
Leosta lioniksi
siirtymisen parhaat käytännöt
Tämä lisäopas Palvelun matkan jatkaminen leosta lioniksi -PowerPointille, joka löytyy 
sivulta lionsclubs.org/LeoAdvisorTraining, sisältää lisätietoja ja parhaita käytäntöjä 
tukemaan leoja, kun he jatkavat palvelua lionjäseninä. Nämä hyödylliset parhaat käytännöt 
kehitettiin kunkin vaalipiirin leoklubineuvojien, leoklubipresidenttien ja piirin/moninkertaispiirien 
leojohtajien kanssa käydyissä ryhmäkeskusteluissa.

LEO-LION

http://lionsclubs.org/LeoAdvisorTraining


ALOITA TÄSTÄ

TEE MATKASTA HAUSKA

Leon matka lioniksi alkaa sinä 
päivänä, jolloin nuoresta tulee 
leo!

LEOJEN RAPORTOIMINEN

Tärkein asia, jonka voit tehdä 
leoille heidän matkansa 
alussa, on ilmoittaa heidän 
tietonsa Lions Clubs 
Internationalille MyLCI:n 
kautta. Näin varmistetaan, 
että he saavat kaiken 
tarvitsemansa tiedon, 
hyvityksen palveluvuosistaan 
sekä mahdollisuuden palvella 
leo-lioneina. Leotietojen 
tulee sisältää voimassa 
olevat henkilökohtaiset 
sähköpostiosoitteet - näitä 
osoitteita eivät käytä muut 
leot tai lionit. 

MIKSI TUKESI ON TÄRKEÄ

Leojen ja nuorten lionien 
tukeminen vahvistaa koko 
Lions Internationalin järjestöä 
samalla tavalla kuin oman 
perheen kaikkien jäsenten 
tukeminen, erityisesti 
nuorimpien, vahvistaa jokaisen 
perheenjäsenen siteitä ja 
mahdollisuuksia menestyä. 

POSITIIVISET ROOLIMALLIT JA 
KOKEMUKSET OVAT TÄRKEITÄ!

Leoklubineuvojana tai leojohtajana 
sinulla on merkittävä rooli leojen 
päätöksessä jatkaa lionjäseninä, 
mutta menestys edellyttää sinun 
lisäksesi myös muita. Siksi on 
tärkeää arvioida, miten piirin ja mo-
ninkertaispiirin muut lionit tekevät 
yhteistyötä leojen kanssa. 

Monet hyvää tarkoittavat lionit 
eivät ymmärrä, miten he voisivat 
parhaiten tehdä yhteistyötä nuorten 
ihmisten kanssa. Onnistuneiden 
strategioiden esitteleminen lioneille 
siitä, miten toimia positiivisina rooli-
malleina tulee parantamaan heidän 
kokemustaan sekä niiden leojen 
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kokemusta, joiden kanssa he palvelevat.

Pyydä lioneita miettimään, miten heidän omassa nuoruudes-
saan positiiviset roolimallit inspiroivat heitä. 

Parhaat käytännöt:

• Kutsu leoja osallistumaan lionkokouksiin ja ottakaa mu-
kaan heidän ideansa palvelutapahtumien suunnitteluun. 

• Suunnitelkaa yhteisiä leo- ja lionpalveluprojekteja alueel-
lanne olevien klubien kanssa sen sijaan, että suoritatte 
projekteja vain sponsoroimanne leoklubin kanssa. Tämä 
rakentaa suhteita leojen ja lionien välillä alueellanne.

• Varmista, että leot osallistuvat aitoina kumppaneina 
lionien kanssa sen sijaan, että heille annetaan vain 
tukitehtäviä.

• Anna leojen seurata lioneita — rinnakkain — piirin ja 
moninkertaispiirin tapahtumissa, jotta heille annetaan 
oppimismahdollisuuksia. 

• Valmistele leot ottamaan johtotehtäviä alkaen klubitasol-
ta. Esittele leot jo varhaisessa vaiheessa mahdollisuuk-
sille palvella lionien kanssa Leoklubin neuvoa-anta-
vassa paneelissa ja leopiirin tai -moninkertaispiirin 
hallituksen yhteyshenkilöinä.

