
Champions-lionsklubi
Champions-lionsklubit tukevat Special Olympics -ohjelmaa 
palvelemalla ja tukemalla kehitysvammaisia henkilöitä. 
Yhdessä Special Olympics ja Lions Clubs International 
ovat valmiina parantamaan kehitysvammaisten ihmisten 
näkökykyä, mutta sen lisäksi he ovat valmiina antamaan 
kaikille ihmisille mahdollisuuksia osallistua toimintaan ja 
palvella muita. Champions-lionsklubit ovat teemaklubeja, 
jotka ovat esimerkki siitä miten Lions Clubs International on 
johtava palvelujärjestö sekä numeroissa että laajuudessa 
mitattuna.
 
LAAJOJA MAHDOLLISUUKSIA PALVELLA
Maailmanlaajuinen yhteistyösuhde Lions Clubs Internationalin ja 
Special Olympics -järjestön välillä alkoi vuonna 2001 Opening 
Eyes -ohjelman laajentamisella. Lions Clubs Internationalin säätiö 
(LCIF) on rahoittanut ohjelmaa yli 30 miljoonalla dollarilla ja sitä 
kautta on pystytty suojelemaan Special Olympics -urheilijoiden 
näkökykyä ja estää sokeutumista.  Vuodesta 2001:
•  Yli 350 000 Special Olympics -urheilijaa on saanut 

korkeatasoisen näöntarkastuksen
•  Yli 110 000 urheilijaa on saanut silmälasit 
•  Yli 30 000 lionia eri puolilla maailmaa on lahjoittanut aikaansa 

ja kykyjään Special Olympics -tapahtumissa. He ovat olleet 
esimerkkejä "Me palvelemme” -hengestä.

 
Champions-lionsklubit tukevat Opening Eyes -ohjelmaa, mutta 
sen lisäksi ne tukevat myös Healthy Athletes® -aloitetta, 
kaikkia mukaan ottavia urheiluohjelmia, 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: 
•  Korkealaatuiset näöntarkastukset Special Olympics 

-tilaisuuksissa ja seurantahoidot 
• Vapaaehtoistyö paikallisissa kisoissa ja avustamalla niissä
• Olla katsomossa tukemassa Special Olympics -urheilijoita
•  Edistää leojen osallistumista kaikin tavoin
•  Järjestää perheiden terveysfoorumeita ja toimia niissä puhujina. 

Foorumeissa koulutetaan perheitä, joissa on kehitysvammaisia 
jäseniä 

•  Kehitysvammaisten ja heidän perheidensä avustaminen
• Toimia valmentajana tai toimitsijana urheiluvalmennuksessa ja 
kisoissa
• Toimia mentorina urheilijalle
 
Kehitysvammaisia tulisi kannustaa liittymään jäseneksi 
Champions-lionsklubiin, jonka olette perustamassa. 
 

TODELLISIA SANKAREITA
2010 Lions Clubs International ja Special Olympics 
yhdessä valitsivat nimen ”Champions” sellaisille 
lionsklubeille, joiden päätarkoitus on keskittyä Special 
Olympics -toimintaan, jossa tuetaan ja otetaan 
mukaan kehitysvammaisia ihmisiä. ”Champions” 
-lionsklubit tukevat Special Olympics -urheilijoita, 
koska he ovat nimenomaan mestareita ja voittajia 
(champions). He ovat voittajia, koska he kilpailevat eri 
lajeissa. He ovat voittajia, koska he tuovat muille iloa, 
he muuttavat mielipiteitä ja näyttävät muille miten 
olla suvaitsevaisia. He ovat voittajia, koska he tekevät 
maailmasta paremman kaikille.

