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Tietoa Lions 
Clubs Internationalista 

Lions Clubs International on maailman 

suurin palveluklubiorganisaatio, jossa on 

yli 1,4 miljoonaa jäsentä kaikkialla 

maailmassa. Tällä hetkellä lionsklubeja 

on noin 48 000 yli 200 maassa ja 

maantieteellisellä alueella. Lionien 

kielestä, uskonnosta tai poliittisista 

näkökannoista huolimatta kaikkia 

jäseniä yhdistää yhteinen side – avun 

tarpeessa olevien ihmisten auttaminen. 

 

Lions International pyrkii 

mahdollistamaan vapaaehtoisten 

palvelutyön paikkakunnillaan, 

vastaamaan humanitaarisiin tarpeisiin, 

rohkaisemaan rauhaan ja edistämään 

kansainvälistä yhteisymmärrystä 

lionsklubien välityksellä.  
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Tutustu 
leoklubiohjelmaan 

Leot ovat Lions-perheen keskeinen osa, 

jolla on oma 7 300 leoklubin maailman-

laajuinen suhdeverkosto yli 150 kansa-

kunnassa. Tällainen kansainvälisyys 

vaalii ainutlaatuista maailmanlaajuista 

identiteettiä niin leojen kuin lionienkin 

keskuudessa. Leoklubit tarjoavat 

nuorille tilaisuuden kehittyä ja osallistua 

yksin ja yhdessä paikallisen, kansallisen 

ja kansainvälisen yhteisön vastuun-

tuntoisina jäseninä. 

 
Inspiroiva historia 

Glenside Lions Club Pennsylvanian 

osavaltiossa Yhdysvalloissa sponsoroi 

vuonna 1957 maailman ensimmäistä 

leoklubia – Abington High Schoolin 

Näin 
toimimme 
leoina 
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leoklubia — jossa oli 35 oppilasta. 

Vuosikymmen tämän jälkeen Lions 

Internationalin hallitus hyväksyi 

leoklubiohjelman järjestön viralliseksi 

ohjelmaksi. 

 

Leoklubiohjelman kautta nuoret 

kehittävät ja harjoittelevat johtamista 

sekä järjestämis- ja sosiaalisia taitoja 

osallistumalla leoklubien toimintaan ja 

palveluprojekteihin. Tällaiseen 

toimintaan osallistuminen edistää usein 

elinikäistä sitoumusta muiden 

auttamiseen paikkakunnan kehittämisen 

ohella. 

 
Leojen motto 

”Johtaminen, kokemus, mahdollisuus.” 

Mottomme on yksinkertainen, mutta 

tehokas. Näitä ominaisuuksia leojäsenet 

löytävät itsestään ja tulevat kehittämään 

edelleen, kun he etenevät 

jäsenmatkallaan. 

 

Johtaminen 

Kehitä taitojasi projektin vetäjänä, 

ajankäytön hallitsijana ja tiimin 

johtajana.  

 

Kokemus 

Huomaa, miten tiimi- ja yhteistyö 

voivat tuoda positiivisia muutoksia 

paikkakunnallesi. 

 

Mahdollisuus 

Luo elinikäisiä yhteyksiä ja näe 

vaikutuksesi yhteisöpalvelun kautta.

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Leoklubin perustaminen –  
mitä sinun tulee tietää 

Niin paikkakunnilla kuin kouluissakin 

toimivat leoklubit tarjoavat jäsenille 

toveruuden tunnetta ja kasvua, joka 

syntyy osallistumisesta paikkakunnan 

palveluprojekteihin, sosiaalisiin 

tapahtumiin ja johtajakoulutukseen. 

 
Leoklubien tyypit 

Paikkakunnalla toimivat leoklubit ovat 

avoinna kaikille ehdot täyttäville nuorille 

henkilöille lionsklubin paikallisella 

alueella, ja sponsoroivan lionsklubin 

jäsen toimii niissä leoneuvojana. Nämä 

klubit kokoontuvat sopivassa paikassa 

paikkakunnalla, vaikka ne voivatkin 

kokoontua virtuaalisesti tai niillä voi olla 

hybridimalliin perustuva 

kokousaikataulu.  

 

 
 
t 
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Kouluissa toimivat leoklubit saavat 

jäsenensä paikallisesta koulusta, ja 

jotkin koulut saattavat veloittaa lions-

klubilta siitä, että koulussa voi olla klubi. 

Tällaisissa klubeissa tulee useimmiten 

olla opetushenkilökunnan neuvoja – 

tavallisesti opettaja, koulukuraattori tai 

hallinnollinen työntekijä – joka toimii 

koulun ja leoklubin välisenä yhteys-

henkilönä. Opetushenkilökunnan 

neuvoja myös auttaa leoneuvojaa, joka 

on sponsoroivan lionsklubin jäsen. 

Koulun on suostuttava täyttämään 

leoklubiohjelmaan liittyvät velvollisuudet 

ja leoklubin on suostuttava noudatta-

maan koulun käytäntöjä, vakuutus-

vaatimuksia ja muita sääntöjä. Leoklubia 

koskevat samat opetusviranomaisten 

laatimat säännöt, jotka koskevat kaikkia 

muitakin oppilasorganisaatioita ja koulun 

ulkopuolista toimintaa. Ennen kuin 

leoklubi järjestetään, lionsklubin ja 

koulun tulee sopia järjestämismenet-

telyistä, jotka liittyvät klubin toimintaan 

koulun tiloissa ja niiden ulkopuolella ja 

jotka noudattavat koulun käytäntöjä ja 

Lions Internationalin hallituksen 

sääntöjä. Nämä klubit kokoontuvat 

tavallisesti koulussa, vaikka ne voivatkin 

kokoontua virtuaalisesti tai niillä voi olla 

hybridimalliin perustuva kokousaika-

taulu.  

Leoklubin ohjelmapolut 

Leoklubit on myös jaettu kahteen 

ohjelmapolkuun: Alpha ja Omega. 

 

Alpha-leoklubit  

Tämä ohjelmapolku on tarkoitettu  

12–18-vuotiaille nuorille, ja siinä 

keskitytään teinien ja esiteinien 

henkilökohtaiseen ja sosiaaliseen 

kehitykseen. 

 

Omega-leoklubit  

Tämä ohjelmapolku on tarkoitettu 18–

30-vuotiaille nuorille aikuisille. Omega-

leoklubit on suunniteltu auttamaan 

nuoria aikuisia kasvamaan henkilö-

kohtaisella ja ammatillisella tasolla. 

 

 

 

 

 
HAUSKA 

FAKTA 
Omega-leot saavat jatkaa 

ohjelmassa 31. syntymä-

päiväänsä saakka. 
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Leoklubin 
sponsorointi 

Vaikuttaminen 

Kun sponsoroit leoklubia, voit tuoda 

uutta energiaa lionsklubiisi samalla kun 

tarjoat paikkakuntasi nuorille johtamis- 

ja palvelumahdollisuuksia. Leoklubi voi 

parantaa klubisi näkyvyyttä paikka-

kunnalla, sillä sen kautta voidaan 

saavuttaa uusia yleisöjä, kuten nuoria 

ammattilaisia, opiskelijoita ja perheitä. 

Leoklubin sponsorina toimiminen antaa 

lioneille mahdollisuuden mentoroida 

mahdollisia paikkakunnan johtohenki-

löitä ja hankkia tulevia jäseniä 

lionsklubiin.  

 

Sponsoroivan lionsklubin tulee ohjata ja 

motivoida ohjelmaan osallistuvia leoja. 

Työskentelemällä läheisessä yhteis-

työssä leojen kanssa lionit varmistavat, 

että heidän sponsoroima klubinsa toimii 

Lions Internationalin sääntöjen mukai-

sesti ja hyötyy näistä säännöistä. 

 

On tärkeää, että lionsklubilla on kaikki 

seuraavat ennen leoklubin perustamista:  

 

• lionsklubin kaikkien jäsenten tuki  

• halukkuutta ja aikaa sitoutua 

ohjelmaan pitkällä aikavälillä 

• nykyinen jäsen, joka toimii 

leoneuvojana. Sivulla 15 on 

lisätietoa sopivan neuvojan 

valitsemisesta. 

• vahva taloudellinen asema, jonka 

avulla tuetaan leoklubin 

vuosimaksua  

• käsitys asianmukaisista 

lastensuojelusäädöksistä ja 

halukkuus noudattaa niitä 

• avoimuus uusia ideoita ja erilaisia 

palveluasenteita kohtaan. 

 

Sponsoroivan lionsklubin tulee ohjata 

leoklubia seuraavin tavoin sen mukaan, 

mitä molemmat klubit sopivat:  

 

• Leoneuvojan tai sponsoroivan 

lionsklubin jäsenen tulee osallistua 

jokaiseen leoklubin tai 

leohallituksen kokoukseen. 

• Leojen tulee toimittaa lionsklubille 

kopio klubin tai hallituksen 

kokouspöytäkirjasta tarkastusta 

varten. 

 

Lions International suosittelee, että 

sponsoroiva lionsklubi tarkastaa 

paikalliset lait ja tavat, jotka koskevat 

nuorten kanssa työskentelevien 

aikuisten taustan tarkastusta, sekä 

noudattaa näitä lakeja ja tapoja. 
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Leoklubin järjestäminen 

Leoklubin menestyminen riippuu lionien 

ja leoneuvojan aktiivisesta mukanaolos-

ta. Kun lionsklubi päättää sponsoroida 

leoklubia, sen tulee järjestää uusi klubi 

kuuden virallisen vaiheen mukaan. 

