Tule mukaan
tekemään hyvää;
palvellaan yhdessä.
Keräystemme tuotot
menevät
lyhentämättöminä
hyväntekeväisyyteen.

Tule mukaan toimintaan
Liittyminen Lions-klubiin antaa elämään uutta sisältöä.
Saat uusia ystäviä, pääset kehittämään itseäsi erilaisissa
valmennuksissa ja osallistumaan myös kansainväliseen
toimintaan.
Voit olla mukana juuri sellaisissa auttamis- ja palveluhankkeissa,
jotka tuntuvat mieleisiltä.
Annamme tarvitseville apua sekä käytännön teoilla että varoja
keräämällä.

Jos jäsenyys kiinnostaa
Ota yhteyttä tämän lipukkeen antaneeseen klubiin tai klikkaa
Suomen Lions-liiton www.lions.fi etusivun yläpalkissa olevan
Liity jäseneksi –napin alta jäsenyyshakemus auki, täytä se ja
sinuun otetaan yhteyttä.
Ennen jäseneksi liittymistä voit rauhassa tutustua
klubitoimintaan ja tehdä päätöksen vasta sen jälkeen.

Lions-järjestö pähkinänkuoressa
Lions-järjestön perusti amerikkalainen liikemies Melvin Jones
vuonna 1917.
Ensimmäinen suomalainen klubi perustettiin vuonna 1950
Helsinkiin.
Vuonna 2018 amerikkalainen hyväntekeväisyysjärjestöjä arvioiva
tutkimuslaitos Charity Navigator antoi seitsemäntenä vuonna
peräkkäin täyden 4-tähden arvion Lions-järjestöstä.
Arvioon vaikuttavat hyvä hallinto ja parhaat käytännöt, joilla
minimoidaan mahdollisuus epäeettisiin aktiviteetteihin sekä
taloudellisesti vastuuntuntoinen järjestön päämäärien toteuttaminen.

Lions-järjestössä on yli 1,42 miljoonaa jäsentä
noin 210 maassa.
Suomi on Euroopan 4. ja maailman 13. suurin lionsmaa.
Suomessa jäseniä on noin 22 000 noin 900 klubissa. Heistä
naisia on hieman yli 20%
Lions-järjestöllä on omaa nuorisotoimintaa Leo-klubeissa.
12–30 -vuotiaat leot palvelevat ilahduttaen ympäristöään
erilaisilla tempauksilla ja apua antamalla.
Nuorisovaihtoon ja kansainvälisille nuorisoleireille voivat kaikki
nuoret hakea.

Mottomme on:
Me palvelemme – We Serve.

TÄTÄ KAIKKEA ME TEEMME
Lions Clubs Internationalin Säätiö (LCIF)
LCI Forward -ohjelman tavoite on kolminkertaistaa
vaikutuksemme maailmanlaajuisesti parantamalla vähintään
200 miljoonan ihmisen elämää vuosittain
laajentamalla humanitaarista palvelua.

LCI Forward maailmanlaajuiset palvelualueet ovat nälkä,
näkö, ympäristö, diabetes ja lapsuusiän syöpä.

Leijonat puhtaan veden puolesta
Suomen Lions-liitto toteuttaa parhaillaan
ympäristöministeriön rahoittamaa hanketta
Leijonat puhtaiden vesien puolesta.
Hankkeessa synnytetään vesileijonien verkosto, jossa eriikäiset leijonat ja leot haastetaan toimimaan yhdessä sekä
innostamaan mukaan uusia kumppaneita – esimerkiksi
muista järjestöistä ja hankkeista, yrityksistä, yhteisöistä ja
oppilaitoksista. Käytännön tekoja on jo tehty paljon.

Paikallinen toiminta
Leijonat auttavat ja palvelevat omilla asuinalueillaan järjestäen
esimerkiksi erilaisia perhetapahtumia, siivoustempauksia,
hyväntekeväisyyskonsertteja tai vaikkapa lahjoitusleivän jakoa.
Ympäri Suomen järjestetään vähävaraisten tai SPR:n
turvatalojen asukkaiden hyväksi Auta lasta – Auta perhettä –
keräyksiä.
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