TIETOJA SPECIAL OLYMPICS -JÄRJESTÖSTÄ
Special Olympics kehittää ja kasvattaa johtajia, 
auttaen edistämään kehitysvammaisten ihmisten ja 
heidän yhteisöjensä olosuhteita. Tämän ohjelman 
kautta me pystymme vahvistamaan yhteisöjä 
kaikkialla maailmassa, kun näytämme miten ihmisillä 
on kyky muuttaa mielipiteitä ja asenteita.
 
Eunice Kennedy Shriver perusti järjestön vuonna 1968 
ja se on maailman suurin kehitysvammaisten lasten ja 
aikuisten urheilujärjestö.  Special Olympics -järjestö 
tarjoaa ympärivuotista valmennusta ja kilpailuja yli 
30 eri olympialais-tyylisessä lajissa yli 4,5 miljoonalle 
urheilijalle 170 maassa. Lue lisää osoitteessa www.
specialolympics.org.



MITEN PERUSTAA 
CHAMPIONS-LIONSKLUBI
Champions-lionsklubit ovat ainutlaatuisia: 
niiden toiminnassa tarvitaan tiimityötä 
ja viestintää kahden eri järjestön välillä. 
On hyödyllistä ja tärkeää, että paikallisen 
lionsjärjestön ja paikallisen Special Olympics 
-järjestön välillä on hyvä yhteistyö kun 
aloitatte klubin perustamisen. Champions-
lionsklubin perustaminen tapahtuu 
samalla tavalla kuin tavallisen lionsklubin 
perustaminen. 

Ennen kuin perustatte ryhmän klubin 
perustamiseksi ja aloitatte uusien jäsenten 
rekrytoimisen, ottakaa yhteyttä Lions Clubs 
Internationaliin ja tilatkaa Uuden klubin 
laajennuspaketti. LCI:lla on seuraavat 
resurssit avustamaan uuden klubin 
perustamisessa:
•  Uuden klubin kehittämisopas (TK-1)
•  Opaslionit
•  Kysy pois! -opas (ME-300)
•  Champions-lionsklubin esite (EX-546)
•  Uuden klubin kehittäminen -kurssi (Lionien 

oppimiskeskus)
  
Uuden Champions-lionsklubin 
perustaminen kestää noin kahdeksan 
viikkoa. Mahdollisten uusien jäsenten 
pitämiseksi kiinnostuneina voitte kokeilla 
liitännäisklubin perustamista, jotta projektit 
voidaan toteuttaa ja rekrytointia voidaan 
jatkaa, jos prosessi kestää yli kahdeksan 
viikkoa. Liitännäisklubi antaa pienelle 
ryhmälle (5-20 jäsentä) mahdollisuuden 
lionsklubin perustamiseen ja paikkakunnan 
palvelun aloittamiseen nopeasti. Kun 
liitännäisklubissa on 20 jäsentä, se 
voidaan muuttaa uudeksi klubiksi. 
Perustamisprosessin aikana on tärkeää 
pitää yhteyttä mahdollisiin uusiin jäseniin, 
jotta he tietävät miten asiat etenevät. 
 
Alla mainitut vaiheet antavat lyhyen 
katsauksen klubin kehittämisprosessista. 
Yksityiskohtainen selitys löytyy Uuden klubin 
kehittämisoppaasta (TK-1). 

Vaihe yksi: Ota yhteyttä paikalliseen Special Olympics -järjestöön ja lionsklubiin
Vaikka Lions Clubs International ja Special Olympics -järjestö ovat virallisia yhteistyökumppaneita, kaikki eivät välttämättä tunne 
toistensa rakennetta ja toimintamallia eikä paikalliset lionit ehkä tiedä, että tällainen Champions-lionsklubi on mahdollista perustaa. 
Sen vuoksi saattaa olla tarpeen lähestyä molempia ryhmiä ja kertoa heille yhteistyösuhteesta ja omasta mielenkiinnostanne perustaa 
Champions-lionsklubi. 
 