 

1. Laatikaa viitekehys 

Aloittakaa nimeämällä lionsklubin 

jäsenistä koostuva toimikunta, joka 

on kiinnostunut leoklubin perus-

tamisesta. Toimikunnan tulee 

tutustua paikkakunnan tarpeisiin ja 

ymmärtää ne voidakseen päättää 

tuleeko uudesta leoklubista paikka-

kunnalla vai koulussa toimiva, eli 

Alpha vai Omega. Saat leoklubeja 

koskevaa lisätietoa ja ohjeita, kun 

otat yhteyttä piirin tai moninkertais-

piirin leojohtajaan.  

 

2. Mainostakaa klubia ja tunnistakaa 

mahdollisia leoja 

Markkinoikaa uutta klubimahdolli-

suutta paikkakunnalla lionien 

suhdeverkoston ja sosiaalisen 

median kautta. Leoja voi löytyä 

kouluista, yliopistoista, opistoista, 

jumalanpalveluspaikoista tai 

nuorisoryhmistä ja voit saada lisää 

nimiä myös ystäviltä ja sukulaisilta.  

3. Kutsukaa mahdolliset leot 

tiedotuskokoukseen 

Nuorten ihmisten kutsuminen 

epäviralliseen kokoukseen 

sosiaalisen median, paikallisuutisten 

ja ilmoitusten kautta on loistava tapa 

levittää sanaa kerhosta ja luoda 

kiinnostusta. Selitä leoklubiohjelman 

tarkoitus ja vastaa kysymyksiin 

leoklubien jäsenyysvaatimuksista. 

Voit kutsua muiden klubien leoja 

kertomaan kokemuksistaan ja siitä, 

mitä leona toimiminen on opettanut 

heille. Jaa kokouksen aikana Alpha-

leoklubin jäsenhakemus (Leo50-

A) tai Omega-leoklubin jäsen-

hakemus (Leo50-O) ja kutsu 

kiinnostuneet nuoret liittymään 

leoklubiin. Kerää nämä hakemukset 

perustamiskokouksessa. 

 

4. Järjestäkää perustamiskokous 

Järjestä leoklubin perustamiskokous, 

jossa hyväksytään virallisesti 

leoklubin malli- ja ohjesäännöt, 

valitaan leoklubin virkailijat, 

päätetään klubikokousten aika ja 

paikka sekä keskustellaan 

mahdollisista projekteista. 

Virkailijoihin kuuluvat presidentti, 

varapresidentti, sihteeri, rahaston-

hoitaja ja kolme hallituksen jäsentä. 

Virkailijoille tulee antaa yleiskatsaus 

heidän rooleistaan ennen kokousta. 

https://www.lionsclubs.org/resources/79863644
https://www.lionsclubs.org/resources/79863644
https://www.lionsclubs.org/resources/79863644
https://www.lionsclubs.org/resources/79863711
https://www.lionsclubs.org/resources/79863711
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5. Täyttäkää tarvittavat lomakkeet 

Hanki asianmukaiset allekirjoitukset, 

jotka tarvitaan Leoklubin järjestämis-

raportin (Leo-51) täyttämiseen. Laadi 

luettelo klubin perustajajäsenten 

nimistä ja toimita se Lions Internatio-

naliin. Kun Lions International on 

saanut sen, koko todistusprosessin 

saattaminen päätökseen voi kestää 4–

6 viikkoa. 

 

Kun klubi on luotu, leoneuvojan tai 

sponsoroivan lionsklubin on ilmoi-

tettava kaikki leoklubin jäsenet 

MyLCI:ssä. Kaikki ilmoitetut leoklubin 

jäsenet saavat käyttöoikeuden Lion-

tiliin, jonka kautta he näkevät palvelu-

tietonsa. Leoklubin presidentti ja 

sihteeri saavat käyttöoikeuden MyLCI- 

ja MyLion®-palveluihin, joissa he voivat 

ilmoittaa jäsenet ja palveluaktiviteetit.  

 

6. Suunnitelkaa virkaanvihkimis-

seremonia 

Kun leoklubin järjestäytymisraportti 

on hyväksytty, sponsoroivan 

lionsklubin tulee järjestää kokous, 

jossa annetaan perustamistodistus ja 

leoklubin virkailijat asetetaan 

virkoihinsa. Polkaiskaa leoklubi 

käyntiin virkaanvihkimisseremonialla 

ja varmistakaa, että kutsutte: 

 

• lionsklubin jäsenet 

• leoklubin jäsenten vanhemmat 

• koulun ja/tai paikkakunnan 

edustajat 

• piirin lion- ja leovirkailijat sekä 

piirin tai moninkertaispiirin 

leojohtajat 

• paikallisten tiedotusvälineiden 

edustajat 

 

 

  

 
 
 

https://www.lionsclubs.org/resources/79863707
https://www.lionsclubs.org/resources/79863707
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Taloudelliset velvollisuudet 

Leoklubin perustamismaksu 

Leoklubin perustamismaksu on 100 

USD tai vastaava summa paikallisessa 

valuutassa. Tähän kertamaksuun 

sisältyy: 

 

• leoklubin järjestämisraportin 

käsittelykulut 

• perustamistodistus 

• leoklubin virkailijoiden paketti 

• leoklubin sponsorin paketti 

• leo-rintaneula jokaiselle 

alkuperäiselle jäsenelle. 

 

Järjestö veloittaa vuotuisen leomaksun 

kaikilta lionsklubeilta, jotka sponsoroivat 

aktiivista leoklubia. Jokainen lionsklubi, 

joka sponsoroi leoklubia, saa joka vuosi 

100 USD:n suuruisen laskun. Jos leo-

klubi lopetetaan, Leoklubin lopettamis-

lomake (Leo-86) on toimitettava 

Leoklubiohjelman osastolle 31. 

lokakuuta mennessä, jolloin hyvitystä 

annetaan vain kuluvalta vuodelta. 

 

 

 

Leoklubin johtaminen 
menestykseen 

Leoklubin virkailijat  

Leoklubin virkailijat johtavat klubin 

jäsenkehityspyrkimyksiä ja suunnitte-

levat palveluaktiviteetteja. Virkailijan 

viran hyväksymällä jäsenillä on 

mahdollisuus parantaa johtamistaitojaan 

ja kehittää tulevia ammatillisia taitojaan 

suurin harppauksin. 

 

Leoklubin menestys on kiinni sen 

johtajien omistautumisesta. Kun 

leovirkailijat osoittavat suurempaa 

sitoumusta leoklubiohjelman ihanteiden 

edistämiseen, leoklubi, sponsoroiva 

lionsklubi ja koko paikkakunta kokevat 

enemmän ylpeyttä ja tyytyväisyyttä. 

Leojohtajat tekevät useita päätöksiä, 

jotka vaikuttavat klubin menestykseen ja 

tulevaisuuteen. 

 

Leoklubin jäsenet pitävät johtajiaan 

esikuvinaan. Sen vuoksi on tärkeää, että 

leoklubin johtajat ovat rehellisiä, 

kykenevät kommunikoimaan ja 

innostamaan muita sekä huomioivat 

klubin jäsenten yksilölliset tarpeet ja 

kiinnostuksen kohteet. 

 

http://www.lionsclubs.org/resources/FI/pdfs/leo86.pdf
http://www.lionsclubs.org/resources/FI/pdfs/leo86.pdf
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Leoklubin hallitus 

Leoklubin presidentti, varapresidentti, 

sihteeri, rahastonhoitaja ja kolme valit-

tua leoklubin jäsentä muodostavat halli-

tuksen ja hoitavat siten klubin asioita, 

mukaan lukien klubin kustannusten 

hyväksyminen. Leoklubin on valittava 

kolme johtajaa hallitukseen hyvässä 

asemassa olevien jäsenten joukosta. 

Klubien tulisi harkita sellaisten johtajien 

nimittämistä, joiden vastuulla ovat 

seuraavat seikat:  

 

• jäsenhankinta 

• palvelu 

• varainkeruu/säätiö. 

 

Leoklubi voi halutessaan nimittää 

johtajia hoitamaan tiettyjä klubia 

koskevia velvollisuuksia.  

 

Leoklubin presidentti 

Presidentti on leo, jonka klubin muut 

jäsenet valitsevat johtamaan klubia ja 

hallituksen kokouksia. Klubin presidentit 

asettavat klubeilleen tavoitteita ja moti-

voivat jäseniä osallistumaan projektei-

hin. Presidentin tulisi asettaa 

jokavuotiset tavoitteet jäsenyydelle ja 

leosta lioniksi -siirtymisille. Tutustu 

Leoklubivirkailijan verkkosivuun, josta 

löytyvät oppaat ja resurssit. He myös 

kertovat klubin muille virkailijoille heidän 

velvollisuuksistaan ja johtavat 

päätöksentekoprosesseja. Presidentti 

myös toimii yhteistyössä klubin sihteerin 

kanssa ja lähettää jäsen- ja 

palveluraportit ajallaan Lions Internatio-

naliin MyLion®- ja MyLCI-palveluissa, 

joiden käyttöoikeuden saa luomalla Lion 

Account -tilin.  
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Leoklubin presidentin ensisijainen re-

surssi on leoneuvoja. Jos klubi toimii 

koulussa, opettaja, koulukuraattori tai 

koulun hallinnollinen työntekijä voi myös 

toimia opetushenkilöstön neuvojana. 

