
JÄSENYYS- JA 
UUSIEN KLUBIEN JULKAISUT 

JA PALKINNOT

Resurssit, jotka auttavat klubia saavuttamaan tavoitteet 
ja saamaan sen ansaitseman tunnustuksen



JÄSENYYS
Jokaisessa klubissa tarvitaan uusia jäseniä, jotta
klubissa asetetut palvelutavoitteet voidaan
saavuttaa. Uudet jäsenet voivat tuoda klubiin
tuoreita ideoita, uusia hankkeita ja uusia tapoja
vaikuttaa paikkakunnalla. Seuraavissa
julkaisuissa kerrotaan jäsenyysmahdollisuuksista
omalla paikkakunnallasi ja viestitään uusille
jäsenille mistä lionina olemisessa on kyse.

Rekrytointityökalut
Uuden jäsenen opastuskäsikirja(ME-13): Perehdytys antaa
uusille jäsenille perustiedot, jotta he voivat ymmärtää klubin
toiminnot, heidän omat roolinsa ja he saavat yleiskäsityksen
piirin, moninkertaispiirin ja LCI:n toiminnasta. Uusien jäsenten
oppaassa annetaan tietoa järjestön historiasta ja lionsklubien
tarkoituksesta sekä keskustellaan uusien jäsenten ja johtajien
tärkeydestä lionsklubille. 

Mielekkäät uusien jäsenten jäseneksiottotilaisuudet (ME-22):
Jäseneksiottotilaisuudet ovat symbolinen alku lionsklubiin
liittymiselle. Tämä esite sisältää ehdotuksia tapahtuman
suunnitteluun sekä ehdotus seremonian sanamuodoksi.

Kysykää pois! Uuden jäsenen rekrytointiopas(ME-300):
Lionsklubien jäsenmäärän kasvattaminen on tärkeää, koska
uusi jäsen voi tehdä hyvin paljon paikkakunnan eteen. Tässä
oppaassa kuvataan viisivaiheinen prosessi jäsenten
kouluttamiseksi ja sen tarkoitus on auttaa klubeja, jotka
haluavat rekrytoida uusia jäseniä ja suorittaa enemmän
palveluaktiviteetteja.

Rekrytointimateriaalit
Lionit vaikuttavat (ME-40): Tässä rekrytointiesitteessä
annetaan yksityiskohtaista tietoa siitä, keitä lionit ovat ja mitä
he tekevät. Julkaisuun kuuluu vastauskortti, jonka mahdollinen
uusi jäsen voi täyttää ja antaa klubillesi. 

Perhejäsenyysesite (MPFM-8): Tämä esite antaa tietoa siitä,
kuinka perhe voi osallistua lionsklubin toimintaan ja vaikuttaa
paikkakunnalla.  

Jäsenhakemus (ME-6B): Tämä tiivis ja visuaalisesti miellyttävä
Jäsenhakemus tekee varmasti suuren vaikutuksen mahdollisiin
uusiin jäseniin.

Olen lion (ME-37): Tämä innovatiivinen julkaisu on tarkoitettu
naispuolisille jäsenille ja siinä vastataan tavallisiin kysymyksiin
kuten ajankäyttö ja mitä lionsklubit tekevät. 

Lionien taskukortti (ME-33): Monet lionit käyttävät tätä
Jäsenhakemuksen liitteenä tai Lionien Perehdytysohjelman
osana ja Lionien taskukortti taittuu kätevään, pieneen kokoon.
Se sisältää tiivistä tietoa järjestön tehtävästä, tarkoituksesta,
etiikasta sekä historiikin.

Leosta lioniksi -esite (LL-1): Leosta lioniksi -ohjelma kannustaa
valmistuvia leoja liittymään olemassa oleviin lionsklubeihin ja
perustamaan uuden nuorten aikuisten lionsklubin. Tässä
lehtisessä kerrotaan mistä osista ohjelma koostuu sekä
annetaan vastauksia usein kysyttyihin kysymyksiin. 

Perheiden Lions-Cub -ohjelman aktiviteettiopas (MPFM-33):
Cub-opas sisältää ehdotuksia lasten ottamiseksi mukaan klubin
toimintaan ja siinä on paljon eri-ikäisille sopivia aktiviteetteja
kokouksiin, varainkeruutilaisuuksiin ja palveluprojekteihin. 

Leijonanpentuohjelman esite (MPFM-35):
Leijonanpentuohjelman esite kannustaa klubeja toteuttamaan
Perheen lions-cub (suomeksi leijonanpentu) -ohjelmaa ja siinä
annetaan vastauksia ohjelmaan liittyviin kysymyksiin.

Lioness Bridge -ohjelman esite (MKLP-1): Tämä esite kertoo
niistä jäsenyysmahdollisuuksista ja eduista, joita lionessit
saavat, kun he liittyvät lionsklubiin tai perustavat
lionessklubin. Liitteenä Lionessista lioniksi -ohjelman lomake
lionessvuosien raportoimiseksi.



Opas nuorten aikuisten rekrytoimiseen (EX-800): Tässä
oppaassa kerrotaan olemassaoleville klubeille, että nuoret
aikuiset haluavat toimia vapaaehtoistyössä ja siinä annetaan
ideoita klubin toiminnan piristämiseksi nuorten aikuisten
saamiseksi mukaan.

Ole osa jotain tärkeää -esite (EX-801): Tämän esitteen
kohderyhmä on nuoret aikuiset ja heidän saaminen mukaan
toimintaan.

Champions -lionsklubin esite (EX-546): Tämä esite
“sankareista” on hyödyllinen uusien jäsenten kutsumisessa
mukaan jo olemassa olevaan tai perustettavaan Special
Olympics -ohjelmaa tukevaan lionsklubiin.

Mitä lionit voivat tarjota sinulle (EX-803): Tässä oppaassa
kerrotaan mitä vaihtoehtoja on tarjolla nuorille aikuisille, jotta
he voivat löytää itselleen sopivimman vaihtoehdon.

JÄSENTEN SÄILYTTÄMINEN
Nykyisten klubijäsenten säilyttäminen on
elintärkeää jokaisen klubin menestykselle. Mitä
enemmän klubi pystyy säilyttämään jäseniä, sitä
enemmän se pystyy palvelemaan. Pyri
parempaan jäsenten säilyttämiseen alla olevien
resurssien avulla. 

Klubin arvosanat (ME-15 ja ME-15B): Pienten ongelmien
löytäminen ja niiden korjaaminen ennen kuin niistä tulee
suuria säästää aikaa ja resursseja. Käytä tätä työkalua
saadaksesi palautetta klubin jäseniltä. Seuraa ohjeita,
jotka on annettu Klubin arvosanat -kyselyn hallinto-
oppaassa kyselyn järjestämiseksi, tulosten arvioimiseksi

ja toimintasuunnitelman laatimiseksi.

Lionien mentoriohjelma (MTR-11):
perusopas & MTR-12: jatko-osa):
Lionien mentoriohjelman tarkoitus on
auttaa kaikkia lionsklubien jäseniä
saavuttamaan tavoitteen palvella
heidän paikkakuntiaan paremmin. Se
tapahtuu ohjelman kautta, jossa
tarjotaan henkilökohtaisia
kasvumahdollisuuksia ja niiden
kautta jäsenet pääsevät käyttämään
omia ainutlaatuisia kykyjään ja
tietojaan. Lionien mentoriohjelma
valmistaa ihmisiä toimimaan
johtajana lionsklubeissa ja myös
omassa elämässä. 

Jäsenyys ja uudet klubit -opas
(ME-301): Jotta lionsklubit pysyvät
terveinä ja elinvoimaisina, sinun tulee
miettiä miten jäsenet kokevat

jäsenyyden ja odotukset klubiin kuulumisesta. Jos klubin
jäsenet tuntevat itsensä tervetulleiksi, olonsa mukaviksi ja
ottavat osaa paikkakunnan palvelemiseen, he pysyvät pitkään
klubin jäseninä. Tässä oppaassa neuvotaan miten varmistetaan
jäsenten tyytyväisyys.

PERUSTAKAA UUSI KLUBI
Maailma muuttuu ja ihmiset tänä päivänä etsivät
uusia tapoja osallistua vapaaehtoistyöhön, jonka
he kokevat merkitykselliseksi ja joka sopii heidän
jatkuvasti muuttuvaan elämänrytmiinsä.
Laajennustoiminnan tärkeys (EX-545) -esitteessä
korostetaan laajennuksen tärkeyttä ja
lionsklubien vaikutusta. Vaikka perinteiset
paikkakunnat ovat lionsklubien tavallisimpia
sijaintipaikkoja, me ymmärrämme, että yksi koko
ei sovi kaikille. Sen tähden meillä on tarjolla
useita eri klubimuotoja ja vastaavat
materiaalipaketit, joista voi valita sopivan:

• Perinteiset lionsklubit (KITEXT) ovat ihanteellinen tapa
tuoda yhteen samanmielisiä ihmisiä palvelemaan
paikkakunnan tarpeita sopivalla tavalla. Tämä
klubimalli toimii joustavasti, jotta sillä voidaan tavoittaa
uusia ihmisryhmiä ja palvella erilaisia yhteisöjä. Tätä
klubimuotoa voidaan harkita myös erikoisryhmän klubin
perustamisessa (opettajat, erityisryhmät) tai nettiklubi.
Resursseihin kuuluu seuraavaa:

• Erityisryhmien lionsklubien esite (EX-544): Tässä
esitteessä kerrotaan mahdollisuuksista perustaa klubi
yhteisen kiinnostuksen kohteen tai elämäntilanteen
ympärille. Nettiklubit, Special Olympics ja Lions
Quest -lionsklubit. 

• Champions -lionsklubin opas (EX-547): Oppaassa
neuvotaan miten perustetaan Champions -lionsklubi
tukemaan Special Olympics -ohjelmaa.

• Kampuslionsklubit (KITCC) on suunniteltu opisto- ja
yliopisto-opiskelijoille, hallintovirkailijoille,
opetushenkilökunnalle, entisille opiskelijoille tai muille
yhteisön kehityksestä välittäville ihmisille. Jäsenet
palvelevat kampusalueella ja oppivat samalla arvokkaita
johtamis- ja ammattielämässä tarvittavia taitoja.
Opiskelijat voivat saada erityisen alennuksen
jäsenmaksuista.

• Lioness lionsklubit (KITEXT+MKLP1) tarjoaa nykyisille
ja entisille lionesseille mahdollisuuden kunnioittaa heidän
historiaansa lionesseina ja samalla nauttia lionina
olemisen eduista. Entiset ja nykyiset lionessit saavat
hyvityksen palvelusvuosistaan siirtyessään lionsklubin
jäseniksi ja he saavat tunnustuksena erityisen Lioness -
pinssin.



• Leolionsklubit (KITEXT+LL-1) tarjoavat helpon
siirtymisen leoklubista lionsklubiin, alennetun
jäsenmaksun muodossa, tai vaikkapa lionsklubin
perustamiseksi muiden leojen kanssa, kunhan klubissa
on vähintään 10 alle 30-vuotiasta entistä leoa jäsenenä. 

• Liitännäisklubit (KITBR) antavat pienelle ryhmälle
mahdollisuuden muodostaa lionsklubi ja aloittaa
paikkakunnan palvelu nopeasti. Jäsenet ovat kantaklubin
lioneja, mutta valitsevat omat projektinsa ja
aktiviteettinsa.

Kaikki julkaisut ovat ladattavissa verkkosivuiltamme. Voit
hakea niitä niiden nimien tai julkaisukoodin perusteella.

PALKINNOT
Jäsenyys- ja jäsenten säilyttämispalkinnot   
Tunnustukset uusien jäsenten kutsumisesta,
sponsoroinnin menestyksestä ja jäsenten
säilyttämistekniikoista.

Key-jäsenpalkinto-ohjelma (ME-36): Key-jäsenpalkinto-
ohjelmalla annetaan tunnustusta yksittäisten lionien
hankkimien ja sponsoroimien uusien jäsenien lukumäärästä. 

Ympärivuotinen kasvuohjelma (YRG-15): Ympärivuotinen
kasvuohjelman palkinnot klubeille ja jäsenille uusien jäsenten
kutsumisesta mukaan toimintaan. 

Perhejäsenyypalkinto: Perhejäsenyyden lippumerkki
myönnetään klubeille, jotka hankkivat toimivuoden aikana
ainakin 10 uutta perhejäsentä.

Piirin perhepinssit: Piirikuvernöörit, jotka täyttävät seuraavat
kriteerit tilivuoden aikana, saavat seuraavat palkinnot:

• Yhden kristallin rintaneula– piireille, jotka ovat saaneet
30 uutta perhejäsentä tai perustaneet yhden uuden
perhelionsklubin, jossa vähintään 40 prosenttia jäsenistä
ovat perhejäseniä

• Kahden kristallin rintaneula – piireille, jotka ovat saaneet
sekä 30 uutta perhejäsentä ja perustaneet yhden uuden
perhelionsklubin, jossa vähintään 40 prosenttia jäsenistä
ovat perhejäseniä 

United in Service -palkinto: United in Service -palkinto haastaa
piirikuvernöörit saavuttamaan nettokasvuna vähintään 25
uutta naisjäsentä piirissä toimivuoden aikana. 

Milestone Chevron -palkinto-ohjelma: Chevron-palkinto-
ohjelmalla annetaan lioneille tunnustusta pitkäaikaisesta
palvelusta. Se alkaa 10 vuoden palvelusta ja jatkuu viiden
vuoden välein. Chevron-palkintoja on kaksi hieman erilaista:
perustajajäsenille myönnettävä perustajan Monarch-chevron ja
tavallinen Monarch-chevron.

Perustajien jäsenhankintapalkinnot: Perustajien
jäsenhankintapalkinto antaa tunnustusta piirikuvernööreille ja
piirin ja moninkertaispiirin GMT-koordinaattoreille
jäsenkasvusta piirin alueella.

Uusien klubien kehittämisen palkinnot: Uusien klubien
kehittämisen tärkeyden korostamiseksi Lionsklubien
kansainvälinen järjestö tarjoaa useita eri palkintoja
laajennuksesta kiinnostuneille lioneille, tunnustuksena heidän
arvokkaasta palvelustaan.

Laajennuspalkinnot: Laajennuspalkinto annetaan kahdelle
lionille, jotka piirikuvernöörin mielestä auttoivat eniten uuden
lionsklubin perustamisessa. Lionit nimitetään 1-5, 10, 15, 20,
25, 30, 40, 50, 75, 100 ja 150 klubin perustamisesta.

Piirikuvernöörin laajennuspalkinto: Piirikuvernöörin
laajennuspalkinto myönnetään piirikuvernööreille, jotka ovat
perustaneet yhden tai useamman klubin piiriin. Arvokas
rintamerkki osoittaa miten monta klubia on perustettu
piirikuvernöörivuoden aikana.

Uuden klubin sponsorin lippumerkki: Klubit, jotka 
sponsoroivat uutta klubia saavat lippumerkin, jonka he voivat
asettaa ylpeänä esille. 

Kampuslippumerkki: Lionsklubi, joka sponsoroi uutta
kampuslionsklubia saa erityisen lippumerkin.

Kampus -pinssi: Palkintopinssi annetaan korkeintaan kahdelle
lionille, jotka avustivat kampuslionsklubin perustamisessa,
piirikuvernöörin päätöksellä. 

Liitännäisklubin lippumerkki: Klubit, jotka sponsoroivat
liitännäisklubia, saavat liitännäisklubin lippumerkin, jonka he
voivat ylpeänä asettaa esille.  

Liitännäisklubin palkinto: Liitännäisklubin yhteyshenkilöt
saavat tämän arvokkaan pinssin, kun uusi liitännäisklubi
perustetaan. Pinssi lähetetään isäntäklubin presidentille
lippumerkin mukana ojennettavaksi.

Yllämainitut jäsenyys- ja uusien klubien palkinnot lähetetään
automaattisesti LCI:sta kun vaatimukset on täytetty.
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Lisätietoja, vastauksia kysymyksiin ja tuotteita saa ottamalla yhteyttä:
Jäsentoiminnan ja uusien klubien osasto

Puhelin: +1-(630)-203-3831
Sähköposti: memberops@lionsclubs.org

www.lionsclubs.org


