
LEOKLUBIT

VALMISTELEVAT NUORISOA 

LÄPI ELÄMÄN KESTÄVÄÄN

JOHTAJUUTEEN 

JOHDA
E LÄMÄÄSI



VAIKUTA...
MUUTA MAAILMAA...

Perustaessasi paikallisen leoklubin, annat

nuorille kotikunnallasi ainutlaatuisen mahdol-

lisuuden kehittyä humanitääreiksi ja johtajiksi.  

Leoklubit rohkaisevat nuoria kehittämään

arvokkaita taitoja ja palvelemaan muita paik-

kakunnillaan ympäri maailmaa. 

Leoklubeissa jäsenet voivat nauttia toverilli-

suuden hengestä ja saavat mahdollisuuden

henkiseen kasvuun vapaaehtoistyön, sosiaa-

listen tapahtumien ja johtajuuskehitysaktivi-

teettien myötä. 

Leoklubien kautta sinulla on mahdollisuus

vaikuttaa myönteisesti tämän päivän nuoriin 

ja nuoriin aikuisiin — auttaa heitä kasvamaan

paremmiksi kansalaisiksi ja elämänsä 

johtajiksi. 

RYHDY 
KUMMIKSI LEOKLUBILLE
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Leoklubit tarjoavat nuorille  paikkakunnallasi

tilaisuuden kehittyä ja osallistua — yksin ja

yhdessä — paikallisen, kansallisen ja kansain-

välisen yhteisön vastuuntuntoisina jäseninä. 

Leoklubin motto – Johtajuus, kokemus, 

mahdollisuus – puhuu puolestaan:

JOHTAJUUS: Leojäsenet hankkivat taitoja 

projektien järjestäjinä ja vertaisryhmiensä

motivaattoreina.

KOKEMUS: He huomaavat kuinka yhteistyö 

ja yhteistoiminta saavat aikaan muutoksia 

heidän omissa kotikunnissaan ja ympäri 

maailmaa. 

MAHDOLLISUUS: Leot kehittävät positiivisia

luonteenpiirteitä ja saavat tunnustusta 

antamastaan panoksesta.

KIRKAS
TULEVAISUUS
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NUORILLE

Leoklubit ovat avoinna kaikille nuorille joilla

on kiinnostusta vapaaehtoistoimintaan yhtei-

sön palvelemiseksi.  Leoklubit on jaettu kah-

teen uraan: Alfa ja Omega.

ALFA LEOKLUBIT on suunniteltu 

nuorisolle 12:sta 18:aan ikävuoteen. Tällä 

uralla keskitytään nuorten ja varhaisnuorten

yksilölliseen ja sosiaaliseen kehittymiseen.

OMEGA LEOKLUBIT on tarkoitettu 18-30-

vuotiaille nuorille aikuisille. Tämä ura painot-

tuu nuorten aikuisten henkilökohtaiseen ja

ammatilliseen kehittymiseen.

JOTKA VÄLITTÄVÄT
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Alfaklubeihin liittyvät nuoret pitävät hauskaa,

saavat uusia ystäviä ja kokevat palkitsevuuden

tunteen joka tulee muiden auttamisesta. Tämä

antaa nuorille vahvan perustan heidän kasva-

essa ja oppiessaan johtajuuden ja palvelun

merkityksen. 

Omegaklubit auttavaan jäseniään kehittämään

johtajuustaitojaan ja valmistelevat heitä 

läpi elämän kestävään yhteisöpalveluun.

Lisäksi leot oppivat verkostoitumisen eli yhte-

yksien solmimisen tärkeän taidon, joka voi

auttaa heitä menestymään elämässään.

HAUSKAA
ARVOKASTA &
PALKITSEVAA
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Leoklubin mukaantuleminen voi antaa lionsk-

lubillenne uutta energiaa ja voimaa sekä ins-

piroida jäseniänne. Tämän lisäksi, leoklubioh-

jelma voi vahvistaa lionsklubinne asemaa

paikkakunnalla, houkutella lisää jäseniä,

kuten nuoria ammattilaisia, vanhempia ja per-

heitä. 

VOIMISTAKAA
LIONSKLUBIANNE
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LIITY OSAKSI

Leoklubit ovat paikallisten lionsklubien spon-

soroimia ja kuuluvat Kansainvälisen lionsjär-

jestön alaisuuteen, joka on maailman suurin

palveluklubiorganisaatio. Järjestöllä on 1,3

miljoonaa jäsentä ympäri maailmaa. Ensim-

mäinen leoklubi perustettiin vuonna 1957

Glenside lionsklubin toimesta Pensylvaniaan,

Yhdysvaltoihin, ja tällä hetkellä leoklubeja on

yli 5700 noin 140 eri maassa.

HISTORIALLISTA
MENESTYSTÄMME
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Pyydä lisätietoja leoklubin sposo-

roimisesta sekä leoklubin perusta-

mispaketti meiltä: 

LEOKLUBIOHJELMAN 
OSASTO
300 W. 22nd Street

Oak Brook, IL 60523-8842 USA

Puhelin: +1 630 571 5466

Faksi: +1 630 571 1692

leo@lionsclubs.org

www.lionsclubs.org

LEO46.FI