On myös yhtä tärkeää että otat yhteyttä alueella jo toimivaan lionsklubiin. Näiden kokousten tavoitteena on päätellä paikallisen 
Special Olympics -ohjelma ja selvittää urheilijoiden tarpeet kun kehitätte yhteisen vision uudelle Champions-lionsklubille.

Klubin perustaminen
Champions-lionsklubin perustamiseen tarvitaan seuraavaa:
• Vähintään 20 perustajajäsentä
•  Sponsoroiva klubi, piirihallitus tai piiritoimikunta, alue tai lohko. Myös 

toinen avustava sponsori joltain toiselta alueelta voidaan nimittää. 
Ehkä jo olemassa oleva Champions-lionsklubi voi toimia toisena 
sponsorina. 

•  Piirikuvernöörin hyväksyntä
•  Täytetty perustamiskirjan hakemus
•  Vaaditut maksut ja todistukset

Special Olympics -ohjelmia toteuttavat joko vapaaehtoiset tai 
palkatut ohjelmajohtajat. Verkkosivulla specialolympics.org voit etsiä 
yhteystietoja kaikkiin eri ohjelmiin. Ohjelmanjohtajat voivat neuvoa 
mistä saat lisätietoja oman alueesi Special Olympics -toiminnasta. 
Suomessa toimintaa johtaa Suomen Vammaisurheilu ja -liikunta VAU ry. 



Vaihe kaksi: Kehittäkää laajennustiimiä
Uusien klubien perustamisen tulisi olla tiimityön tulosta, jotta varmistetaan 
rekrytoinnin ja uuden klubin menestyminen. Champions-lionsklubin 
laajennustiimiin tulisi kuulua laajennuksesta kiinnostuneet ja kokeneet 
lionit, jotka haluavat tukea Special Olympics -ohjelmaa ja auttaa sen kautta 
kehitysvammaisia ihmisiä. Lionit, joilla on hyvä käsitys lionsklubien ja Special 
Olympics -ohjelman yhteistyösuhteesta, ovat arvokkaita jäseniä tässä 
tiimissä. Paikalliset Special Olympics -ohjelman henkilökunnan jäsenet voivat 
myös auttaa tiimin jäseniä. Tutustu Uuden klubin kehittämisoppaaseen (TK-
1), josta löytyy lisätietoja. 
 
Vaihe kolme: Mainostakaa ja rekrytoikaa 
Kun laajennustiimi rekrytoi uusia jäseniä, on tärkeä muistaa, että lionit 
rekrytoivat uusia lioneita. Special Olympics ei rekrytoi jäseniä. Special 
Olympics -järjestön henkilökuntaa, vapaaehtoisia, urheilijoita ja perheitä 
voidaan luonnollisesti pyytää liittymään klubiin ja he voivat myös 
halutessaan osallistua uusien jäsenten rekrytoimiseen. Champions-
lionsklubin verkkosivulla on esimerkkejä kutsukirjeistä ja esite auttamaan 
rekrytoimisessa.
 
Vaihe neljä: Tiedotuskokous
Tiedotuskokous on ensimmäinen kerta, kun mahdolliset uudet jäsenet 
tapaavat saadakseen lisätietoja Lions Clubs Internationalista ja uudesta 
klubista. Tässä kokouksessa voitte esitellä suunnitelmia alueen Champions-
lionsklubille, mukaan lukien mahdolliset hankkeet ja aktiviteetit, kokousajat ja 
-paikat, esimerkkejä muista Champions-lionsklubeista, jäsenyyden eduista 
ja jäsenmaksuista. Kokouksen jälkeen teidän tulee ottaa yhteyttä osallistujiin 
ja kiittää heitä ja kannustaa heitä osallistumaan järjestäytymiskokoukseen. 
Ottakaa myös yhteyttä mahdollisiin uusiin jäseniin, jotka eivät päässeet 
tiedotuskokoukseen ja kutsukaa heidät seuraavaan kokoukseen.   
 
