 
postitse.

•  Ota yhteyttä Lions Clubs Internationalin 
päämajaan osoitteessa membership@
lionsclubs.org

Lisätietoja lionsklubista 
ja jäsenyydestä
Olen kiinnostunut kuulemaan lisää lionsklubin 
jäsenyydestä. Ottakaa minuun yhteyttä ja kertokaa 
minulle lisätietoja klubistanne.
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www.lionsclubs.org

Lionit auttavat siellä, missä apua tarvitaan – omissa 
yhteisöissämme ja kaikkialla maailmassa.
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