L I O N S

C L U B S

I N T E R N A T I O N A L

Kummius
on tärkeä vastuu
Lions Clubs International on vahva organisaatio jolla
on takanaan hieno saavutusten historia. Tämän menestyksen
ytimessä ovat asialleen omistautuneet klubijäsenet jotka
uhraavat aikaansa ja huomiotaan paikkakunnille joita
he palvelevat. Jotta voimme jatkaa tätä saavutusten
sarjaa tulee kaikkien lioneiden klubissasi pyrkiä
houkuttelemaan uusia jäseniä joukkoonsa.
Kummius ja sponsorointi ovat
useampivaiheinen prosessi. Kummius vaatii
lionieta toimimaan useammassa roolissa:

Jäsenhankkijana
■ Isäntänä
■ Mentorina
■

Jäsenhankkija
Uudet jäsenet tuovat klubiin uutta verta. Uudet
jäsenet tuovat mukanaan uusia taitoja ja
lahjakkuutta, uusia ideoita ja intoa.
Etsi innokkaita, energisia ihmisiä jotka ovat
kiinnostuneita vaikuttamaan myönteisesti
paikkakunnallaan.
Osoita itse innokkuutta ja jaa anteliaasti
tietoasi lions-organisaatiosta. Kerro heille mitä
lionit tekevät, niin kansallisella kuin
kansainväliselläkin tasolla. Näytä heille...
THE LION lehden artikkeleita
Uutisartikkeleita lionien aktiviteeteista
■ Projekteja joita lionit ovat toteuttaneet tai
jotka on toteutettu lionien hankkimilla
varoilla.
■
■

Tiedustele heiltä minkä tyyppisistä aktiviteeteista
he ovat kiinnostuneita ja kerro heille sitten lionien
projekteista niillä osa-alueilla, tai kerro, että
klubinne voisi olla kiinnostunut vastaavanlaisista
projekteista tulevaisuudessa.

Mentori
Kummin tehtävät eivät lopu uuden jäsenen
seremoniaan. Kummin tulee auttaa uutta jäsentä
kasvamaan ja pysymään jäsenenä. Mentorina
sinun tulisi:

Tarjoudu vastaamaan heidän kysymyksiinsä
koskien klubianne tai sen aktiviteetteja ja sääntöjä.

■ Jatkaa

Kutsu heidät klubinne järjestämään tai
sponsoroimaan tapahtumaan. Ole heitä vastassa
sisääntulon luona, tee heidän olonsa tervetulleeksi
ja esittele heidät muille paikalla oleville lioneille.

■ Tarjoudu

Esittele heille jäsenyyden monet edut mukaan
lukien uusien ihmisten tapaaminen, verkostoituminen, uusien taitojen oppiminen, sekä tietenkin
tunne joka tulee muiden auttamisesta.

uuden jäsenen esittelemistä lioneille joita
hän ei ole vielä tavannut, auttaen häntä
tuntemaan itsensä osaksi ryhmää.

saapumaan kokouksiin hänen
kanssaan. Pidä yhteyttä.

■ Varmista,

että uuden jäsenen ajatuksia ja ideoita
kuunnellaan.

■ Toimi

neuvojen ja inspiraation lähteenä.

■ Harkitse

Isäntä

lionien mentoriohjelmaan osallistumista,
jossa sinä ja uusi jäsen voitte molemmat kasvaa
lioneina.

Saamalla potentiaalisen jäsenen tuntemaan
itsensä tervetulleeksi ja halutuksi voidaan
vaikuttaa hänen halukkuuteensa liittyä jäseneksi.
Isäntänä sinun tulisi:

■ Rohkaise

■ Kutsua

Me palvelemme.

heidät klubikokoukseen. Tarjoutua
saapumaan sinne heidän seurassaan.

■ Saada

heidät tuntemaan olonsa tervetulleeksi
kokouksessa. Varmistaa, että heidät esitellään
muille lioneille ja että he istuvat kokouksessa
innokkaiden jäsenten vieressä.

■ Pyydä

klubisi virkailijaa, etukäteen, miettimään
jotakin erityistä elettä joka auttaisi potentiaalista
jäsentä tuntemaan itsensä tervetulleeksi
kokouksessa.

■ Yritä

saada uusi jäsen / jäsenet mukaan
kokouksen keskusteluun. Ehdota, että he
lähtevät mukaan johonkin niistä aktiviteeteista
joista kokouksessa keskusteltiin.

Jos hän päättä ryhtyä lioniksi, muista varata
hänelle aika jäseneksiottoseremoniaa varten.
Muista, että voit saada merkinnän Key Award
palkintoa varten jokaisesta uudesta hankkimastasi
jäsenestä. Key Award palkinto myönnetään
kahden, viiden, 10, 15, 20, 25, 50, 75, 100, 150,
200, 250, 300, 350, 400, 450 ja 500 uuden
jäsenen hankkimisesta. Kummit saavat palkinnon
heti kun uusi jäsen on ollut jäsenenä vuoden ja
yhden päivän.
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sponsoroimaasi lionia olemaan
aktiivinen ja toimimaan lionien moton mukaisesti:

