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Leona osallistuit palveluhankkeisiin, jotka paransivat 
paikkakunnan oloja ja antoivat sinulle arvokasta joh-
tamiskokemusta. 
 
Nyt sinulla on mahdollisuus kasvattaa omia taitojasi 
lionina sekä henkilökohtaisesti että ammatillisesti.
 
Lionina olemisen etuja ovat esimerkiksi:
• Pääset auttamaan ihmisiä omalla paikkakunnallasi
• Opit johtamistaitoja ja saat käytännön kokemusta
• Voit osallistua kansainvälisiin ohjelmiin
•  Pääset luomaan verkostoja paikkakunnan asukkai-

den kanssa
•  Tapaat ihmisiä, jotka ovat kiinnostuneita samanlai-

sista asioista
• Sinulla on lionjäsenen oikeudet, etuoikeudet ja arvo
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On monia tapoja liittyä mukaan lionsklubiin ja jatkaa paik-
kakunnan palvelemista.  Tee ideoista totta perustamalla 
lionsklubi tai liittymällä muiden paikallisten lionien 
joukkoon.

Liity olemassa olevaan klubiin
Pääset heti alkuun liittymällä paikalliseen lionsklubiin!  Auta vas-
taamaan oman paikkakuntasi ja koko maailman tarpeisiin lionjä-
senenä. 
 
Perusta uusi lionsklubi
Kun perustat uuden lionsklubin tai kampuslionsklubin, pääset yhdessä 
muiden jäsenten kanssa päättämään omista palveluprojekteistanne.  
Opiskelijajäsenet (täysi-ikäisiä - 30-vuotiaita) saavat samat alen-
nukset kuin entiset leot.
 
Perusta leolionsklubi
Perusta leolionsklubi, jossa on 
vähintään 10 entistä leoa ja anna 
muille täysi-ikäisille - 30-vuotiaille 
jäsenille mahdollisuus saada leosta 
lioniksi -alennus.
 
Perusta liitännäisklubi
Liitännäisklubi on hyvä vaihtoehto, kun ha-
luatte aloittaa toiminnan heti, mutta teillä on 
alle 20 jäsentä. Kysy sponsoroivalta klubilta 
tai muulta alueen klubilta jos voitte muodostaa 
liitännäisklubin heidän klubinsa yhteyteen.  Muuttakaa liitän-
näisklubi lionsklubiksi tai leolionsklubiksi, kun teillä on 20 jäsentä.

Siirtyminen leosta lioniksi 
Leosta lioniksi -ohjelma tarjoaa useita etuja 
leoille, jotka haluavat liittyä lionsklubin jäse-
niksi. 
 
Leosta lioniksi -ohjelman alennukset
Kaikki entiset leot saavat vapautuksen perustamis- ja 
liittymismaksuista. Leo-lionit (entiset leot jotka ovat 
täysi-ikäisiä ja alle 30-vuotiaita) maksavat puolet 
kansainvälisistä jäsenmaksuista.
 
Palveluvuodet leona
Kaikki leopalveluvuodet lisätään lionjäsenyysvuosiin.
 
Käytä hyväksesi näitä etuja ja täytä Leosta lioniksi 
-todistus ja Palveluvuosien hyvityslomake (LL2). 

RYHDY

lioniksi

Muuta maailmaa omalla 
paikkakunnallasi!