• Kutsu leo-lioneita leokokouksiin ja pyydä heitä kerto-
maan, miten he jatkavat palveluaan tavoilla, jotka innos-
tavat heitä. Auta leoja järjestämään tapahtumia, jotta he 
voivat palvella leo-lionien kanssa. 

Lisätietoja Leoklubin neuvoa-anta-
vasta paneelista on sivulla lionsclubs.
org/LeoAdvisoryPanel. Saat hyödyllistä 

tietoa leopiirin tai moninkertaispiirin 
yhteyshenkilöistä sivulta lionsclubs.

org/CabinetCouncilLiaison.

Tiedot tulee tarkistaa 
vuosittain, jotta 

kaikki leojen tiedot 
ovat ajan tasalla.

https://www.lionsclubs.org/fi/discover-our-clubs/about-leos/leo-club-advisory-panel
https://www.lionsclubs.org/fi/discover-our-clubs/about-leos/leo-club-advisory-panel
https://www.lionsclubs.org/en/v2/resource/download/125883401
https://www.lionsclubs.org/en/v2/resource/download/125883401


MITÄ SEURAAVAKSI

Leot, jotka ovat aloittamassa 
työpaikan hakemista:

• Työnantajat etsivät 
työntekijöitä, joilla 
on monipuolinen 
ammatillinen kokemus. 
Tähän sisältyvät tiedot 
johtamisviroista ammatti- ja 
palveluorganisaatioissa.

• Monet yritykset ymmärtävät 
nykyään, miten tärkeää on, 
että tuetaan työntekijöiden 
kykyä osallistua eri tavoilla 
yhteisön toimintaan. 

• Työntekijöiden 
palkkaamisesta vastaavat 
johtajat etsivät työntekijöitä, 
jotka tarjoavat monipuolisen 
kokemuksen, joka osoittaa 
heidän ja yrityksen yhteiset 
arvot. 

3

Leo-lionohjelman monet edut 
tarkoittavat, että se on selvä 
jäsenyysvaihtoehto leoille. 

Varmista, että tunnet 
Leo-lionohjelman ja sen 
monet edut, kuten alennetut 
kansainväliset jäsenmaksut, 
erityiset johtamiskoulutus-
mahdollisuudet ja -roolit sekä 
stipendimahdollisuudet.

Verkkosivulta lionsclubs.
org/LeoLion saat lisätietoja 
Leo-lionohjelmasta.

Keskustele leojen kanssa 
heidän tulevaisuuden suun-
nitelmistaan. Selvitä, mitä 

erilaisia vaihtoehtoja ja haasteita 
Alpha- ja Omega-leoilla on tänään 

verrattuna aiempiin kokemuksiisi.

Lue, mitä he haluavat tehdä, ei mitä oletat heidän tekevän.

Ennen kuin lähdet kohti suuntaa, joka johtaa umpikujaan, kes-
kustele seuraavista vaihtoehdoista leojen kanssa ja mitä klubin 
vaihtoehtoja on olemassa.

Keskiasteen jälkeisiin kouluihin valmistautuvat leot:

• Jotkut yliopistot etsivät opiskelijoita, joilla on kokemusta 
vapaaehtoistyöstä. Oppilaitokset ovat kiinnostuneita opiske-
lijoista, jotka edustavat niiden tehtävälausuntoa ja tavoitteita, 
ja tuen antaminen omalle yhteisölle on tärkeä ominaisuus.

• Monissa oppilaitoksissa vaaditaan palvelutunteja sen lisäksi, 
että opiskelija ylläpitää tiettyä tasoa arvosanoissa. 

• Stipendeihin voi sisältyä vaatimus palvelutunneista. 

• Monissa osissa maailmaa oppilaitoksissa on paljon opiske-
lijoita, jotka ovat palveluklubien ja -järjestöjen jäseniä. Heidät 
kutsutaan osallistumaan ja tekemään vapaaehtoistyötä. 
Miksi ei lioneina? Keskustele, miten kampuslionsklubin 

tai oppilasklubin perustaminen antaa 
leoille mahdollisuuden palvella paikallisia 
ja maailmanlaajuisia yhteisöjä ja samalla 
käydä koulua. Verkkosivulta lionsclubs.org/
CampusLionsClub löydät lisätietoja.

