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Champions- 
lionsklubi  
tukee Special Olympics -urheilijoita

Tuemme 
yhdessä 

kehitysvammaisia 
ihmisiä

Champions-lionsklubit muuttavat ihmisten elämän ja 
parantavat paikkakuntia keskittymällä projekteihin, 
joiden kautta tuetaan Special Olympics -urheilijoita.

Tämä paikallisesti toimiva klubi antaa teille hienon 
mahdollisuuden palvella lionjäsenenä miesten ja 
naisten kanssa, jotka kaikki haluavat auttaa Special 
Olympics -ohjelmaa.



Vahvan yhteistyösuhteen laajentaminen
Lionsklubit eri puolilla maailmaa ovat tukeneet Special 
Olympics -järjestön ja Lions Clubs Internationalin Opening 
Eyes -ohjelmaa vuodesta 2001. Tämä 20 miljoonan dollarin 
Lions Clubs Internationalin säätiön (LCIF) hanke järjestää 
näöntarkastuksia Special Olympics-urheilijoille ja sitä kautta 
on hankittu silmälaseja yli 110 000 urheilijalle. 

Champions-lionsklubit tukevat Opening Eyes -ohjelmaa, 
mutta sen lisäksi ne tukevat myös Healthy Athletes® 
-aloitetta, Unified Sports -ohjelmia, varhaislapsuuden 
kehitysaloitteita, perheiden terveysseminaareja, rahallisia 
lahjoituksia, vapaaehtoisten toimimista Special Olympics 
-kisoissa ja paljon muuta! Champions-lionsklubeilla 
on tärkeä tehtävä Special Olympics -järjestön kisoissa 
käytännön vapaaehtoistyön kautta ja sitä kautta voidaan 
entisestään rikastuttaa kehitysvammaisten ja heidän 
perheidensä elämää muun muassa: 
•  Sponsoroimalla paikallisia kisoja ja avustamalla niissä

Voittajien kasvattaminen
Champions-lionsklubit auttavat paikkakunnilla ihmisiä 
tuntemaan ja tietämään enemmän kehitysvammaisista 
ja heidän perheistään. Projekteissa keskitytään 
ensisijaisesti kehitysvammaisten auttamiseen ja 
sitä kautta Champions-lionsklubit tukevat Special 
Olympics -urheilijoita sellaisina kuin he ovat: voittajia. 
He ovat voittajia, koska he kilpailevat eri lajeissa. He 
ovat voittajia, koska he tuovat muille iloa, he muuttavat 
mielipiteitä ja opettavat muita olemaan hienotunteisia. 
He ovat voittajia, koska he tekevät maailmasta 
paremman kaikille.

Champions-lionsklubin jäsenenä sinulla on 
mahdollisuus:
 •  Auttaa kehitysvammaisia ja heidän perheitään
 •  Muuttaa ihmisten elämän, mukaan lukien omasi
 •  Näyttää kaikille kehitysvammaisten kyvyt ja 

taidot, joita usein ei huomata tämän päivän 
maailmassa

 •  Yhteensä 1,4 miljoonaa jäsentä palvelee yli 
46 500 klubissa ja yli 200 maassa. Tämä 
tekee Lions Clubs Internationalista maailman 
suurimman palveluklubijärjestön.

•  Toimimalla vapaaehtoisina valmentajina ja 
osallistumalla Unified Sports® -tapahtumiin

•  Värinäön ja näkötarkkuuden testien järjestäminen
•  Silmälasien ja urheilulasien jakaminen urheilijoille
•  Pelipaitojen ja välineiden hankkiminen
•  Kehitysvammaisten ja heidän perheidensä 

avustaminen
•  Osallistuminen Unified Sports® -joukkueisiin
•  Olla katsomossa tukemassa Special Olympics 

-urheilijoita

Tule mukaan
Jos olet valmis liittymään lionsklubiin, ota yhteyttä 
oman alueesi klubiin ja ilmoita heille että olet 
kiinnostunut tai kysy milloin heillä on seuraava 
kokous.

Etsi lähellä oleva klubi! Mene sivulle www.lionsclubs.
org ja napauta kohtaa ”Etsi klubi” tai lähetä 
sähköpostia osoitteeseen MembershipDeu@
lionsclubs.org ja me lähetämme yhteystietosi 
paikalliselle klubille.

Liittymismaksu on $35 jos perustatte uuden klubin 
tai liityt jo olemassa olevaan klubiin plus kohtuullinen 
vuosimaksu. Paikallinen klubinne antaa lisätietoja. 
Alennuksia myönnetään perhejäsenille, opiskelijoille ja 
entisille leoille. 

Tälläkin hetkellä  lionsklubit muuttavat maailmaa. Sillä joka kerta kun lionsklubit 
kokoontuvat, ongelmat pienenevät, paikkakunnat paranevat ja ihmisten elämä muuttuu paremmaksi.

Rakennamme paikkakuntia, joissa hyväksytään kaikki mukaan