Leoklubien presidentit voivat myös ottaa 

yhteyttä muihin aktiivisiin lioneihin tai 

entisiin leoklubien johtajiin saadakseen 

apua. Näitä resursseja hyödyntämällä 

presidentit voivat parantaa omia johta-

mistaitojaan samalla kun he auttavat 

jäseniä kehittymään menestyväksi 

tiimiksi. 

 

Leoklubin varapresidentti  

Varapresidentti on leo, joka auttaa presi-

denttiä vuoden aikana ja jonka vastuulla 

on tunnistaa johtamista koskevat kehi-

tysmahdollisuudet. Mikäli klubin presi-

dentti ei pysty hoitamaan virkakauttaan 

loppuun saakka, varapresidentti hoitaa 

myös presidentin tehtävät. Varapre-

sidentin on tärkeää varmistaa, että jäse-

nille tarkoitettu koulutus huomioidaan ja 

siihen kannustetaan, ja he voivat tehdä 

tämän etsimällä klubin jäsenille 

mahdollisuuksia osallistua Lions 

Internationalin tarjoamaan johtamis-

koulutukseen ja muihin ohjelmiin. 

 

Leoklubin sihteeri  

Klubin sihteeri on leo, joka pitää kirjaa 

klubin asiakirjoista ja kokouspöytäkir-

joista. Sihteeri pitää virkailijoita, toimi-

kuntien nimityksiä, jäseniä, kokouksiin 

osallistumista ja palveluaktiviteetteja 

koskevat tiedot ajan tasalla. He ovat 

vastuussa myös leoklubin virkailijoiden, 

jäsenten ja palveluaktiviteettien 

ilmoittamisesta verkossa Lions 

Internationaliin MyLion®-palvelun kautta 

(löytyy Lion Account -tililtä) ja 

sponsoroivan klubin kautta. 

 

Leoklubin rahastonhoitaja 

Rahastonhoitajana toimiva leo huolehtii 

klubin tuloista ja menoista sekä pitää 

niistä tarkkaa kirjaa. Klubin rahojen tulee 

olla kahdella tilillä – hallinnollisella tilillä 

ja aktiviteettitilillä – jotka on pidettävä 

erillään. Sivulla 17 on lisätietoja näistä 

tileistä. 

 

Toimikunnat 

Leotoimikuntiin osallistumisen myötä 

klubin jäsenet saavat mahdollisuuden 

olla mukana toiminnassa ja saada niin 

tiimityö- kuin johtamistaitoja. Toimi-

kunnat myös auttavat leojohtajia 

järjestämään leoaktiviteetteja vuoden 

aikana. Presidentti voi nimittää klubin 

johtajia tai klubin puheenjohtajia 

kuhunkin toimikuntaan ja toimikunnat 

voivat sisältää projekti-, talous- ja muita 

pysyviä toimikuntia, jotka katsotaan 

tarpeellisiksi klubin toiminnan kannalta.  
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Leoneuvoja  

Leoneuvoja on erittäin tärkeä klubin 

menestymisen kannalta, sillä hänen 

tehtävänsä on neuvoa klubin johtajia. 

Nämä henkilöt ovat lioneita, jotka 

nimittää sponsoroiva lionsklubi, ja he 

ovat vastuussa leoklubin johtajien 

mentoroinnista varmistaen, että he 

hoitavat klubin hallinnollisen puolen, 

johon kuuluvat esimerkiksi jäsenten ja 

palveluaktiviteettien ilmoittaminen sekä 

pankkitilien ja klubin aktiviteettien 

hoitaminen.  

 

Sopivan leoneuvojan 
valitseminen 

Sopiva leoneuvoja voi varmistaa 

leoklubin menestyksen. Leoneuvojaa 

valittaessa tulisi harkita henkilöitä, jotka:  

 

• nauttivat ja ovat kiinnostuneita 

nuorten kanssa työskentelystä 

• ovat joustavia ja avoimia uusille 

ideoille  

• voivat ajan ja kykyjensä puolesta 

osallistua kaikkiin leoklubin 

kokouksiin ja tarvittaessa 

koulutuksiin 

• pystyvät luomaan positiivisia ja 

yhteistyöhön perustuvia suhteita 

nuorten kanssa. 

Tunne roolisi neuvojana 

Leoneuvojat ovat monessa mukana ja 

heidän velvollisuutensa voivat muuttua 

milloin tahansa. Heidän rooleihinsa 

voivat kuulua esimerkiksi seuraavat. 

 

Mentori 

Neuvojat opettavat ja tukevat leoklubin 

virkailijoita ja auttavat jäseniä saavut-

tamaan potentiaalinsa johtajina. He 

myös opettavat leoille suunnittelun ja 

organisoinnin tärkeyden. 

 

Motivoija 

Neuvojat ymmärtävät nuorten moti-

vointiin liittyvät vivahteet sekä tekijät, 

jotka voivat voimaannuttaa heitä, 

kuten vertaisten hyväksyntä, tunnus-

tuksen antaminen saavutuksista ja 

henkilökohtaisen onnistumisen tunne. 

Vaikka neuvojien tulee innostaa leoja 

osallistumaan palveluaktiviteetteihin, 

heidän ei tule tyrkyttää omia näkemyk-

siään leoille. 

 

Neuvonantaja  

Neuvojat kuuntelevat leoja ja ymmär-

tävät heidän tarpeensa. Heidän on 

tiedettävä, milloin heidän tulee neuvoa 

ryhmää ja milloin heidän tulee antaa 

leojen ottaa ohjat käsiinsä ja tehdä 

omat päätöksensä. Neuvojien on 

tunnettava leojen malli- ja ohjesään-

nöt, jotka ovat saatavilla Lions 

Internationalin verkkosivustolla 

olevassa virallisessa hallituksen 

sääntökokoelmassa.  

 



 
16 |    Leoklubiohjelman käsikirja       

Yhteyshenkilö  

Neuvojat toimivat yhteytenä sponso-

roivan lionsklubin ja leoklubin välillä. 

He tiedottavat lionsklubille leojen 

aktiviteeteista ja vaalivat tervettä 

suhdetta näiden kahden klubin välillä. 

On elintärkeää, että neuvojat myös 

laativat ohjeet, jotka auttavat leoja 

siirtymään lionsklubien jäseniksi. 

 

Palvelun esikuva  

Neuvojat johtavat näyttämällä 

esimerkkiä ja osoittavat myötätuntoa 

paikkakuntiaan ja toisiaan kohtaan 

auttaen leoklubin jäseniä ymmärtä-

mään paikkakunnan palvelemisen 

pyyteettömät ja myötätuntoiset 

näkökulmat. 

 

Lions Internationalin verkkosivuston 

leoille tarkoitettu osio on loistava 

resurssi, josta neuvojat löytävät 

vinkkejä, työkaluja ja tietoa toimi-

misesta leoklubin tehokkaana 

mentorina sekä leo- ja lionsklubien 

välisenä yhteyshenkilönä. 

 

 

Alpha- ja Omega-leoneuvojan 
velvollisuudet 

Lionsklubin kokemus leoklubin kanssa 

on ainutlaatuinen sen perusteella, millai-

sen leoklubin lionsklubi haluaa perustaa. 

Alpha-leoklubien jäsenet ovat 12–18-

vuotiaita nuoria. Nämä leot ovat tavalli-

sesti opiskelijoita, jotka haluavat oppia 

palvelemisesta samalla kun he hakevat 

toveruuden ja yhdessäolon tunnetta. 

Tämä hauskan toiminnan ja velvolli-

suuksien yhdistelmä auttaa luotsaa-

maan tällaisen ryhmän menestykseen 

heidän oppiessaan, mitä johtajana ole-

minen tarkoittaa. Alpha-leoneuvojan on 

tarjottava enemmän opastusta ja käy-

tännön valvontaa sekä varmistettava, 

että palveleminen tapahtuu aina lasten 

turvallisuutta koskevien lakien 

mukaisesti. Vanhemmilla ja koululla on 

myös tärkeä rooli leojen palvelussa.  

 

Omega-leoklubien jäsenet ovat 18–30-

vuotiaita yliopisto-opiskelijoita ja nuoria 

ammattilaisia, jotka jatkavat perusosaa-

misen laajentamista kehittämällä johta-

mistaitojaan. Leot voivat kokea syvem-

pää yhteenkuuluvuuden tunnetta 

Omega-leoklubissa sekä luoda suhteita 

ja yhteyksiä, jotka voivat auttaa heitä 

saavuttamaan mittavampaa menestystä 

elämässään. Omega-leoneuvojat 

toimivat ennemminkin ohjaajan, 

motivoijan ja yhteyshenkilön roolissa. 

Leoneuvojan tulee voimaannuttaa 

nuoria ja antaa heille tilaa johtaa omia 

leoklubejaan omaa ammatillista ja 

henkilökohtaista kehittymistään 

ajatellen.  
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Klubin hallinto 

Klubin pankkitilit  

Kullakin leoklubilla on kaksi erillistä 

pankkitiliä: hallinnollinen tili ja palvelutili. 

 

• Hallinnollisella tilillä hoidetaan 

uusien ja nykyisten jäsenten 

jäsenmaksut. Näillä varoilla tuetaan 

klubin hallintoa ja katetaan muita 

toimintakustannuksia. 

