Kom med
och gör gott;
vi tjänar tillsammans.
Intäkterna från våra
insamlingar går oavkortat
till välgörenhet.

Kom med i vår verksamhet
Kom med i en Lionsklubb och ge ditt liv ett nytt innehåll.
Du får nya vänner, du får möjlighet att utveckla dig själv genom
olika aktiviteter och även genom att delta i internationell
verksamhet.
Du kan vara med i just sådana hjälp- och serviceprojekt,
som känns rätt för dig.
Vi hjälper behövande både med praktiska saker och genom att
samla in medel.

Om du vill bli medlem
Tag kontakt med den klubb som gett dig denna pamflett
eller gå in på Finlands Lionsförbunds hemsida: www.lions.fi.
Klicka på Bli medlem-knappen på den övre balken, fyll i
blanketten för medlemsansökan, så kontaktar vi dig.

Lionsorganisationen i ett nötskal
Lionsorganisationen grundades av den amerikanske affärsmannen
Melvin Jones 1917. Den första finländska klubben grundades
1950 i Helsingfors.
Det amerikanska forskningsinstitutet Charity Navigator, som
utvärderar välgörenhetsorganisationer, gav 2018 maximala fyra
stjärnor till Lionsorganisationen sju år i följd. Bedömningen grundar
sig på god administration och god praxis, något som gör att man
minimerar oetiska aktiviteter och kan förverkliga organisationens
målsättningar på ett ekonomiskt ansvarsfullt sett.

Lionsorganisationen har över 1,4 miljoner
medlemmar i ca 210 länder
Finland är Europas 4. och världens 13. största lionsland.
I Finland finns ca 22.000 medlemmar i ca 900 klubbar.
Av dem är litet över 20% kvinnor.
Lionsorganisationen har en egen ungdomsverksamhet i
Leoklubbarna. 12–30-åriga leomedlemmar tjänar med glädje
sin omgivning med olika aktiviteter och med att hjälpa.
Alla ungdomar kan söka till lions ungdomsläger och till
internationella ungdomsläger

Vårt motto är:
Vi tjänar – We serve

ALLT DET HÄR GÖR VI
Lions Clubs Internationals stiftelse (LCIF) LCI Forwardprogrammets målsättning är att tredubbla vår globala
påverkan genom att förbättra minst 200 miljoner
människors liv i året genom att öka den humanitära insatsen.

LCI Forwards globala hjälpområden är hunger, syn, miljö,
diabetes och barncancer.

Lions för rent vatten
Finlands Lionsförbund förverkligar som bäst det av
miljöministeriet finansierade projektet: Lions för rent vatten.
I projektet bygger man upp ett nätverk av vattenlejon, där lejon
och leos i olika åldrar utmanas att samverka och att inspirera
nya partners att delta – t.ex. från andra organisationer, företag,
samfund och läroinrättningar. Man har redan gjort många
praktiska saker.

Lokal verksamhet
Lejonen hjälper och tjänar på sina egna hemorter genom att ordna
olika aktiviteter för familjer, städtalkon, välgörenhetskonserter eller
t.o.m. utdelning av gratis mat.
Runt om i landet ordnas insamlingar för mindre bemedlade eller
till förmån för Röda Korsets skyddshem under devisen
Hjälp barn eller Hjälp familjer.
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