Keskustele, miten Leo-
lionsklubiin liittyminen tai 
sellaisen perustaminen muiden 
samanmielisten nuorten lionien 
kanssa tarjoaa mahdollisuuksia 
palvella ystävien kanssa ja 
kasvattaa ammattiin liittyvää 
verkostoa.  Verkkosivulta lionsclubs.
org/LeoLion löydät lisätietoja.

https://www.lionsclubs.org/fi/resources-for-members/resource-center/campus-lions-club
https://cdn2.webdamdb.com/md_McWHvYOsxPd9.jpg.pdf?v=1
https://cdn2.webdamdb.com/md_McWHvYOsxPd9.jpg.pdf?v=1


Leot, jotka ovat 
perustamassa perhettä:

Elämä on epäilemättä hyvin 
kiireistä nuorille ihmisille. 
Tänä aikana monet leot 
siirtyvät koulusta työelämään 
ja perustavat oman perheen. 

Tästä huolimatta monen 
nuoren lionin mielestä 
palvelutyö on hieno tapa pitää 
yhteyttä uusiin ja vanhoihin 
ystäviin, jakaa yhteisiä 
elämänkokemuksia ja saada 
tukea samanikäisiltä. 

Perhejäsenyysohjelma auttaa 
säästämään jäsenkustannuksissa 
ja tarjoaa nuorille lioneille 
mahdollisuuden suunnitella 
hauskoja ja mielekkäitä 
asioita yhdessä. Lisätietoja 
perhejäsenyysohjelmasta 
löytyy sivulta lionsclubs.org/
FamilyMembership.

Cub-ohjelma on hieno 
vaihtoehto “tuleville leoille.”

Nuoret lionit, joilla on pieniä 
lapsia, voivat toimia esimerkkinä 
muiden auttamisesta samalla 
kun he viettävät hauskan päivän 
yhdessä siivoten puistoa, keräten 
leluja ja kirjoja lapsuusiän 
syöpää sairastaville lapsille tai 
tehden muita lapsiin keskittyviä 
palveluprojekteja.

SUJUVAN SIIRTYMISEN VARMISTAMINEN 4
OVATKO ALUEESI KLUBIT VALMIITA SEURAAVAA SU-
KUPOLVEA VARTEN? 

Nuoret lionit saattavat olla innoissaan siitä, että he ovat 
uusia lionjäseniä, mutta tämä tunne on lyhytaikainen, jos he 
huomaavat, että heidän klubinsa ei tue ja kunnioita heidän 
ideoitaan. 

On tärkeää, että nuoret jäsenet tietävät, että heillä on yhtäläiset 
mahdollisuudet jakaa ajatuksiaan, suunnitella palvelutapahtu-
mia, ottaa johtotehtäviä ja toimia tasa-arvoisina kumppaneina.

Saadaksesi lisätietoja, miten toimia yhdessä nuorten lionien 
kanssa, lue Yhteyden muodostaminen nuoriin lioneihin 
-opas. Lue lisää klubityypeistä, joita nuoremmat jäsenet 
pitävät kiinnostavina Nuorten lionien jäsenoppaassa. Nämä 
resurssit ovat osoitteessa lionsclubs.org/YoungLions.

YSTÄVÄLLISET TEOT OVAT TÄRKEITÄ

Monilla alueilla jäsenmaksut ovat liian korkeita. Ehkä 
voitte harkita jäsenmaksuvapautusta tai alennusta nuorille 
lioneille.

HELPOT VAIHEET LEOJEN 
SIIRTÄMISEKSI LIONEIKSI 
MYLCI:SSA 

Leon siirtäminen lionsklubiin ei 
ole koskaan ollut helpompaa. 
Seuraavat ominaisuudet 
ovat tärkeitä leoille, ja ne 
on nyt integroitu MyLCI:n 
siirtoprosessiin:

• Leot säilyttävät leona 
saadun jäsennumeron 
uutena jäsennumerona.

