
Aloittavien lionjohtajien instituutti 
Harjoitukset 

 
Hyvä aloittavien lionjohtajien instituutin osallistuja, 
 
Sinut on valittu osallistumaan aloittavien lionjohtajien instituuttiin, onneksi olkoon! Tämän 
harjoituslehtisen on tarkoitus antaa sinulle lionismin perusasiat lyhyesti. Tämä lehtinen on tärkeä osa 
instituuttiin osallistumista. Noudata annettuja ohjeita. 
 
Jos sinulla on kysymyksiä, ota yhteys koulutusosastoon sähköpostilla leadership@lionsclubs.org tai 
soita numeroon (1-630) 571-5466, alanumero 597. 
 
Toivottavasti tapaamme instituutissa! 
  
Parhain terveisin, 
Koulutusjaosto, Lions Clubs International 
 
OHJEET:  

 
1. Tee kaikki harjoitukset tässä lehtisessä. Näiden harjoitusten avulla palautat mieleen 

lionismin perusasiat. (noin 1 tunti) 
 
 
 

2. Katso Kurssi #1:  “Kaikki lioneista” web-sivulla  www.lionsclubs.org, Resurssit, 
Oppimiskeskus. Jos sinulla ei ole tietokonetta ja yhteyttä internetiin, jätä tämä 
harjoitus väliin tai yritä käydä vaikka kirjastossa tekemässä tämä tehtävä.  
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3. Yritä löytää yksi tai kaksi valokuvaa klubisi menestyneimmistä projekteista 
(kuten alla oleva kuva) ja tuo ne mukanasi instituuttiin. Tuo ylimääräisiä kopioita 
kuvista,  jotta voit jättää ne ’’Parhaat menetelmät’’ –laatikkoon. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

Esimerkki:  LC Gardena 
kokosi 22 ruokakoria 
apua tarvitseville perheille
kotikaupungissaan 
Gardenassa, 
Kaliforniassa. 
 

mailto:leadership@lionsclubs.org
http://www.lionsclubs.org/
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Tavoitteet 
Täytä lauseet seuraavilla sanoilla täydentääksesi lausunnon tehtävästä: 
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luoda        kannustaa        edistää        valmistaa        osoittaa        yhdistää
Lions johtajakoulutus 

sklubien jäseninä tavoitteemme ohjaavat meitä. Tavoitteemme ovat:  

_________ ja ylläpitää yhteisymmärryksen henkeä maailman kaikkien kansojen kesken.  

_____________ hyvän hallitsemisen ja täydellisten kansalaisoikeuksien periaatetta.  

_____________ aktiivista harrastusta yhteiskunnan taloudellista, sivistyksellistä, 
osiaalista ja siveellistä menestystä kohtaan.  

_________ klubeja ystävyyden, hyvän toveruuden ja keskinäisen yhteisymmärryksen 
vulla.  

_____________ tilaisuus vapaaseen keskusteluun kaikista yleisesti kiinnostavista 
sioista, ei kuitenkaan väittelyyn puoluepolitiikasta eikä uskonnosta. 

_________________ palveluhaluisia miehiä ja naisia työhän paikkakuntansa hyväksi 
lman henkilökohtaista taloudellista hyötyä, sekä tehokkaaseen ja korkeat eettiset 
aatimukset täyttävään toimintaan kaupan, teollisuuden, eri ammattien ja julkisen 
oiminnan alalla sekä yksityisissä yrityksissä.  

Tavoitteet löytyvät myös web-sivulta 
oppimiskeskuksen kurssiresursseista.  
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Lions johtajakoulutus 

 
Lionsfaktoja:  Vanhaa ja uutta 

1. Minä vuonna pidettiin ensimmäinen Lions Clubs Internationalin kongressi? 
a) 1912  b) 1917 c) 1922 

2. Ympyröi se vaihtoehto, mikä lähinnä vastaa nykyisiä lukuja. 
a) 29,000 klubia ja 1,100,000 jäsentä 130 maassa ja maantieteellisellä alueella. 
b) 39,000 klubia ja 1,3500,000 jäsentä yli 165 maassa ja maantieteellisellä alueella. 
c) 44,000 klubia ja 1,400,000 jäsentä yli 185 maassa ja maantieteellisellä alueella. 