 

• Palveluaktiviteettien tilillä 

säilytetään julkisista varainkeruu-

projekteista kerättyjä varoja. Näitä 

julkisia varoja käytetään klubin 

palveluprojektien tukemiseen 

paikkakunnalla ja ne on käytettävä 

hyväntekeväisyystarkoituksiin 

klubin jäsenten haluamalla tavalla. 

Rahastonhoitaja vapauttaa klubin 

varoja leoklubin hallituksen valtuu-

tuksen mukaisesti. Rahastonhoitaja 

lähettää kuukausittain tiliotteen 

leoklubin hallitukselle. 

 

Näitä kahta tiliä on hoidettava erikseen. 

Leoklubit voivat käyttää sponsoroivan 

lionsklubin olemassa olevaa pankkitiliä 

tai avata oman pankkitilin sponsoroivan 

lionsklubin valvonnassa. Jos leoklubi 

haluaa avata uuden pankkitilin, se 

tarvitsee kaksi takaajaa – leoklubin 

sihteerin tai rahastonhoitajan sekä 

sponsoroivan lionsklubin nimeämän 

henkilön. Tämän pankkitilin hoitajaksi 

valtuutetun leon tulee pystyä avaamaan 

tili ja/tai toimimaan yhtenä takaajana 

sekä kirjoittamaan sekkejä paikallisten 

lakien mukaisesti. 

 

Leoklubien, joilla on omat pankkitilit, 

tulee erityisesti ilmoittaa klubin malli- ja 

ohjesäännöissä, miten tilejä käsitellään 

ja hoidetaan.  
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Klubikokoukset 

Leot voivat yhdessä leoneuvojan kanssa 

päättää tapaamisajasta ja -paikasta. 

Klubikokoukset ovat tärkeitä, sillä niiden 

avulla jäsenet pidetään ajan tasalla 

klubin tulevista aktiviteeteista ja palvelu-

projekteista. Leoklubien virkailijoiden 

tulee muistaa ottaa muut jäsenet 

mukaan kokousten suunnitteluproses-

siin, jotta kaikilla on hauskaa ja kaikki 

pääsevät osallistumaan. Leojäsenet 

voivat myös kutsua paikallisia asiantun-

tijoita ja johtohenkilöitä puhumaan 

kokouksissa tai järjestää retkiä 

paikallisiin yrityksiin ja organisaatioihin. 

 

 

 

Luonnos tai asialista voi olla loistava 

resurssi kokousten vetämiseen ja 

prioriteettien hallitsemiseen. 

Kokousasialistoissa voivat olla 

seuraavat seikat: 

 

• presidentti avaa kokouksen 

• vieraiden esittely 

• ilmoitukset ja muistutukset 

• rahastonhoitajan raportti 

• paikkakuntalaisten tai jäsenten 

palvelupyynnöt  

• keskustelu aiemmin käsitellyistä 

asioista 

• uusien asioiden esittely 

• kokouksen päättäminen. 

 

Klubien presidentit ovat vastuussa 

kokousten vetämisestä. Klubikokouk-

sissa saattaa toisinaan esiintyä 

ristiriitoja, ja ne voidaan käsitellä 

seuraavasti: 

 

• puhujien huomioiminen 

• päättäminen asian viemisestä 

äänestykseen 

• järjestyksen palauttaminen nuijan 

avulla 

• kokousten keston lyhentäminen tai 

pidentäminen kirjallista asialistaa 

muuttamalla. 
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Klubin vaalit 

Leoklubin vaalit pidetään vuosittain, jotta 

klubi pysyy vakaana ja jotta johtajuuden 

jatkuminen voidaan taata. Ennen vaale-

ja presidentti voi nimittää toimikunnan 

tai johtajan, joka valvoo vaalimenettelyä. 

 

Ehdokkaiden on suostuttava hyväksy-

mään virka, jos heidät valitaan. Vaali-

päivänä klubipresidentti pyytää nimi-

luettelon ja kutsuu lisäehdokkaita 

paikalla olevien leojen joukosta. Jos 

useampi ehdokas on kiinnostunut 

samasta virasta, klubin tulee käyttää 

äänestyslippuja virasta äänestämistä 

varten. Yksinkertaisen äänienemmistön 

saaneet ehdokkaat ovat voittajia. Saat 

lisäohjeita lukemalla hallituksen sääntö-

kokoelman kappaleen 22 sekä vakio-

muotoiset malli- ja ohjesäännöt.  

 

Vaalien jälkeen leoneuvojan tai klubin 

sihteerin tulee päivittää virkailijaluettelo 

MyLCI:ssä – johon pääsee Lion-tilin 

kautta – tai täyttää leoklubin virkaili-

joiden ja jäsenten ilmoittamislomake 

(Leo-72). Sponsoroivalle lionsklubille ja 

piirin leojohtajalle on myös ilmoitettava 

vaalien tuloksista. 

 

Klubien peruutukset ja siirrot 

Leoklubi voidaan lopettaa: 

 

• jäsenten päätöksellä 

• sponsoroivan lionsklubin 

lopettaessa sponsoroinnin 

• Lions Internationalin peruuttaessa 

perustamistodistuksen joko 

sponsoroivan lionsklubin suostu-

muksella, hyväksynnällä, yksimie-

lisyydellä tai ilman näitä, jos klubi ei 

ole toiminut mallisääntöjen mukai-

sesti, tai muusta syystä. 

 

Jotta leoklubi voidaan perua virallisesti, 

sponsoroivan lionsklubin on toimittava 

alla annetun menettelyohjeiden mukai-

sesti. 

 

1. Ilmoita piirikuvernöörille sponso-

roivan lionsklubin aikeesta lopettaa 

leoklubi. 

 

2. Vie asia lionsklubin jäsenten 

äänestettäväksi säännönmukai-

sessa kokouksessa (tapahduttava 

30 päivää piirikuvernöörille 

annetun ilmoituksen jälkeen). 

 

3. Lähetä leoklubin lopettamislomake 

(Leo-86) Leoklubiohjelman 

osastolle, jos yksinkertainen 

enemmistö äänestää lopettamisen 

puolesta. 
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Lopettamislomakkeen saatuaan Lions 

International käsittelee leoklubin 

peruutuksen.  

 

Harvoissa tapauksissa lionsklubi voi 

katsoa tarpeelliseksi peruuttaa 

leoklubinsa ilman leoklubin jäsenten 

suostumusta. Tällaisissa tapauksissa 

lionsklubin pitäisi ilmoittaa asiasta 

leoklubille 90 päivää etukäteen 

antamalla klubille kirjallinen raportti, 

jossa luetellaan peruuttamisen syyt. 

Sponsoroivan lionsklubin tulee ilmoittaa 

myös seuraaville virkailijoille: 

 

• leoneuvoja 

• piirin leojohtaja 

• moninkertaispiirin leojohtaja (jos 

nimitetty) 

• leopiirin presidentti (jos nimitetty) 

• leomoninkertaispiirin presidentti 

(jos nimitetty) 

• piirikuvernööri. 

 

Sponsoroivan lionsklubin hallituksen 

tulee antaa näille virkailijoille 

mahdollisuus ymmärtää tilanne ja heille 

on kerrottava asiaan liittyvät tiedot. 

Ongelmia läpi käydessään Lions-

piirihallituksen tulee antaa leopiirin 

presidentille tai leomoninkertaispiirin 

presidentille mahdollisuus tulla kuulluksi 

tai esittää asia kirjallisesti. 

 

Jos piirivirkailijoiden väliintulo 90 päivän 

aikana ei ratkaise ongelmaa, asia 

viedään lionsklubin säännönmukaiseen 

kokoukseen jäsenten äänestettäväksi. 

 

Jos kaksi kolmasosaa hyvässä 

asemassa olevista lionsjäsenistä 

äänestää leoklubin sponsoroinnin 

lopettamisen puolesta, sponsoroivan 

lionsklubin jonkun virkailijan tulee 

lähettää leoklubin lopettamislomake 

(Leo-86) Leoklubiohjelman osastoon ja 

kopiot tästä lomakkeesta kuudelle 

aiemmin mainitulle virkailijoille (jos 

kaikki viranhaltijat on nimitetty). Leo-86-

lomakkeen saatuaan Lions International 

käsittelee leoklubin peruutuksen. 

 

Leoklubilla on 180 päivää aikaa välttää 

peruuttaminen etsimällä uusi sponsori, 

jos sponsoroiva lionsklubi on peruutettu. 

Sponsoroinnin siirtämiseen tarvitaan 

Leoklubiohjelman osastolle lähetettävä 

kirje, jossa todetaan, että uusi sponso-

roiva lionsklubi suostuu sponsoriksi. 

Lisäksi Sponsoroinnin siirtämiseen 

tarvitaan Leoklubiohjelman osastolle 

lähetettävä kirje, jossa todetaan, että 

nykyinen sponsoroiva lionsklubi luopuu 

sponsoroinnista. Sponsorisuhde 

siirretään, kun molemmat kirjeet on 

vastaanotettu ja käsitelty, jolloin 

vuotuisesta leomaksusta tulee uuden 

sponsoroivan klubin velvollisuus. 
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Tiimin vahvistaminen 

Sitoutuneet tiimin jäsenet ovat elintärkei-

tä leoklubin menestyksen kannalta. Leo-

virkailijoiden tulee kannustaa muita leoja 

hakeutumaan johtajarooleihin klubin 

vahvistamiseksi. 