• Leopalveluvuodet 
hyvitetään automaattisesti 
lionjäsenyyden tiedoissa.

• Kaksoisjäsenyys on 
vaihtoehto jättämällä 
leojäsenyyden 
päättymispäivän avoimeksi.

Nähdäksesi miten siirtää leoja lionsklubiin MyLCI:ssa, seuraa tässä op-
paassa kuvattuja vaiheita tai katso video, joka löytyy sivulta lionsclubs.
org/LeoLion. Täällä voit myös lukea lisää kaksoisjäsenyyksistä.

https://www.lionsclubs.org/fi/resources-for-members/resource-center/family-membership
https://www.lionsclubs.org/fi/resources-for-members/resource-center/family-membership
https://cdn2.webdamdb.com/md_ArjxQFpQs36.jpg.pdf?v=1
https://cdn2.webdamdb.com/md_ArjxQFpQs36.jpg.pdf?v=1
https://cdn2.webdamdb.com/md_UbDbOmJm3130.jpg.pdf?v=1
https://cdn2.webdamdb.com/md_Y9S8Ztbu2x02AbJM.jpg.pdf?v=1
https://cdn2.webdamdb.com/md_Y9S8Ztbu2x02AbJM.jpg.pdf?v=1
https://vimeo.com/549029194/1a4912392f


TUNNUSTUS HYVIN 
TEHDYSTÄ TYÖSTÄ5

AINUTLAATUINEN LEO-LION 
-RINTANEULA

Yksi leo-lionien tärkeimmistä 
perinteistä on saada käyttää 
ainutlaatuista Leo-lion 
-rintaneulaa. Juhlikaa 
erityisellä seremonialla piirin 
seuraavassa tapahtumassa 
antamalla tunnustusta 
kaikille, jotka ovat tukeneet 
leoja ja heidän siirtymistään 
leo-lioneiksi.

Muista ottaa kuvia ja päivittää 
sosiaalista mediaa ylpeyden 
ja rohkaisun sanoilla.

#ProudLeoLion

TÄRKEÄÄ: 

• Tee yhteistyötä 
lionsklubien sihteerien 
kanssa — on erittäin 
tärkeää varmistaa, että 
jokaisella leo-lionilla 
on oikea osoite ja 
sähköpostiosoite heidän 
UUDESSA liontiedossaan, 
jotta he saavat Lions 
Internationalin lähettämät 
rintaneulat. 

• Muista, että leotiedoissa 
annettu osoite ei ehkä 
enää ole oikea osoite 
heille.

(Huomaa: Lions International 
lähettää ilmaiset Leo-lion -rintaneulat 
kuukauden kuluttua siitä, kun leo-lionin tiedot on 
päivitetty MyLCI:ssa)

LION-PALKINNOT 

Lions Clubs International tarjoaa kaksi 
palkintotodistusta, joilla annetaan tunnustusta 
lioneille, jotka opastavat leoja päätöksessä ryhtyä 
leo-lionjäseniksi ja tukevat vasta perustettuja leo-
lionsklubeja. 

• Lionvirkailijoiden tiedot on ilmoitettu Lions 
Internationalille, jotta he voivat saada nämä 
erityiset klubin, piirin ja moninkertaispiirin 
palkintotodistukset.

• Lisätietoja Leosta leo-lioniksi 
-jäsenpalkinnoista on osoitteessa lionsclubs.
org/LeoLion.

https://cdn2.webdamdb.com/md_E4RipN1OOvX0.jpg.pdf?v=1
https://cdn2.webdamdb.com/md_E4RipN1OOvX0.jpg.pdf?v=1


UUSI TIE ALKAA 
NYT.

Olemme yksi perhe, joka palvelee yhdessä, ja Lions Internationalin tiimi on valmiina auttamaan sinua 
tukemaan nuoria lioneja ja yhteisöjä, joita palvelemme. Ota yhteyttä osoitteella  

membership@lionsclubs.org, jos tarvitset apua. Kiitos palvelustasi!

Tukesi tulee jatkossakin varmistamaan, että kaikilla 
alueesi nuorilla lioneilla on helppo matka.

mailto:membership%40lionsclubs.org
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