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Ovat olosuhteet millaiset tahansa, jos jossain on avun tarvetta, lionsklubi pystyy vastaamaan siihen. Nopeasti kasvava 

vaihtoehto perinteiselle lionsklubille on teemaklubit, joiden jäsenillä on jokin yhteinen mielenkiinnon kohde. 

 

Toisin kuin tavallisissa klubeissa, joiden jäsenet edustavat eri ryhmiä, teemaklubit tuovat yhteen lioneita, jotka ovat 

kiinnostuneita jostain tietystä aiheesta tai heillä on samanlaiset olosuhteet tai elämäntilanne. Jotkut klubit keskittyvät 

esimerkiksi diabetesta sairastavien auttamiseen. Toisissa klubeissa jäsenet ovat eri ammattikuntien edustajia kuten 

esimerkiksi opettajia tai poliiseja. Ryhmät, jotka kokoontuvat säännöllisesti voivat nyt auttaa paikkakunnan asukkaita 

toisten ihmisten kanssa, joilla on samat mielenkiinnon kohteet.  

 

Klubeja on esimerkiksi veteraaneille, ympäristöaktivisteille, moottorikelkkailusta kiinnostuneille, ammatissa toimiville 

naisille ja ihmisille, joilla on samanlainen kulttuuritausta. Havaijilla on klubi, jonka jäsenet ovat kiinnostuneita 

tanssimisesta. Kyberklubit tapaavat ja hoitavat asiat lähinnä verkossa ja jäsenet voivat asua eri puolilla maailmaa. 

 

Lionit ovat perustaneet teemaklubeja jo vuosikymmenten ajan. Anchorage Benton Bay Athletic Lions Club Anchoragessa, 

Alaskassa, perustettiin vuonna 1984 tukemaan paikallisen yliopiston urheilijoita ja paikallisia nuoria urheilijoita. 

Teemaklubien kasvua ovat nopeuttaneet viime vuosina tapahtuneet muutokset elämäntavoissa, jotka ovat vaikuttaneet 

ihmisten ajankäyttöön. Teemaklubit tarjoavat joustavan toimintamallin, jonka kautta lionit pystyvät toimimaan tämän 

päivän vapaaehtoisten kiireisten aikataulujen mukaisesti. 

 

Aivan kuin minkä tahansa uuden lionsklubin perustamisessa, teemaklubien tukena on oltava kummiklubi ja ne 

perustetaan samalla tavalla kuin tavalliset klubit. Aivan kuten lionit kaikkialla maailmassa, teemaklubien jäsenet 

kokoontuvat suorittamaan palveluprojekteja ja auttamaan muita, mutta usein projekteissa keskitytään teemaklubin omaan 

alaan. 

 

El Paso Executive Women’s Lions Club Teksasissa tarjoaa mentorointia ja opettaa tietokonetaitoja  

vähävaraisille nuorille naisille.  

 

Middletown-kaupungissa Virginian osavaltiossa USA:ssa ryhmä alakoulujen opettajia olivat  

huolissaan lapsista, jotka eivät saaneet varhaiskasvatusta. He perustivat Middletown  

Children First lionsklubin. Klubi auttaa 3-5-vuotiaita lapsia valmistautumaan koulun  

aloittamiseen. Klubin järjestämät luokat ovat auttaneet lapsia koulunkäynnin  

aloittamisessa. Chrissie Sisson kertoo, että hänen tyttärensä Annalise ”on nauttinut  

joka minuutista,” jonka hän on saanut viettää Little Lions -tunneilla ja lionien ansiosta 

”Annalise rakastaa koulua,” hän sanoo. 

Fairbanks Snowmobile Fun Lions Club 
Alaskassa kannustaa perheitä yhteiseen 

hauskanpitoon järjestämällä 
moottorikelkkakilpailuja lapsille. 

San Francisco Bay Area Veterans -lionsklubin 
jäsenet jakavat yhteisenä kokemuksena heidän 

palvelunsa USA:n armeijassa. 
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