
Toimi  
yhdessä 
palvelun  
kautta.

Leona osallistuit palveluprojekteihin, jotka paitsi paransivat yhteisöäsi, myös tarjosivat  
sinulle arvokasta johtamiskokemusta.

Nyt sinulla on mahdollisuus laajentaa taitojasi samalla kun kasvat henkilökohtaisesti ja 
ammatillisesti lionina.

Ryhdy lioniksi
On monia tapoja palvella lionina. Jatka yhteisössä 
palvelemista ja edistä samalla omia johtamistaitojasi ja 
verkostoitumista maailman lionien kanssa.

Palvele leo-lionina
Leo-Lion-ohjelma tarjoaa etuja ja mahdollisuuksia 
yksinomaan nykyisille tai entisille leoille, jotka päättävät 
jatkaa palvelun matkaa lionjäseninä.

Kaikki yli vuoden palvelleet 18-35-vuotiaat leot voivat 
liittyä leo-lioneiksi!

Etuja ovat:
• 50% alennus kansainvälisistä jäsenmaksuista
• Vapautus liittymis- tai perustamismaksusta
• Leopalveluvuodet hyvitetään lionjäsenyydessä
• Ainutlaatuinen Leo-Lion -rintamerkki
• Kelpoinen palvelemaan leo-lionina 

hallituksen yhteyshenkilönä 
• Kansainvälisen palvelun ja kulttuurivaihdon 

apurahamahdollisuus
•  Kokeneempien lionjohtajien koulutusinstituutti 

(ALLI) -  apurahamahdollisuus
• LinkedIn ammattimainen verkostoryhmä
• Yhteyden jatkaminen leo-identiteettiin 

nimellä "Leo-Lion"



Liity leo-lionsklubiin tai perusta klubi
Leo-lionsklubi on loistava tapa palvella muiden entisten 
leojen ja nuorten lionien kanssa.

• Klubin vähintään 20 perustajajäsenestä 
10 tulee olla entisiä leoja. 

• Leo-lionsklubeissa olevat alle 30-vuotiaat nuoret 
lionit saavat saman Leo-Lion -alennuksen.

Liity Kampuslionsklubiin tai perusta klubi
•  Palvele opiskellessasi yliopistossa, korkeakoulussa, 

teknisessä opistossa tai jatko-opintojen aikana.
•  Paranna johtamistaitojasi, rakenna ansioluetteloasi, 

verkostojasi ja muodosta uusia ystävyyssuhteita.

 
Liity olemassa olevaan lionsklubiin

• Aloita heti liittymällä paikalliseen lionsklubiin! 
Jatka palvelua lionina ja vastaa eri 
yhteisöjä kohtaaviin haasteisiin.

Perusta liitännäisklubi
• Pyydä sponsoroivalta klubilta tai toiselta alueen klubilta, 

jos sinä ja ystäväsi voitte perustaa liitännäisklubin. 

• Liitännäisklubit voidaan perustaa 
viiden jäsenen voimin. 

• Suunnittele aktiviteetteja ja palveluprojekteja, jotka 
ovat merkityksellisiä sinulle ja liitännäisklubin jäsenille. 

Erityinen tapa palvella
• Oletko intohimoinen tietystä aiheesta? 

Siinä tapauksessa teemaklubi 
saattaa olla oikea vaihtoehto! 

• Nämä klubit tuovat yhteen jäseniä, joilla on 
yhteisiä mielenkiinnon kohteita, ammatteja, 
kulttuuria, harrastuksia tai elämänkokemuksia. 
Harkitse nuorten ammattilaisten teemaklubin 
perustamista ja kutsu ystäväsi mukaan.

Tarvitsetko lisää joustavuutta aikatauluun? 
• Harkitse virtuaalikokouksia klubillesi 

ja nauti tapahtumien suunnittelun 
mukavuudesta kotona tai matkoilla.
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Lisätietoja löytyy sivulta 
lionsclubs.org/leo-lion

Miten toimit 
”leo-lionina”?
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