
Ensimmäiset vaiheet perhejäsenyyden toteuttamisessa

Jotta perheystävällisen klubin konsepti voitaisiin toteuttaa onnistuneesti, kaikkien klubin jäsenten on hyväksyttävä ajatus ja 
innostuttava siitä. Varmista ennen jatkamista, että ymmärrätte ja olette valmiita tekemään tarvittavat muutokset perheiden 
toivottamiseksi tervetulleiksi lionsklubiinne. Jos olette valmiita ottamaan perheenjäsenet mukaan klubiinne, voitte tutustua 
Kysy pois -oppaaseen, josta on apua jäsenten rekrytoinnissa. 

Lapset mukaan

Cub-ohjelma edistää klubien perheystävällisyyttä. Luotu alle 12-vuotiaille opettamaan lapsille vapaaehtoistyön merkitystä. 
Ohjelmaa markkinoidaan klubeille seuraavin kannustimin: Cub-ohjelma voi auttaa klubianne kasvamaan rohkaisemalla jäseniä 
ottamaan lapsensa mukaan toimintaan ja avaamalla oven niille, jotka eivät ehkä muuten liity perhevelvollisuuksien vuoksi. 
Tuo perheet lähemmäs toisiaan antamalla perheille mahdollisuuden viettää aikaa yhdessä ja tehdä samalla hyvää yhteisön 
auttamiseksi. Opettaa lapsille, miten tärkeää on auttaa muita esittelemällä lapsille vapaaehtoistyön ilon ja johdattaa heidät 
kohti tulevaisuutta, jossa he ovat valmiina auttamaan muita ihmisiä. Lisätietoja Cub-ohjelmasta ja lionien Perheiden Cub-
ohjelman toimintaoppaasta on osoitteessa lionsclubs.org/fi/family-membership. 

Perheitä on kaikenmuotoisia ja -kokoisia. Vapaaehtoistyö ja palveleminen auttavat rakentamaan 
itseluottamusta ja hyvinvointia kaikenikäisille ihmisille vahvistamalla keskeisiä arvoja, kuten toisten 
ihmisten auttaminen, myötätunto ja ystävällisyys. Lions Clubs Internationalilla on vaihtoehtona 
perhejäsenyys, joka koskee seuraavia perheenjäseniä: 
• Täyttävät lionsjäsenyyden ehdot

• Ovat jos samassa klubissa tai liittymässä samaan klubiin

• Asuvat samassa taloudessa ja ovat sukua syntymän, avioliiton tai muun laillisen suhteen myötä

Perhejäsenyyden tietolista

• Klubinne hyötyy siitä, että se kasvattaa jäsenistöään ja 
innostaa mukaan nuorempia jäseniä.

• Jäsenet hyötyvät uusien, innostuneiden jäsenten 
mukaantulosta, erilaisista palveluaktiviteeteista ja uudesta 
suunnasta klubillenne.

• Aikuiset perheenjäsenet hyötyvät vapaaehtoistoiminnasta, 
joka sopii heidän elämäntyyliinsä ja tarpeisiinsa ja heille 
tarjotaan enemmän mahdollisuuksia viettää aikaa 
perheidensä kanssa.

• Nuoremmat perheenjäsenet hyötyvät siitä, että he 
altistuvat vapaaehtoistyön ilolle nuorena ja he voivat alkaa 

oppia, miten tärkeää on auttaa apua tarvitsevia.

• Koko perhe hyötyy, kun vietetään enemmän aikaa 
yhdessä ja tehdään yhdessä vapaaehtoistyötä.

• Yhteisö hyötyy siitä, että useammat jäsenet osallistuvat 
yhteisön tarpeisiin liittyviin aktiviteetteihin.

• Lions Clubs International hyötyy vapaaehtoistoiminnasta, 
joka on luotu perhekeskeisissä lionsklubeissa, jotka voivat 
auttaa kasvattamaan leoklubeja pitkälle tulevaisuuteen.

• Perheen Cub-ohjelma ja Leoklubiohjelma hyötyvät siitä, 
että ne saavat enemmän näkyvyyttä nuorten keskuudessa 
perhejäsenyysohjelman kautta.

Miksi ottaa perheet mukaan lionsklubin toimintaan?

Lisätietoja perhejäsenyysohjelmasta saat ottamalla yhteyttä osoitteesees membership@lionsclubs.org

https://www.lionsclubs.org/en/v2/resource/download/79863805%20?