Vaihe viisi: Järjestäytymiskokous
Järjestäytymiskokouksessa klubin jäsenet valitsevat virkailijat ja aloittavat 
ensimmäisen palveluprojektin suunnittelun. Ennen kuin ryhmä voi siirtyä 
eteenpäin, tarvitaan klubin perustamisasiakirja tai liitännäisklubin hakemus, 
jotta vastuuvakuutus kattaa jäsenet ja he voivat aloittaa vapaaehtoistyön 
lioneina.   
 
Vaihe kuusi: Uuden klubin hakemus & perustamiskirjan hyväksyminen
Klubillanne tulee olemaan Champions-nimi paikkakunnan nimen lisäksi 
klubin nimessä. Special Olympics -nimeä ei voi käyttää lionsklubin 
nimessä tavaramerkkisääntöjen mukaan. Katso takasivulta lisätietoja 
tai verkkosivulla Usein kysyttyjä kysymyksiä Special Olympics -järjestön 
tavaramerkkisäännöistä. 
 
Uuden klubin tarvikkeet ja perustajajäsenten materiaalit, mukaan lukien 
perustajajäsenten pinssit ja todistukset, lähetetään uuden klubin opaslioneille 
kun perustamiskirja on hyväksytty. 
 
Perustamiskirja yhdessä kansainvälisen presidentin onnittelukirjeen ja 
kummin lippumerkin kanssa lähetetään piirikuvernöörille tai yhteyslionille 
ojennettavaksi Charter-illan juhlassa. Muita tarvikkeita voidaan hankkia 
kansainvälisen lionsklubien järjestön klubitarvikkeiden osastosta.  
 
Vaihe seitsemän: Perustamisjuhla
Perustamisjuhla on mahdollisuus juhlia Champions-lionsklubin perustamista 
ja Special Olympics -urheilijoita ja heidän perheenjäseniä, joita klubi tulee 
auttamaan. Kutsukaa mukaan urheilijoita, perheenjäseniä ja Special 
Olympics -järjestön edustajia. Ehkä nämä eri ryhmät voivat puhua 
tilaisuudessa. Haluatte ehkä ottaa myös urheilijat mukaan ohjelmaan. 
Lisätietoja löytyy Perustamiskokouksen suunnitteluoppaasta (TK-26). 

ENSIMMÄINEN VUOSI JA SEN JÄLKEEN 

Teidän menestyksenne Champions-lionsklubina 
riippuu siitä miten rakennatte ja ylläpidätte 
vahvoja suhteita jäseniin ja paikalliseen 
Special Olympics -ohjelmaan. Ensimmäinen 
vaihe tämän varmistamiseksi on nimittää 
lion yhteyshenkilöksi, joka hoitaa viestinnän 
lionsklubin ja Special Olympics´n välillä. Lisäksi 
klubi voi:
•  Kutsukaa Special Olympics -järjestön 

henkilökuntaa kokouksiin vähintään kolme 
kertaa vuodessa ja toiminnanjohtaja kerran 
vuodessa.

•  Tiedottaa jatkuvasti lioneille Special Olympics 
-ohjelmasta ja urheilijoista, joita he palvelevat.

•  Pyytäkää Special Olympics -järjestön 
edustajia, henkilökuntaa, urheilijoita 
ja vapaaehtoisia klubin kokouksiin, 
vuosikokouksiin ja muihin tapahtumiin.

•  Laajentakaa tai kehittäkää Special Olympics 
-tapahtumia, varainkeruutilaisuuksia ja 
turnauksia.

•  Kertokaa menestyneistä Special Olympics ja 
lionsklubin aloitteista.

•  Pyytäkää lionjäsentä puhumaan sopivissa 
Special Olympics -kokouksissa, tapahtumissa, 
foorumeissa, jne.

•  Osallistukaa Special Olympics -tapahtumiin 
Unified Sports® -tiimeissä.

•  Hankkikaa esittelypiste Special Olympics 
-tapahtumiin tai kokouksiin.