 

Luo vahva leotiimi: 

 

• laadi klubille pitkän tähtäimen 

(vähintään vuosi) ja lyhyen tähtäi-

men (enintään vuosi) tavoitteita, 

kuten palveluprojekteja, varainke-

ruutapahtumia, jäsenkampanjoita 

ja sosiaalisia tapahtumia 

• jaa tärkeää tietoa kaikille jäsenille 

• perusta toimikuntia ja anna erityisiä 

tehtäviä.  

 

Osallista klubin jäseniä: 

 

• pyydä klubin jäseniltä ideoita, 

palautetta ja ehdotuksia 

• ota jäsenet mukaan projekteihin, 

jotka hyödyntävät heidän taitojaan 

ja kiinnostuksen kohteitaan 

• kehu leojen saavutuksia 

• nimitä leoja ja klubi Lions 

Internationalin palkintojen saajiksi.  

 

Edistä toveruutta jäsenten keskuudessa: 

 

• toivota uudet leot tervetulleiksi ja 

esittele heidät nykyisille jäsenille 

• palkitse julkisella tunnustuksella 

• lisää klubin arvovaltaa lisäämällä 

paikallista tunnettuutta 

• juhli klubin onnistuneita projekteja 

Sosiaaliset ja 
verkostointitapahtumat  

Kun suunnittelet leoklubin kalenteria, 

muista lisätä siihen sosiaalisia tapah-

tumia auttamaan suhteiden luomisessa 

leojen keskuudessa sekä klubin onnistu-

misten juhlimisessa. Joitakin leojen sosi-

aalisia tapahtumia ovat esimerkiksi: 

 

• leoklubin perustamistodistuksen 

allekirjoitusseremonia tai leoklubin 

vuosipäivä 

• uusien leojäsenten jäseneksi 

vihkimisen seremonia tai uusien 

klubin virkailijoiden virkaanvihkimis-

seremonia 

• ulkoilut, viikonloppuleirit tai joulun-

ajan juhlat 

• leojen urheilu- tai joukkuetapah-

tuma esimerkiksi keilailun, jalkapal-

lon, kriketin tai pesäpallon 

merkeissä 

 

Markkinointi ja sosiaalinen 
media 

Klubin Facebook-sivun perustaminen on 

loistava tapa kutsua jäsenet 

vuorovaikuttamaan ja jakamaan 

ajankohtaista tietoa.  

 

Voit myös halutessasi luoda sivuja 

muille sosiaalisen median sivustoille 

pysyäksesi yhteydessä klubiisi ja 

paikkakuntaasi. Tapahtumien 

mainostaminen paikallisissa 

tiedotusvälineissä on tärkeää, sillä se 

lisää tietoisuutta leoklubiohjelmasta 

paikkakunnalla.   
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Jäsenten hankkiminen 
ja säilyttäminen  

Avain klubin menestykseen 

Terve ja jatkuva jäsenkanta on erittäin 

tärkeä leoklubien menestyksen kannal-

ta. Hankkimis- ja säilyttämisstrategiat 

auttavat varmistamaan, että klubit 

pysyvät aktiivisina ja osallistavina. 

 

Uusien jäsenten houkuttele-
minen ja hankkiminen 

On tärkeää, että leoklubit hankkivat 

uusia jäseniä klubista siirtyvien leojen 

tilalle. Klubin tulisi järjestää vuoden 

mittaan uusien jäsenten hankintakam-

panjoita. Näitä mahdollisia uusia leoja 

voivat olla: 

 

• ystävät 

• perheenjäsenet 

• naapurit 

• muut opiskelijat 

• muut urheilujoukkueiden jäsenet 

• muiden organisaatioiden ja klubien 

jäsenet 

 

Leot voivat myös ottaa yhteyttä ihmisiin, 

jotka ovat vuorovaikutuksessa mahdol-

listen uusien jäsenten kanssa, kuten: 

 

• opettajat 

• valmentajat 

• uskonnolliset johtajat 

• paikkakunnan johtohenkilöt 

• perheenjäsenet 

• lionit 

Klubivirkailijoiden tulisi johtaa 

keskustelua klubissa, kun päätetään 

seuraavista asioista: 

• Rekrytointitarpeet 

• Tavoitteiden asettaminen 

• Toimintasuunnitelman 

toteuttaminen 

• Reportointi ja Tarkastelu  

Rekrytointiin liittyvä innostus alkaa 

johdosta. Klubivirkailijoiden tulisi 

asettaa rekrytointi ja resurssit 

etusijalle, jotta tuetaan jäsenkasvua. 

Nämä resurssit löytyvät 

Leoklubivirkailijan sivulta.  

 

Esittele mahdollisia jäseniä nykyisille 

leoille varainkeruutapahtumien tai 

palveluprojektien aikana ja kerro 

jäseneduista. 

 

Tämän lisäksi klubi voi: 

 

• hankkia uusia jäseniä koulujen tai 

paikallisten sanomalehtien kautta 

• liimata leojen jäsenhankinta-

julisteita eri puolille paikkakuntaa 

• pystyttää leojen tiedotuspisteitä 

kouluihin, kirjastoihin, kahviloihin 

tai paikkakunnan tapahtumissa 

• ottaa yhteyttä paikkakunnan nuoriin 

johtohenkilöihin 

• julkaista klubijäsenten videokerto-

muksia leona olemisen hyödyistä 

• järjestää sosiaalisessa mediassa 

tapahtuman, jossa ystäviä 

kutsutaan klubin toimintaan  

• jakaa klubin toiminnasta kuvia ja 

videoita, joiden avulla klubia 
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tehdään tunnetummaksi 

sosiaalisen median sivuilla 

 

 

Uusien jäsenten pitäminen 
osallistuvina 

Hauska tapa auttaa uusia jäseniä 

tuntemaan olonsa mukavaksi uudessa 

klubissa on järjestää jäseneksi 

vihkimisen seremonia, jossa heidät 

toivotetaan virallisesti tervetulleiksi. 

 

Jäseneksi vihkimisen seremonian 

aikana voit kehottaa uusia leoja 

osallistumaan klubin aktiviteetteihin – 

tämä voi auttaa heitä kotiutumaan 

klubiisi helpommin. Voit myös ehdottaa 

uusille leoille liittymistä johonkin klubin 

toimikuntaan.  

 

Varmista, että uudet jäsenet perehdyte-

tään kunnolla leoklubiohjelmaan ja ole 

valmiina vastaamaan mahdollisiin kysy-

myksiin. Saatat haluta antaa heille 

uuden jäsenen paketin, joka toimii sekä 

tunnustuksena osallistumisesta että 

resurssina, joka auttaa heitä menesty-

mään organisaatiossa. Muut leoklubi-

ohjelman resurssit, kuten leojen jäsen-

kortit, leojen todistukset ja uusien jäsen-

ten opas, ovat klubien ladattavissa tällä 

verkkoalustalla.  

 

Nykyisten jäsenten 
säilyttäminen 

Klubin jäsenien pitäminen tyytyväisinä ja 

halukkaina pysymään klubissasi on 

aivan yhtä tärkeää kuin uusien jäsenten 

hankkiminen. Kun klubit ovat järjestäy-

tyneitä, hauskoja, osallistavia ja jatkavat 

arvokasta palvelua paikkakunnalla, 

leojäsenet näkevät klubin arvon ja 

haluavat jatkaa osallistumista klubissa. 

Tarkkaavaiset leojohtajat voivat estää 

leojäsenten lähtemisen pitämällä heidät 

mukana toiminnassa ja osallisina. 

Leojohtajien tulee: 

 

• huomioida ja palkita jäsenet sekä 

antaa heille tunnustusta 

• antaa jäsenille rooli klubissa 

lisäämällä heidän osallistumistaan 

ja vastuitaan 

• toteuttaa kyselyitä klubissa 

saadakseen selville, millaisista 

projekteista jäsenet ovat 

kiinnostuneita 

• pitää jäsenet ajan tasalla 

projekteista ja aktiviteeteista 

• suunnitella sosiaalisia tapahtumia, 

joiden avulla jäsenet tuodaan 

lähemmäs yhteen 

• edistää johtamis- ja 

koulutusmahdollisuuksia 

ammatillista ja henkilökohtaista 

kasvua ajatellen 

 
Matkan jatkaminen leosta 
lioniksi 

Klubipresidentin tulisi tuntea eri 

jäsenyysmahdollisuudet, joita leoilla on 

ja kannustaa jäseniä harkitsemaan 

palvelun jatkamista lioneina. 
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Koska leoneuvoja on ensisijainen 

klubien välinen yhteyshenkilö, hänen 

tehtävänsä on edistää leojen ja 

lionsklubin välistä suhdetta. Leot ovat 

loistavia mahdollisia uusia lionsklubien 

jäseniä, ja neuvojien vastuulla on kertoa 

leoille erilaisten lionsklubien 

jäsenyysmahdollisuuksista, kun he ovat 

valmiita ottamaan seuraavan askeleen.  

 

Kartan suunnitteleminen 

 

1. Keskustele leojen kanssa heidän 

tulevaisuuden suunnitelmistaan. 

Kannusta heitä jatkamaan paikka-

kunnan palvelua ja kehittämään 

johtamistaitojaan osallistumalla 

Lions Internationalin toimintaan. 