 
3. LION-lehti ilmestyi ensimmäisen kerran vuonna 1918. Monellako kielellä se julkaistaan? 

a) 11   b) 15  c) 21 
 

4. Lion voi siirtyä mihin tahansa klubiin maailmassa, jos klubi hyväksyy hänet jäseneksi. 
a) Oikein   b) Väärin 

 
5. Koska klubi noudattaa järjestön sääntöjä ja kansainvälistä mallisääntöä, klubi ei voi 

soveltaa omaa klubin mallisääntöä vastatakseen paikallisiin vaatimukseen. 
a) Oikein   b) Väärin 

 
6. Valitse oikea lausunto tehtävästä: 

a. Luoda ja ylläpitää yhteisymmärryksen henkeä maailman kaikkien kansojen kesken 
humanitaaristen tarpeiden suhteen järjestämällä vapaaehtoispalveluja paikkakunnalla 
ja toimimalla kansainvälisessä yhteistyössä. 

b. Palvella 
c. Parantaa  yhteisöään antamalla palvelua ja varoja hyviin tarkoituksiin. 
 

7. Milloin lausunto tehtävästä hyväksyttiin? 
a) 1912  b) 1917 c) 1922   d) 1990 
 

8. Mikä on lionien suuri kansainvälinen palveluprojekti?  
a) SightFirst  b) Nuorisovaihto  c) Lions-Quest 
 

9. Suurin osa piireistä muodostuu vähintään 35 klubista, joissa on yhteensä 1250 jäsentä. 
a) Oikein   b) Väärin 

 
10. Missä maassa perustettiin ensimmäinen klubi USA:n ulkopuolella? 

a) Meksiko  b) Kanada  c) Englanti 
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Lions johtajakoulutus 

 
11.  Missä maassa perustettiin ensimmäinen klubi Pohjois-Amerikan ulkopuolella? 

a) Kiina  b) Englanti  c) Brazilia 

12.   Moninkertaispiiri on  
a) Tavallista laajempi piiri. 
b) Piiri, johon kuuluu useita osavaltioita tai maita. 
c) Kahden tai useamman osapiirin muodostama yksikkö. 

 
13. Varoja, mitkä on kerätty yleisessä varainkeruukampanjassa, voidaan käyttää klubin 

jäsenen lähettämiseen kansainväliseen vuosikongressiin. 
a) Oikein   b) Väärin 
 

14. Minä vuonna järjestö poisti sanan ‘’mies’’ jäsenyysvaatimuksista ja salli näin naisten 
liittyä jäseniksi? 

a) 1967  b) 1978  c) 1987 
 
15.   Leoklubin perusperiaate on: 

a) Kehittää nuorisoa paikkakuntiensa ja koko mailman vastuuntuntoisiksi 
kansalaisiksi. 

b) Tukea lionsklubien projekteja. 
c) Tarjota sosiaalisia ja vapaa-ajan harrastuksia nuorisolle. 

 
16.   Järjestön päämaja sijaitsee __________________. 

 
17.   Lions Clubs Internationalin viralliset värit ovat ______ ja ______. 

 
18.  Tunnuksessa olevat leijonat katsovat  __________________ ja __________________. 

19.   Täytä puuttuva sana iskulauseesta:   

“Luovuta _____________________ Onnellisempana Nouseville 
Sukupolville.” 

 
20. Järjestön tunnuslause on: _______________________________.  
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Lions johtajakoulutus 

Oma piirini 
1. Piirin numero on 

___________. 

2. Piirikuvernööri 
____________. 

3. Piirissäni on: 

_____ aluetta 

_____ lohkoa 

_____ klubia 

_____ jäsentä 

Oma klubini 
1. Klubin nimi 

___________________. 

2. Klubi perustettiin vuonna 
_______. 

3. Klubissani on  ___________ 
jäsentä. 

4. Klubipresidentti on 
__________________________. 

5. Klubiin on tuotu _____ uutta 
jäsentä tänä vuonna. 

Piirrä oman klubisi rakenne. 
Esimerkki 

Pres 
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