•  Osallistukaa aktiivisesti tavallisten lionsklubien 
ja piirin projekteihin ja aktiviteetteihin. 

•  Järjestäkää jokavuotinen suunnittelukokous 
lionsklubin johtajien ja Special Olympics 
-aluejohdon välillä.

Jäsenhankinta
Kun rekrytoitte uusia lioneita, harkitkaa 
henkilöitä, joilla on vahva yhteys Special 
Olympics -ohjelmaan tai halu edistää erilaisten 
ihmisten hyväksymistä.  
•  Special Olympics -urheilijat 
•  Paikallisen Special Olympics -järjestön 

henkilökunta, valmentajat ja vapaaehtoiset
•  Special Olympics -urheilijoiden perheet
•  Lionit, jotka ovat kiinnostuneet Special 

Olympics -ohjelmasta
•  Erityisopettajat 
•  Paikkakunnan ryhmät, jotka keskittyvät 

kehitysvammaisten auttamiseen
•  Special Olympics -ohjelman sponsorit



SPECIAL OLYMPICS YLEISET SÄÄNNÖT
Aivan kuten Lions Clubs Internationalilla on sen 
tavaramerkkisäännöt suojelemaan klubeja, piirejä ja 
kansainvälistä järjestöä, Special Olympics -järjestöllä on 
vastaavat säännöt. Alla on lisätietoa Special Olympics 
-järjestön virallisista säännöistä:
1.   Lionsklubit eivät saa käyttää Special Olympics -nimeä 

tai logoa niiden perustamisasiakirjoissa (lionsklubi ei voi 
käyttää sanoja “Special Olympics” tai sen lyhennettä 
klubin nimessä).

2.   Lionsklubit voivat ilmoittaa tukevansa Special Olympics 
-järjestöä ja sen tehtävää ja tavoitteita klubien 
markkinointitilaisuuksissa, varainkeruutilaisuuksissa ja 
aktiviteeteissa.

3.    Lionsklubit, jotka ilmaisevat tukevansa Special Olympics 
-ohjelmaa, voivat myös tukea muita vapaaehtoisjärjestöä.

4.    Jos lionsklubi haluaa tukea vain Special Olympics 
-ohjelmia, se voi käyttää seuraavia termejä 
markkinoinnissa ja viestinnässä Special Olympics 
International -järjestön lisenssillä:  
•  X lionsklubi tukee Special Olympics -ohjelmaa 

[ohjelman nimi ja logo] 
     •  X lionsklubi yhteistyössä Special Olympics -ohjelman 

kanssa [ohjelman nimi ja logo] 
  Lisenssiä voidaan hakea Special Olympics -järjestöltä 

ottamalla yhteyttä osoitteessa  
memberops@lionsclubs.org

5.   Special Olympics -logojen käyttö näissä olosuhteissa 
on määritelty Special Olympics -järjestön brändin 
käyttöohjeissa.

6.   Special Olympics ei valvo lionsklubien keräämiä varoja, ei 
osittain tai kokonaan, silloin kun lionsklubi tukee Special 
Olympics -aktiviteetteja.

7.   Kun lionsklubi kerää varoja Special Olympics -ohjelman 
tukemiseksi, joko kokonaan tai osittain, sen tulisi tehdä 
yhteistyötä Special Olympics -ohjelman kanssa, jotta 
varmistetaan työn ja yhteistyön koordinointi.

 
Lions Clubs International on ylpeä kumppanuudesta Special 
Olympics -järjestön kanssa. Kaikkia lionsklubeja pyydetään 
noudattamaan yllä mainittuja sääntöjä.

22,4% Special Olympics -urheilijoista ei ole 
koskaan käynyt näöntarkastuksessa.

Membership Development
Lions Clubs International
300 W. 22nd Street
Oak Brook, IL 60523-8842 USA
Sähköposti: membershipdev@lionsclubs.org
www.lionsclubs.org
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