
“LIONIT PALVELEVAT YHDESSÄ: 
IDEOITA PERHEEN JA YSTÄVIEN KANSSA 
SUORITETTAVIIN PROJEKTEIHIN”
Kun perheet ja ystävät tekevät yhdessä vapaaehtoistyötä, se luo vastuullisuuden 
tunnetta paikkakunnasta ja saa muutkin osallistumaan muiden auttamiseen. 
Yhdessä vapaaehtoisena toimiminen voi tuoda perheen ja ystävät lähemmäs 
toisiaan ja se on hieno tapa toteuttaa ja näyttää omia arvoja ja samalla vaikuttaa
positiivisesti muiden elämään. 

Perheiden ja ystävien palvelumahdollisuuksia
Ympäristöä suojelemassa
Huhtikuun aikana voitte kutsua perheet ja ystävät osallistumaan lionien
“Ympäristömme suojeleminen” -kampanjaan, joka on osa maailmanlaajuista
palvelutyökampanjaa. Puiden istuttaminen, kierrättäminen ja ympäristön siivoaminen
antavat perheille ja ystäville mahdollisuuden nauttia yhdessä ulkoilusta ja samalla
tehdä jotain, mikä parantaa paikkakunnan oloja – ja suojelee ympäristöä. 

Projekti-ideat
• Järjestäkää puiden istutusprojekti paikkakunnalla 
• Kerätkää kierrätysmateriaaleja paikkakunnalla 
• Järjestäkää paikkakunnalla “siivousurakka” ja siivotkaa paikallinen puisto 
• Kierrättäkää kirjoja ja lahjoittakaa niitä nuorisotalolle tai koululle
• Siivotkaa tyhjä tontti tai parkkialue paikkakunnalla
• Kierrättäkää muovikasseja 
• Järjestäkää paikkakunnalla luontokävely

Lukutaito-ohjelma
Lionsklubit eri puolilla maailmaa voivat kutsua perheensä ja ystävänsä järjestämään
palveluprojekteja, jotka korostavat miten tärkeää lukeminen ja koulutus ovat nuorille. 

Olitpa kouluttaja, jonka intohimo on opettaa lapsia lukemaan, yrittäjä, joka on valmis
kehittämään paikallista lukutaito-ohjelmaa tai joku joka vain nauttii lapselle
lukemisesta, jokaisella ponnistuksella on väliä. 

Seuraavassa on joitakin projekti-ideoita, jotka voidaan toteuttaa perheen ja ystävien
kanssa:

• Lukekaa lapsille paikallisissa kirjastoissa tai kouluissa
• Lukekaa tai nauhoittakaa kirjoja sokeille ja näkövammaisille 
• Kerätkää kirjoja paikkakunnan asukkailta
• Järjestäkää “Paikkakunnan lukupäivä” koulussa 

Vinkkejä perheaktiviteetin suunnitteluun: 
• Laatikaa klubille lista vapaaehtoisaktiviteeteista– Kun tiedätte etukäteen

mistä aktiviteeteista klubi on kiinnostunut, on helpompi aloittaa suunnittelu.
Kysykää perheenjäseniltä minkälaisista aktiviteeteista he ovat kiinnostuneita.
Ottakaa mukaan aktiviteetit, joita klubi jo toteuttaa sekä mahdollisia uusia
aktiviteetteja. Määritelkää klubin tavoitteet ja selittäkää miksi projektit ovat
tärkeitä paikkakunnalla. 

• Olkaa joustavia ja kokeilkaa uusia asioita – Älkää pelätkö ottaa mukaan
aktiviteetteja, joita klubi ei ole ennen suorittanut. Uusien asioiden oppiminen
antaa mahdollisuuden kehittää uusia taitoja, tavata uusia ihmisiä ja oppia muilta.



• Suunnitelkaa ajoissa – Useimmat vapaaehtoisaktiviteetit kestävät noin
kolme kuukautta suunnitella. Päättäkää miten paljon aikaa tarvitaan
projektin toteuttamiseen. 

• Varmistakaa, että projektit etenevät – Laatikaa aikataulu. Valitkaa kuka on
vastuussa jokaisesta tehtävästä. 

• Kannustakaa muita tulemaan mukaan – Suunnitelkaa aktiviteetteja
kaikenikäisille. Ottakaa lapset mukaan suunnitteluvaiheessa. Päättäkää
haluatteko kutsua paikkakunnan asukkaita osallistumaan. 

• Olkaa innostuneita ja pitäkää hauskaa!

Tehkää palvelusta perheiden ja ystävien kanssa 
ympärivuotinen tapahtuma! 
Kutsukaa perheet ja ystävät tulemaan mukaan klubiin, jotta he voivat osallistua
palveluun ja pitää hauskaa koko vuoden ajan. Perhejäsenet saavat erityisen
alennuksen kun he liittyvät samaan klubiin! “Perhejäsenet, jotka asuvat 
samassa taloudessa, maksavat vain puolet kansainvälisestä jäsenmaksusta kun 
he liittyvät samaan klubiin!” Lukekaa lisää Perhejäsenyysohjelmasta ja miten se 
voi hyödyttää perheitänne.

Viettäkää päivä yhdessä, pitäkää hauskaa ja jakakaa unelma palvella yhdessä!

Perheiden ja ystävien kuukauden resurssit
• Jäsenhakemus
• Perhejäsenyysesite
• Perhesuhteen todistuslomake
• Perheystävällisen lionsklubin toteuttamisopas
• Perhetapahtuman suunnitteleminen
• Leijonanpentuohjelman esite
• Lionperheiden leijonanpentuohjelman aktiviteettiopas
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“Palvelemme yhdessä eri puolilla maailmaa”
“Vapaaehtoistyö perheen kanssa
on tärkeää, koska pystymme 
välittämään sitoutumisemme
paikkakunnan ja maailman
palvelemiseen.” 
-Diana Feit

“Uskon, että palvelu on
perhekeskeistä toimintaa ja sitä
tulee tehdä paikkakuntamme lisäksi
koko maailmassa. Se auttaa meitä
luomaan molemminpuolisen
kunnioituksen siteen.” 
-Patricia Stiff “Yhdessä me voimme paremmin

palvella paikkakuntiamme.” 
-Jide Ogundiji

“Vapaaehtoistyö on hieno
tapa perheille viettää
aikaa yhdessä.”                  
-Ajay Ahuja

Lukekaa lisää tavoista, joilla voitte järjestää “Perheiden ja ystävien” -projektin osoitteessa
www.lionsclubs.org tai ottamalla meihin yhteyttä osoitteessa programs@lionsclubs.org

http://www.lionsclubs.org/FI/common/pdfs/mpfm33.pdf
http://www.lionsclubs.org/FI/common/pdfs/mpfm37.pdf
http://www.lionsclubs.org/FI/common/pdfs/family_onedaysteps.pdf
http://www.lionsclubs.org/FI/common/pdfs/MPFG1.pdf
http://www.lionsclubs.org/FI/common/pdfs/tk30.pdf
http://www.lionsclubs.org/FI/common/pdfs/mpfm8.pdf
http://www.lionsclubs.org/FI/common/pdfs/me6b.pdf
http://www.lionsclubs.org/FI/member-center/membership-and-new-clubs/invite-members/family-membership/index.php