 

2. Esittele erilaiset lionsjäsenyydet. 

 

a. Leo-lion: Nykyinen tai entinen 

alle 35-vuotias leo, joka on pal-

vellut vähintään yhden vuoden 

ja yhden päivän ajan. Nämä jä-

senet saavat alennuksen jäsen-

maksusta ja he voivat palvella 

perinteisessä lionsklubissa tai 

leo-lionsklubissa. 

b. Opiskelijajäsen: Yliopistojen 

tai teknisten ja muiden korkea-

koulujen opiskelijat voivat pal-

vella perinteisessä lionsklubis-

sa, kampuslionsklubissa tai leo-

lionsklubissa ja he saavat 

alennuksen jäsenmaksusta.  

c. Liitännäisklubi: Sponsoroiva 

lionsklubi tai jokin muu alueella 

toimiva klubi voi muodostaa 

vain viiden jäsenen liitännäis-

klubin sekä suunnitella sinulle 

merkityksellisiä aktiviteetteja ja 

palveluprojekteja. 

 

Omega-leot, jotka ovat siirtymässä pois 

leoklubiohjelmasta, voivat olla 

lionsklubien uusia nuoria jäseniä – sinun 

tarvitsee vain kysyä heiltä, ovatko he 

kiinnostuneita liittymään!  
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Kasvaminen ja 
palveleminen 

Johtamistaitojen hankkiminen  

Leoilla on mahdollisuus osallistua 

kaikenlaisiin lionsjäsenten vetämiin 

johtamistapahtumiin ja -koulutuksiin. 

Leoneuvojien tulee ottaa yhteyttä 

piirikoordinaattoreihin ja ottaa selville 

aikataulu, jonka perusteella leojäsenet 

voivat valita haluamansa johtamis-

tapahtumat. Leot voivat myös hakea 

mihin tahansa monista lionien 

koulutusinstituuteista, ja he voivat myös 

käyttää lionien koulutuskeskusta. 

 
Palveluprojektien 
suunnitteleminen 

Paikkakunnan palveluprojektien kautta 

leoklubit vaikuttavat paikallisesti ja 

maailmanlaajuisesti. Alla on alustava 

luettelo seikoista, joita leoklubien tulee 

harkita projekteja järjestäessään.  

Paikkakunnan tarpeen 

tunnistaminen. Keskustele klubin 

jäsenten kanssa paikkakuntaan vai-

kuttavista asioista ja pohtikaa, millai-

set palveluprojektit vastaisivat niihin. 

Miettikää myös klubin jäsenten kiin-

nostuksen kohteita – palvelu on paljon 

hauskempaa ja palkitsevampaa, kun 

osallistujilla on yhteys aiheeseen. 

 

Ottakaa yhteyttä paikkakunnan 

muihin organisaatioihin. Selvittäkää, 

onko jokin muu järjestö tai valtion 

virasto jo ottanut asian omakseen tai 

onko se suunnitteilla. Laajentakaa 

klubin kapasiteettia, jotta se voi 

toteuttaa palveluprojekteja toimimalla 

yhteistyössä muiden aiheesta 

kiinnostuneiden paikallisten 

organisaatioiden kanssa. 

 

Laskekaa kustannukset. Määrittäkää 

klubin tämänhetkiset taloudelliset ja 

jäsenresurssit. Harkitkaa yhteistä 

projektia jonkin toisen leoklubin tai 

sponsoroivan lionsklubin kanssa. 

 

Kerätkää kaikki tiedot. Laatikaa 

aikajana. Hankkikaa tarvittaessa lupa 

koululta ja/tai paikallisilta 

viranomaisilta. Hankkikaa kaikki 

tarvittavat tarvikkeet ja määrätkää 

tehtävät klubin jäsenille. 

 

Mainostakaa projektia. Kertokaa 

projektista tiedotusvälineille. 

Asettakaa alueelle suuria kylttejä, jos 

se on mahdollista. 
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Palveleminen maailmanlaajui-
sissa avustuskohteissa 

Lions International on keskittynyt palve-

lemaan viidessä maailmanlaajuisessa 

palvelukohteessa, jotka ovat diabetes, 

näkökyky, nälän helpottaminen, ympä-

ristö ja lapsuusiän syöpä. Vaikka palvelu 

keskittyy paikkakunnan tarpeisiin, harkit-

kaa palveluprojektien suunnitteluoppai-

demme käyttämistä koskien tyypin 2 

diabetes- ja näköseulontoja, ruoanke-

räystä ja muita aiheita. 

 
Leot ja lionit palvelevat yhdessä 

Palvelu antaa leoille ja lioneille ainutlaa-

tuisen, miellyttävän mahdollisuuden op-

pia toisiltaan. Yhteisiin palveluprojektei-

hin osallistumisella on positiivinen vaiku-

tus paikkakuntaan, minkä lisäksi se hyö-

dyttää niin lioneita kuin leojakin. Lionit 

saavat tuoreita, uusia näkökulmia ja ide-

oita aktiviteetteihin, mikä auttaa laajen-

tamaan kapasiteettia yhä useamman 

asian saavuttamiseen paikkakunnalla. 

Leot saavat koko elämän kestävän si-

toumuksen palveluun, mikä auttaa heitä 

tulemaan lionsjohtajiksi samalla kun he 

oppivat lionien kokemuksesta ja asian-

tuntemuksesta. 

 

Yhteistyössä toimivat klubit voivat hakea 

Palvellaan yhdessä -lippumerkkiä, ja he 

voivat myös saada rahoitusta projektei-

hin leojen palveluapurahojen kautta. 

Yhteistyö voi sisältää yhteisiä palvelu-

projekteja tai osallistumista toisten 

sosiaalisiin tilaisuuksiin ja tapahtumiin. 

 

Palveluprojektien 
tarkkaileminen 

Leojen tulee jatkaa palveluaktiviteettien 

edistymisen tarkkailua niiden 

toteuttamisen aikana.  

 

Seuraa edistymistä 

Käy läpi tavat, joiden avulla klubisi 

edistyy kohti projektinsa tavoitteita. 

Esitä kysymyksiä määrittääksesi, mikä 

toimii ja mikä ei. 

 

Muokkaa tarvittaessa 

Muuta aikajanoja edistymisen mukaan. 

Sinun on ehkä arvioitava tavoitteita 

uudelleen ja mukautettava 

lähestymistapaa, jotta paikkakunnan 

tarpeisiin voidaan vastata. 

 

Motivoi jäseniä 

Ota klubin jäsenet mukaan 

palveluaktiviteettiin ja innosta heitä 

jatkamaan toimintaa. 
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Palveluprojektien loppuun 
vieminen 

Kun palveluprojekti on saatu 

päätökseen, leoklubien tulee esittää 

seuraavan kaltaisia kysymyksiä 

voidakseen arvioida annetun palvelun 

vaikutusta ja tehokkuutta. 

 

• Saavutettiinko projektin tavoitteet? 

• Saatiinko projektilla aikaan 

positiivista vaikutusta? 

• Mitkä olivat projektin tulokset? 

• Oliko projekti hyvin järjestetty? 

• Oliko kumppanuudesta hyötyä? 

• Miten tämä aktiviteetti voidaan 

toistaa tai miten sitä voidaan 

parantaa? 

• Jatkaako tämä projekti positiivisen 

vaikutuksen tekemistä 

paikkakunnalla?  

Palvelutoimintailmoitusten 
lähettäminen 

Leoklubien presidentit, sihteerit ja 

leoneuvojat voivat käyttää MyLion®-

tilejään, joihin pääsee Lion-tilin kautta, 

ilmoittaakseen leojen palveluaktivi-

teeteista ja jakaa valokuvia projektissa 

mukana olleista leoista. Leoklubit voivat 

lähettää palveluaktiviteettiraportteja 

milloin tahansa vuoden aikana. 

 

Palveluprojektien rahoittaminen 

Varainkeruu on tärkeää palvelu-

projektien kannalta ja sen avulla klubin 

jäsenet voivat hauskalla tavalla luoda 

suhteita toistensa kanssa samalla, kun 

he keräävät varoja projekteihin. 

Suosittuja julkisia varainkeruuprojekteja 

ovat autojen peseminen, tanssit, 

arvonnat, urheilutapahtumat ja 

hyväntekeväisyystapahtumat. 

Muistathan, että kaikki julkisissa 

varainkeruuprojekteissa kerätyt varat on 

käytettävä hyväntekeväisyystarkoituksiin 

klubin jäsenten haluamalla tavalla. 
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Varainkeruun onnistuminen 

Suunnitelkaa 

• Määrittäkää klubin 

varainkeruutavoitteet – miten 

paljon rahaa klubi toivoo 

keräävänsä? Onko tavoite 

realistinen? 

• Valitkaa projekti ja huomioikaa, 

onko klubissa tarpeeksi jäseniä sen 

suorittamiseen. Mitä tarvikkeita 

tarvitaan? Onko klubilla riittävästi 

rahaa, jotta se voi hankkia 

tarvikkeet etukäteen? 

• Valitkaa projektille päivä, aika ja 

paikka. Huolehtikaa, ettei projekti 

osu päällekkäin muiden paikallisten 

tapahtumien kanssa. 

 

Mainostakaa 

• Jakakaa tietoa aktiviteeteista klubin 

jäsenille, paikallisille sanoma-

lehdille, radioasemille ja televisio-

asemille vähintään kuukausi ennen 

tapahtumaa. 

• Kertokaa varainkeruutapahtumasta 

perheenjäsenille ja ystäville. 

Ilmoittakaa asiasta sponsoroivalle 

lionsklubille ja muille lähistön 

leoklubeille.  

