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Tule mukaan!
iittyminen

lionsklubiin antaa elämääsi uutta sisältöä ja
saattaa muuttaa elämäsi arvostuksia. Voit
myös rikastuttaa perhe-elämääsi ottamalla
perheesi mukaan toimintaan.
Lionsjärjestössä sinulla on mahdollisuus
auttaa heikompiosaisia ja tehdä arvokasta
työtä hyvien asioiden puolesta.

“Olen lion, koska haluan auttaa ja palvella ihmisiä. Lionstoiminnan kautta
olen saanut myös lukuisia uusia ystäviä ja kehittynyt ihmisenä.”
- Henri Leikola -
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Palvelua
Elämisen laatua

UUSIA

ulottuvuuksia

elämääsi
lionstoiminnasta

E
tsitkö mielekkäitä
kokemuksia ja
uutta sisältöä elämääsi?

Olet kiinnostunut toisten auttamisesta,
muiden samanhenkisten ihmisten
tapaamisesta ja vaikuttamisesta sekä omalla
paikkakunnallasi että kaikkialla maailmassa.
Haluat käyttää arvokkaan vapaa-aikasi
mielekkäästi.
Vapaaehtoisena toimiminen ei ainoastaan
auta avun tarpeessa olevia ihmisiä,
se antaa samalla itsellesi paljon.
Lionsklubin jäsenenä pääset
suunnittelemaan ja toteuttamaan paikallista
ja kansainvälistä vapaaehtoistyötä, joka
parantaa elinympäristöämme ja läheisten
elämänlaatua.

ionstoiminta
vastaa tarpeisiisi

Samalla opit jatkuvasti uutta,
solmit ystävyyssuhteita ja
kehität itseäsi ihmisenä.

L

Suomen lionsklubit eri puolilla maata
tarjoavat sekä miehille että naisille monia
mahdollisuuksia toimia vapaaehtoistyössä.
Klubin jäsenenä olet osa lionien
kansainvälistä verkostoa. Lionstoiminta
antaa sinulle aivan uusia näkökulmia omaan
työhösi, vapaa-aikaasi ja lähimmäisiisi.

Lionit ovat
kouluttaneet yli
13 000 suomalaista
kasvattajaa
käyttämään
Lions Quest kasvatusohjelmaa,
jolla vahvistetaan
lasten ja nuorten
tunne-, vuorovaikutus-, yhteistyöja elämänhallintataitoja.

ions Clubs International
on maailman arvostetuin
vapaaehtoisjärjestö

“ Lionina saan olla sillanrakentaja.”
- Emilia Talvisaari -
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Vuonna 2007 Financial Timesin tekemän
tutkimuksen mukaan kansainvälinen
järjestömme Lions Clubs International
arvioitiin maailman arvostetuimmaksi
vapaaehtoisjärjestöksi.
Lionsklubien historia alkaa vuodesta 1917.
Suomeen ensimmäinen lionsklubi perustettiin
vuonna 1950. Lionsklubeja toimii yli 200 maassa
ja maantieteellisellä alueella. Suomessa on 950
lionsklubia, joihin kuuluu noin 26 500 jäsentä.

ionsklubien
tekemä palvelutyö
on monipuolista

We Serve – Me palvelemme on ollut
järjestömme tunnuslause alusta alkaen.
Eikä palvelutehtävämme ole
suinkaan päättynyt, päinvastoin.

L

Lionsklubit toimivat oman paikkakuntansa
hyväksi sekä osallistuvat kansainväliseen
avustustyöhön. Kansainvälisellä tasolla
järjestön tärkein palvelutehtävä on
sokeiden ja näkövammaisten auttaminen.
Suomessa työskennellään muun muassa
lasten, nuorten ja vanhusten tukemiseksi.
Campaign SightFirst II on maailman
1,3 miljoonan lionin kampanja sokeutta ja
huononäköisyyttä vastaan vuosina 2005 2008. Tavoitteenamme on pelastaa 61
miljoonan ihmisen näkökyky kampanjan
tuloksella, joka yltää yli 200 miljoonan
US-dollarin.

Lionstoiminta on iloista toimintaa!

Lions Club Tampere/Siilinkarin countrytapahtuma kiinnostaa yleisöä.

