
OSAAVA.

ASIALLEEN

OMISTAUTUNUT.

ITSEVARMA.

Tiedät, että sillä
mitä teet on väliä
ja merkitystä ja
sitä arvostetaan.

Mene Lions Clubs Internationalin verkkosivuille
www.lionsclubs.org tai ota yhteyttä läheiseen lionklubiin

joka varmasti antaa lisätietoja jäsenyydestä.

Membership Programs and
New Clubs Marketing Department
Lions Clubs International
300 W 22ND ST
Oak Brook, IL 60523-8842, USA
www.lionsclubs.org
Sähköposti: memberprog@lionsclubs.org
Puhelin: +1 630.571.5466, alanro. 6727
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KEITÄ LIONIT OVAT?

Lionit ovat ryhmä palveluhenkisiä miehiä ja
naisia jotka haluavat parantaa paikkakuntiensa
oloja. Lioniksi ryhtyminen tarkoittaa aktiivista
vapaaehtoisuutta, jäsenyyttä arvostetussa
kansainvälisessä organisaatiossa, johtajuutta
paikkakunnallasi ja ystävänä olemista heille,
jotka sitä eniten tarvitsevat.

Yhteensä 1,35 miljoonaa jäsentä palvelee yli
45 000 klubissa ja yli 200 maassa. Tämä tekee
Lions Clubs Internationalista maailman
suurimman palveluklubijärjestön.

MITÄ LIONSKLUBIT TEKEVÄT?

Lionit toimivat vaikuttaakseen paikallisesti ja
maailmanlaajuisesti. Lionit tunnetaan parhaiten
työstään ehkäistävissä olevan sokeutumisen
torjumiseksi, mutta he osallistuvat myös moniin
muihin projekteihin, kuten kansainvälisen nuori-
sovaihdon tukemiseen, luonnonkatastrofien
urhien auttamiseen, sekä puhtaan juomaveden
hankkimiseen syrjäisille seuduille.

Joka kerta kun lionsklubit kokoontuvat,
ongelmat pienenevät ja paikkakunnat
paranevat.

MIKSI LIITTYÄ LIONSKLUBIIN?

Lionina sinulla om mahdollisuus auttaa
muita, tavata uusia ihmisiä ja käyttää
taitojasi muutoksen aikaansaamiseksi.
Haastaessasi itsesi uusiin pyrkimyksiin
taitosi kehittyvät ja ystävyyssuhteet
syvenevät, kasvat henkisesti ja
samaan aikaan viihdyt uuden
harrasteesi parissa.

Entä ovatko lionsklubit myös naisille?
Kyllä vaan! Naiset ovat olleet mukana
lionsklubeissa jo vuosikymmeniä. Itseasiassa,
naisten osuus Lions Clubs Internationalissa
on kasvanut hurjempaa vauhtia kuin mikään
muu jäsenryhmä.

Kuinka paljon aikaa jäsenyys vie?
Klubit kokoontuvat säännöllisesti hoitamaan
klubin asioita sekä suunnittelemaan
palveluprojekteja. Yleensä kokouksia on
kahdesti kuussa, projektitapahtumien lisäksi.
Jokainen lion antaa kykynsä mukaan.

Mitä se maksaa?
Jokainen jäsen maksa yhden kerran
liittymismaksun 25 US dollaria, liittyessään jo
olemassa olevaan klubiin, tai 30 US dollaria,
perustessaan uuden klubin. Tämän lisäksi
maksetaan vuosittainen jäsenmaksu.
Paikallinen klubinne antaa lisätietoja.

Voiko perheeni osallistua?
Kyllä. Voit liittyä lionsklubiin puolisosi tai muun
aikuisen perheenjäsenen tai sukulaisen
kanssa joka asuu samassa taloudessa, ja
saada alennuksen. Jos sinulla on nuoria
lapsia monet klubit toivottavat lapset
tervetulleeksi klubin erityistapahtumiin ja
aktiviitteihin, opettaen heille samalla
vpaaehtoistyön arvon ja ohjaten heitä läpi
elämän kestävään auttamistyöhän. Joillain
klubeilla on myös Leijonanpentuohjelma, joka
on tarkoitettu alle 12-vuotiaille, tai he toimivat
leoklubin kummina.

Olen valmis auttamaan.
Lionit auttavat missä apua tarvitaan —
heidän omilla paikkakunnillaan ja eri
puolilla maailmaa — tinkimättömällä
rehellisyydellä ja sitoutuneisuudella.

Olen seikkailunhaluinen.
Kun kyse on haasteisiin vastaamisesta,
reaktiomme on yksinkertaisesti:
Me palvelemme.

Olen johtaja.
Lions Clubs International kehittää johtajia.
Lionjohtajat palvelevat organisaation
kaikilla tasoilla ja valvovat toimintoja
paikallisista jäsenaloitteista järjestön
kansainvälisiin suuntauksiin.

Toiminnallani on vaikutusta.
Lionit saavat todistaa työssään kuinka

epätoivo muuttuu toivoksi, heidän
auttaessaan vähempiosaisia,

nälkäisiä, sairaita, kodittomia
ja hyljättyjä.

Vapaaehtoisuustoiminnan
myötä huomaat kuinka
sinua arvostetaan ja

tarvitaan. Se on tilaisuus
osoittaa kiitollisuutta siitä

mitä itse olet saanut, antamalla
osastasi toisille.

ONKO SINULLA
KYSYTTÄVÄÄ?

MEILTÄ SAAT
VASTAUKSET!