 

Toteuttakaa 

• Aloittakaa projekti ajoissa. 

• Määrätkää tehtävät kaikille mukana 

olijoille. 

• Nimetkää yksi leo auttamaan 

odottamattomissa tilanteissa, kuten 

tarvikkeiden lisäämisessä 

tapahtuman aikana. 

Tunnustuksen anta-
minen erinomaisesta 
johtajuudesta 

Leot, lionit ja klubit voivat täyttää ehdot, 

jolloin he voivat saada yhden tai 

useamman monista erityyppisistä 

palkinnoista, joita Lions International 

tarjoaa tunnustuksena erinomaisista 

saavutuksista. Saat lisätietoja Lions 

Internationalin verkkosivuston leojen 

osiosta. Palkintoihin lukeutuvat 

seuraavat: 

 

Palkinnot yksittäisille leoille 

• Vuoden leo -palkinto 

• Presidentin ansiopalkinto 

• Leojen lokakuun 

jäsenhankintapalkinto 

• Todistus suoritetusta leopalvelusta 

 

Palkinnot leoklubeille 

• Leoklubin vuosipäiväpalkinto 

(myönnetään viiden vuoden välein) 

• Palvellaan yhdessä -lippumerkki 

• Erittäin hyvän leoklubin palkinto 

• Leoklubin Pride-palkinto 
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Palkinnot yksittäisille lioneille ja 
leoneuvojille 

• Leoneuvojan palvelupalkinto 

• Leoneuvojan viiden vuoden 

palvelupalkinto 

• Leoklubin laajennuspalkinto 

 

Palkinnot lionsklubeille 

• Palvellaan yhdessä -palkinto 

• Leoklubin sponsorointipalkinto 

(myönnetään viiden vuoden välein) 

 

Palkinnot piireille ja 
moninkertaispiireille 

• Piirin ja moninkertaispiirin leoklubin 

laajennuspalkinto 

• Leoklubijohtajan ansiopalkinto 

• Leopiirien ja -moninkertaispiirien 

virkailijoiden rintaneulat 

 

Liittyminen leojen 
suhdeverkostoon 

Leopiirit ja -moninkertaispiirit 

Leoklubin aktiviteetit piirin ja moninker-

taispiirin tasolla kannustavat saman 

maantieteellisen alueen klubien leoja 

jakamaan ideoita, vahvistamaan läsnä-

oloaan ja palveluaan paikkakunnalla 

sekä keskittymään jäsenhankintaan – 

samalla kun ne tarjoavat lisää johtaja-

koulutukseen liittyviä mahdollisuuksia. 

 

Rakenne 

Vähintään kuusi virallisesti vahvistettua 

lionspiirissä olevaa leoklubia voi 

muodostaa leopiirin. Piirikuvernöörin on 

hyväksyttävä leopiirin muodostaminen ja 

leopiirin maantieteellisten rajojen on 

vastattava sponsoroivien lionien piiriä. 

Leopiirien on noudatettava leopiirin 

vakiomuotoisten mallisääntöjen ohjeita, 

jotka ovat saatavilla hallituksen 

toimintaperiaateoppaassa Lions 

Internationalin verkkosivustolla. 

 

Vähintään kymmenen lionien 

moninkertaispiirissä olevaa leoklubia voi 

muodostaa leojen moninkertaispiirin, 

vaikkakin moninkertaispiirin leojäsenten 

määrän on ylitettävä 100 jäsentä. 

Lionsien kuvernöörineuvoston on 

hyväksyttävä leojen moninkertaispiirin 

muodostaminen ja leojen 

moninkertaispiirin maantieteellisten 

rajojen on vastattava sponsoroivien 

lionien moninkertaispiiriä.  
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Kaikkien moninkertaispiirien 

leoneuvostojen on noudatettava 

vakiomuotoisia leomoninkertaispiirin 

mallisääntöjä, jotka ovat saatavilla 

hallituksen toimintaperiaateoppaassa 

Lions Internationalin verkkosivustolla. 

 

 

 

Leopiirien ja -moninkertais-
piirien virkailijat 

Jos leot ovat kiinnostuneita 

johtamistaitojensa kehittämisestä 

pidemmälle, he voivat haluta palvella 

piirin ja moninkertaispiirin virkailijoina. 

Näissä viroissa palvelevat leot innos-

tavat ja tarjoavat ohjausta samalla kun 

he vahvistavat leoklubin jäsenkantaa 

piireissään ja moninkertaispiireissään. 

 

Roolit ja virkakaudet  

Piirin ja 

moninkertais-

piirin virkailijat 

Virkakaudet 

Leopiirin tai 

leomoninkertais-

piirin presidentti 

Valitaan vuosittain 

Varapresidentti Valitaan vuosittain 

Leopiirin tai 

leomoninkertais-

piirin sihteeri 

Leopiirin tai 

leomoninkertais-

piirin presidentti 

nimittää vuosittain 

Leopiirin tai 

leomoninkertais-

piirin 

rahastonhoitaja 

Leopiirin tai 

leomoninkertais-

piirin presidentti 

nimittää vuosittain 

 

 

ILMOITA 

LEOPIIRISTÄ/ 

-MONINKER-

TAISPIIRISTÄ 
Piirin ja moninkertaispiirin 

leojohtajien tulee ilmoittaa 

leopiirin/-moninkertaispiirin 

virkailijat leopiirien ja 

leomoninkertaispiirien 

vuosittaisella ilmoituksella 

(Leo-91), joka on saatavilla 

Lions Internationalin 

verkkosivustolla 
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Piirien ja moninkertaispiirien 
virkailijoiden velvollisuudet 

Leopiirien/-moninkertaispiirien 

virkailijoiden tehtäviin kuuluvat 

seuraavat: 

 

• johtajakoulutusseminaarin tarjoa-

minen leoille 

• vähintään yhden suuren palvelu-

aktiviteetin tai varainkeruukampan-

jan edistäminen siten, että suurin 

osa piirin/moninkertaispiirin 

leoklubeista osallistuu siihen 

• leoklubiohjelman mainostaminen ja 

aktiiviseen osallistumiseen kannus-

taminen. 

 

Sponsoroivan lionspiirin tai -moninker-

taispiirin on hyväksyttävä seuraavat: 

 

• vuotuisen leopiirin tai -moninker-

taispiirin vuosikokouksen päivä-

määrät 

• Leopiirin tai -moninkertaispiirin 

vuosikokouksen aktiviteetit 

 

Piirin tai moninkertaispiirin 
leojohtaja 

Jos lion on kiinnostunut 

leoklubiohjelman kehittämisestä 

pidemmälle piireissään tai 

moninkertaispiireissään, heillä on 

mahdollisuus palvella leojohtajana. 

 

Rooli ja virkakausi 

Piirin tai moninkertaispiirin leojohtajat 

myötävaikuttavat piirinsä tai moninker-

taispiirinsä menestykseen edistämällä, 

kehittämällä ja tukemalla jatkuvasti leo-

klubeja. Heidät nimitetään piirin ja mo-

ninkertaispiirin tasolla ja he palvelevat 

yhden tai kolmen vuoden mittaisen 

virkakauden, jonka aikana he kannusta-

vat leoja ja leoneuvojia tuomaan uutta 

energiaa, keksimään tuoreita palveluide-

oita ja kasvattamaan leoklubiohjelmaa. 

 

Velvollisuudet 

• valvoo leoklubin kehitystä yksi- tai 

kolmivuotisen virkakauden ajan 

• mentoroi nykyisiä leoklubeja ja 

leoneuvojia 

• valmentaa lioneita leoklubien 

laajennus- ja kehittämistoimissa 

• kannustaa valmistuvia leoja 

siirtymään lionsklubiin 

• toimii yhteistyössä asianmukaisten 

piirin johtajien kanssa tarkastaen 

tavoitteita ja kannustaen 

osallistumista 

• mainostaa ja edistää 

leoklubiohjelmaa 

• toteuttaa johtamiskoulutusta 

leoneuvojille ja virkailijoille; 

leoneuvojien koulutus tulisi 

toteuttaa vuoden alussa 

• pitää yhteyttä leoneuvojiin ja 

kannustaa heitä ilmoittamaan 

klubinsa edistymisestä 

• ratkaisee paikallisia ongelmia ja 

ristiriitoja 
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Leoklubiohjelman 
tukeminen 

Leoklubiohjelman neuvoa-
antava paneeli 

Leoklubiohjelman neuvoa-antava pa-

neeli tarjoaa leoille ja lioneille mahdolli-

suuden edustaa vaalipiiriensä jäseniä 

asioissa, jotka vaikuttavat leoklubiohjel-

maan. Paneelin 32 jäsentä toimivat neu-

vonantajan roolissa Lions Internationalil-

le, joka arvioi ohjelmaan liittyviä ongel-

mia. Paneelin jäsenet antavat palautetta 

erityisistä projekteista ja palvelevat leo-

klubiohjelman lähettiläinä. Saat lisätie-

toja ja oman leojen neuvoa-antavan 

paneelisi yhteystiedot, kun käyt Lions 

Internationalin verkkosivuston leojen 

neuvoa-antavan paneelin osiossa. 

 

Tärkeitä resursseja 

Lions Internationalin 
verkkosivusto 

Lions Internationalin verkkosivuston leo-

jen osio on leoklubien ensisijainen re-

surssi verkossa. Sieltä löydät kaiken, 

mitä sinun tulee tietää leoklubiohjelmas-

ta, kuten tietoa leoprojekteista ja kam-

panjoista sekä leojen johtamismahdolli-

suuksista ja palkinnoista.  

