
Många sätt 
att göra gott. ..    
vill du hjälpa dina medmänniskor nära 

och fjärran, kom med i lionsverksamheten.

Lionsverksamheten är frivilligt servicearbete och till 
den kan höra vem som helst, vars hjärta slår för att hjälpa. 

Internationella Lionsorganisationen består av klubbar i mer
än 200 länder. Till organisationen hör ca 1,4 miljoner lion. 
Det finns hundratals klubbar i Finland med tusentals med-
lemmar. Klubbarna är registrerade föreningar och hör till

internationella organisationen och Finlands Lionsförbund.

Kom med

Det finns olika lionsklubbar: damklubbar, herrklubbar 
och samklubbar med damer och herrar. 
Lokala klubbar har vanligtvis hem- eller 

Facebooksidor med översik töver klubbaktiviteter och 
kontaktinformation. Man kan kontakta klubben själv, 

bli inbjuden av en klubb eller ansöka medlemsskap 
via förbundets hemsida.

Klubbarnas huvudsakliga träffar är månadsmöten.  
De är vanligtvis fria, liksom klubbarna. 

Dessutom har klubbarna olika serviceaktiviteter 
som man kan delta i.

I klubbarna finns olika uppgifter, genom vilka man kan 
påverka klubbens verksamhet. Med ökad erfarenhet 

är det möjligt att påverka lionsverksamheten på 
organisationens olika nivåer, även på internationell nivå.

Olika slags klubbar

De lokala lionsklubbarnas hem- och Facebooksidor 
samt www.lions.fi och www.lionsclubsorg/sv

Tilläggsinfo
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Lionens eller lejonens grundtanke är att 
tjäna människor i nöd lokalt och internationellt.

Följande områden har prioriterats: 
Syn, diabetes, hungersnöd, barncancer, miljö, 

humanitär hjälp, katastrofer samt särskilt 
olika former av ungdomsarbete.

Lionens servicearbete

Servicearbete kan vara personlig hjälp i frågor 
där hjälp behövs. Det kan också vara att arrangera 

olika evenemang för olika grupper, som annars 
inte skulle ha kapacitet eller möjlighet till det. 

Servicearbete kan även vara ekonomisk hjälp till 
människor i nöd eller till lokala organisationer. 
För detta ändamål ordnar lokala klubbar även 

penninginsamlingar. Enligt Lionsorganisationens 
stadgar, doneras alla insamlade medel oavkortat vidare.  

Organisationens administration finansieras 
genom medlemsavgifter till klubbarna, 

förbundet och organisationen.
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