 

MyLCI 

MyLCI on sekä lions- että leoklubien 

ilmoitusalusta verkossa. Leoklubit voivat 

ilmoittaa klubiensa jäsenet, virkailijat ja 

palveluaktiviteetit MyLCI:n kautta. 

Järjestelmän käyttöoikeus perustuu kun-

kin piirin tai moninkertaispiirin rapor-

tointisuhteeseen Lions Internationalin 

kanssa, ja se löytyy jäsenen Lion-tililtä. 

 

Leo eNews 

Kaikki ilmoitetut leoklubien virkailijat, 

leoklubien jäsenet, leoneuvojat sekä 

piirin ja moninkertaispiirin leojohtajat 

saavat automaattisesti Leo eNews  

-uutiskirjeen Lions Internationalilta. 

Tässä uutiskirjeessä annetaan tärkeää 

tietoa tulevista määräajoista, tapahtu-

mista ja resursseista leoklubiohjelmaan 

osallistuville leoille ja lioneille. 

 

 
TÄRKEITÄ 

PÄIVÄMÄÄRIÄ  

Kansainvälinen Leo-päivä: 

Vuosittain 5. joulukuuta muistetaan 

ensimmäisen leoklubin perustamis-

ta, joka tapahtui 5. joulukuuta 1957. 

Se tarjoaa myös mahdollisuuden 

kehua leoja heidän omistautuneesta 

palvelustaan paikkakunnalla ja 

antaa tunnustusta heidän 

sitoumuksestaan leoklubiohjelmaan. 

 
Leoklubien tiedotuskuukausi: 

Huhtikuussa vietetään vuosittaista 

leoklubien tiedotuskuukautta. 

Yhdessä lionit ja leot lisäävät 

tietoisuutta leoklubeista ja jakavat 

tietoa tästä tärkeästä nuorten 

kehittämisohjelmasta. 
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Leojohtajien apurahaohjelma 

Leojohtajien apurahaohjelman tarjoaa 

rahoitusta leotapahtumiin, joissa keski-

tytään johtamistaitojen kehittämiseen 

projektinhallinnan, viestinnän, luovuu-

den ja innovaation, ryhmätyöskentelyn 

ja paikkakunnan palveluprojektien 

suunnittelun aloilla. Lions International 

myöntää lionien moninkertaispiireille, 

yksittäispiireille ja osapiireille korvattavia 

2 000 USD:n suuruisia apurahoja. Saat 

lisätietoja hakemisprosessista ja täytet-

tävistä ehdoista Lions Internationalin 

verkkosivustolla olevalta leojen 

apurahasivulta. 

 

LCIF:n leojen palveluapuraha 

LCIF:n leojen palveluapurahat tarjoavat 

taloudellista tukea leoklubien toteut-

tamille palveluprojekteille lionien 

moninkertaispiirissä tai piirissä. 

Apurahojen tarkoitus on tukea leoja 

omien palveluprojektiensa 

arvioimisessa, suunnittelemisessa ja 

toteuttamisessa. Tämän apurahan 

avulla leot voivat vaikuttaa laajemmin 

humanitaaristen aloitteiden parissa 

paikkakunnillaan samalla kun he oppivat 

arvokkaita johtamis- ja elämäntaitoja. 

LCIF myöntää lionspiirille 

tai -moninkertaispiirille enintään 5 000 

USD vastaavien varojen apurahana. 

Löydät hakemuksen Lions 

Internationalin verkkosivustolta. 

 

Lionien koulutuskeskus (LLC) 

Lionien koulutuskeskus (LLC) tarjoaa 

lioneille ja leoille mahdollisuuden kehit-

tää johtamistaitojaan verkossa suoritet-

tavien kurssien avulla. Nämä kurssit 

jaetaan neljään pääkategoriaan: 

johtaminen, muiden johtaminen, tulosten 

saavuttaminen ja viestintä. 

 

LLC on sekä lionien että leojen käytettä-

vissä Lions Internationalin verkkosivus-

ton kautta, ja sen käyttämiseen tarvitaan 

jäsennumero. Tämä numero annetaan 

leoille automaattisesti, kun heidät 

ilmoitetaan jäseniksi MyLCI:ssä, ja se 

löytyy jäsenen Lion-tililtä. Leoklubien 

presidenteille annetaan myös 

jäsennumero, jos heidät ilmoitetaan 

kansainväliseen päämajaan vuotuisella 

Leo-72-ilmoituslomakkeella. 

 

Leotapahtumat 
vuosikokouksessa 

Lions Clubs Internationalin vuosikokous 

tarjoaa lioneille ja leoille vuosittain 

jännittävän mahdollisuuden tavata muita 

jäseniä kaikkialta maailmasta. Siellä he 

pääsevät kokemaan jännittäviä tapah-

tumia, kuten kansainvälisen paraatin, ja 

osallistumaan seminaareihin, jotka on 

suunniteltu kunkin jäsenen ainutlaatuisia 

kiinnostuksen kohteita ajatellen. Leot 

voivat osallistua taitoja kehittäviin 

työpajoihin ja nauttia verkostoitumis-

mahdollisuuksista, joissa leot ja lionit 

keskustelevat klubeistaan. 
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Leoklubin tarvikkeet 

Rekrytointijulisteet, esitteet ja muut jär-

jestäytymistä koskevat materiaalit ovat 

saatavilla ilmaiseksi verkossa Lions 

Internationalin verkkosivustolla. Käy 

Resurssit-osiossa lataamassa kyseinen 

materiaali tai täytä leojulkaisujen 

tilauslomake (Leo-4). 

 

Lions Internationalin myymälässä on 

myös vaatteita, kokoustarvikkeita, todis-

tuksia ja plakaatteja leoille sekä leo-

klubivirkailijoiden rintaneuloja ja uusien 

jäsenten paketteja. Siirry osoitteeseen 

shop.lionsclubs.org ja avaa leo-osio 

kohdassa ”Lionsklubien ohjelmat”. 

 

Leo- ja lionmerkin käyttö 

Lionit ja leot saavat ladata järjestön 

tavaramerkit, esimerkiksi lions- ja leo-

merkit, niiden virallisessa muodossa 

Lions Internationalin verkkosivustolta. 

Nämä ovat ainoat tavaramerkit, joita saa 

käyttää elektronisesti tai muulla tavalla, 

kuten internetsivustoilla. On tärkeää, 

että klubit noudattavat leobrändin 

ohjeita, joilla varmistetaan merkkien 

asianmukainen käyttö. 

 

Klubeilla ja piireillä on automaattisesti 

lupa käyttää järjestön tavaramerkkejä 

järjestön tarkoitusten sekä klubin tai 

piirin toimintojen edistämisessä ja edes-

auttamisessa, mukaan lukien painetus-

sa materiaalissa, verkkosivustoilla, 

sponsoroiduissa ohjelmissa, projekteis-

sa, paikkakunnan palvelussa ja muissa 

tapahtumissa, kunhan tällainen käyttö 

tapahtuu kansainvälisen hallituksen 

hyväksymien käytäntöjen mukaisesti. 

 

Yksikään jäsen, klubi tai piiri ei saa käyt-

tää järjestön merkkiä missään sellaises-

sa, mitä myydään varainkeruutarkoituk-

sessa. Yksikään valmistaja, painaja, 

tuottaja, myynninedistäjä, julkaisija tai 

yksityisyrittäjä ei saa käyttää järjestön 

nimeä, liikearvoa, tavaramerkkejä, pal-

velumerkkejä tai Lions Clubs Internatio-

nalin merkkiä millään tavalla paitsi jär-

jestön myöntämän lisenssin mukaisesti. 

 

Vastuuvakuutus 

Leoklubien jäsenillä ja vapaaehtoisilla 

on Lions Internationalin yleisen vastuu-

vakuutusohjelman tarjoama vakuutus-

suoja. Vakuutus maksaa summat, joiden 

maksaminen määräytyy vakuutetun lail-

liseksi velvollisuudeksi kolmansille osa-

puolille aiheutuneista ruumiinvammoista 

tai omaisuusvahingoista, jotka ovat syn-

tyneet leotapahtumien tai -aktiviteettien 

yhteydessä. Vakuutus kattaa yhden mil-

joonan USD:n vastuuvakuutussuojan 

koskien ruumiinvammoja ja/tai omai-

suusvahinkoja kutakin tapausta kohti ja 

kahden miljoonan USD:n kokonaisvas-

tuuvakuutuksen. Ohjelmassa tarjottu va-

kuutussuoja on automaattinen. Jos jo-

honkin tapahtumaan vaaditaan todiste 

vakuutussuojasta, vakuutustodistuksen 

voi hankkia välittömästi Lions Internatio-

nalin verkkosivuston Resurssit-osiosta 

mihin aikaan vuorokaudesta tahansa. 

Lisätietoja antaa lakiasiainosasto 

osoitteessa legal@lionsclubs.org. 

  

http://shop.lionsclubs.org/
mailto:legal@lionsclubs.org
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Lions Clubs International 

Nuorten lionien ja leojen osasto 

300 W. 22nd Street 

Oak Brook, IL 60523-8842 USA 

www.lionsclubs.org 

Sähköposti: leo@lionsclubs.org 

Puhelin: +1 630 571 5466 

 

 

 

 


