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LIONS –toiminta meillä ja maailmalla



• Se on HYVÄNTEKEVÄISYYTTÄ, jota organisoi maailman suurin 
VOITTOA TUOTTAMATON vapaaehtoisjärjestö Lions Club International 
yhdessä paikallisten klubien kanssa.

• Toiminta perustuu ajatukselle ME PALVELEMME.

• Toiminta kohdentuu lapsiin, nuoriin, ikääntyneisiin, sairaisiin, 
sotiemme veteraaneihin ja muihin avun tarpeessa oleviin
(esim. katastrofit).

• Lionsit eivät korvaa yhteiskunnan peruspalveluja, vaan antavat 
apua kohteisiin, jotka jäävät julkisen avun ulkopuolelle. 

– Yksityishenkilöille, perheille ja ryhmille
• Myös yhteistyössä muiden järjestöjen ja yhteisöjen kanssa.

Mitä on lionstoiminta?



• 7.6.1917 Lions Clubs International palvelujärjestö 

– liikemies Melvin Jones, Chicago.

• 14.8.1950 Suomesta tuli maailman 29. lionsmaa. 

– LC Helsinki-Helsingfors. 
•

• Naisten perustamia klubeja (n. 20%) vuodesta 1987. 

• 2000 -luvulta alkaen mixed-klubeja, 
joissa miehiä ja naisia

Lionstoiminnan lyhyt historia



• Maailmanlaajuisesti lionsjärjestöön kuuluu n. 1,4 miljoonaa jäsentä, 
jotka toimivat yli 200 maassa ja n. 49 000 klubissa.

• Suomessa on yli 800 lionsklubia, joissa jäseniä n. 19 000. 

• Suomi on maailman aktiivisimpia lionsmaita ja olemme asukaslukuun 
suhteutettuna maailman 13. ja Euroopan 4. suurin jäsenmaa. 

• Klubit jakautuvat Suomessa maantieteellisesti 14 piiriin, joilla on oma 
hallintonsa. Piirit jakautuvat edelleen alueisiin ja siitä lohkoihin.

• Vellamot kuuluvat Suomen suurimpaan 107 C-piiriin, johon kuuluu    
85 lions-klubia, joissa on 2200 leijonaa. 

• Lahdessa on 9 klubia, joista 3 naisklubia ja 6 miesklubia
– Lisäksi on yksi uinuva leo-klubi

Leijonat numeroina



• Lions-järjestön tunnuslause: We serve - Me palvelemme

• Lions muodostuu sanoista
L Liberty = Vapaus
I Intelligence = Valistuneisuus
O Our = Meidän
N Nation's = Kansamme
S Safety = Turvallisuus

L Luovuta
I Isänmaasi
O Onnellisempana
N Nousevalle
S Sukupolvelle

Lionstoiminnan perusta



• Palvelua paikallisella, kansallisella ja 
kansainvälisellä tasolla 
– lasten ja nuorten terveen elämän ja kehityksen 

turvaamiseksi sekä perheiden, vanhusten, vammaisten 
ja muiden apua tarvitsevien tukemiseksi. 

• Toiminta tarjoaa jäsenelleen mm.
– mahdollisuuden toimia sosiaalisessa yhteisössä

– kehittyä ihmisenä 

– kehittää johtamistaitoja 

– verkostoitua kotimaassa ja ulkomailla.

Lionstoiminnan toiminta-ajatus



• Luotettavuus
– Olemme rehellisiä ja oikeudenmukaisia
– Olemme vastuullisia
– Sitoudumme tehtäviin

• Ihmisläheisyys
– Ystävyys on tavoitteemme
– Olemme suvaitsevia ja pidämme kaikkia lähimmäisinämme
– Olemme lähellä autettaviamme

• Palveluhalu
– Haluamme aidosti auttaa apua tarvitsevia, erityisesti vähempiosaisia 
– Haluamme turvata nuorisolle paremman tulevaisuuden
– Haluamme osallistua paikallisiin, kotimaisiin ja kansainvälisiin projekteihin

• Talkoohenki
– Talkootyö on tapa auttaa lähimmäisiä yhdessä ystävien kanssa ilman tiukkaa organisoitumista
– Toimimme yhteistyössä myös muiden järjestöjen ja vapaaehtoisten kanssa

• Paikallisuus
– Pidämme etusijalla paikallisia ihmisiä ja yhteisöjä
– Suojelemme ympäristöä ja toteutamme kestävää kehitystä
– Näemme kotiseutumme osana isänmaamme menneisyyttä, nykyisyyttä ja tulevaisuutta 
– Osallistumme mahdollisuuksiemme mukaan kansainvälisen kattojärjestön organisoimiin 

maailmanlaajuisiin aktiviteetteihin
– Osallistumme tarvittaessa myös monikansallisiin yhteishankkeisiin apua tarvitsevissa maissa

Suomalaisen lions-liikkeen arvot



• Lionsklubien tärkein palvelukohde on oma lähialue ja 
asuinympäristö. 
– Koulut, päiväkodit, vanhainkodit ja vammaisten palvelutalot 
– Yksityishenkilöt ja perheet

• Lionsjärjestö ei korvaa yhteiskunnan peruspalveluja.
– Vapaaehtoistyöllä annetaan apua kohteisiin, jotka jäävät julkisen 

rahoituksen ulkopuolelle.

• Palvelutoiminnan lisäksi jaetaan taloudellista apua. 
– Klubit keräävät varat avustuskohteisiinsa järjestämällä erilaisia 

tapahtumia ja tempauksia.

• Paikallistoiminnan ohella osallistutaan myös kansallisiin     
ja kansainvälisiin keräyksiin ja palvelukampanjoihin.

Lionstoiminta Suomessa 



• Vellamot ovat hyväntuulisia, sydämiltään sivistyneitä ja 
auttamishaluisia toiminnan naisia, jotka kuuntelevat tarkalla 
korvalla ja kunnioittavat läheisiään. 

Ja, meillä on IHAN OIKEASTI mukavaa yhdessä!

– Perustettu 22.3.2002.

– Vahvuus 22 jäsentä.

– Noin 40 -70 vuotiaita.

– Eri ammattialojen osaajia.

• Tässä joukossa on paljon taitoa ja osaamista, siksi olemme              
yhdessä enemmän kuin yksin.

Lions Club Lahti/Vellamot



• Toimintakausi vuosittain elokuusta toukokuuhun

• Klubitapaaminen/-kokous, kuukauden 2. tiistai klo 17.00 

– Kaksi sääntömääräistä kokousta; vuosikokous ja vaalikokous

– Muut kokoukset ovat hyvin vapaamuotoisia klubitapaamisia

» Jos ei ole valmisteltavia tai päätettäviä asioita, niin keskitytään   
rentoon yhdessäoloon esim. vierailun tai esitelmän tiimoilla. 

» Hyvä ruoka tai leivonnaiset kuuluvat aina illan ohjelmaan.

• Klubin hallituksen kokous, klubia edeltävä torstai klo 17.00 

– Hallitus on klubin työrukkanen, joka valmistelee kerran kuukaudessa 
olevissa kokouksissa klubin toimintaan liittyviä asioita ja valmistelee 
ne tarvittaessa klubikokouksen päätettäviksi.

• Aktiviteettikotaiset tapaamiset

Klubikokoukset ja -tapaamiset



• Klubin presidentti laatii vuosittaisen toimintasuunnitelman jäsenistön 
toiveita ja ehdotuksia kuunnellen.  

– Tavoitteena, että jokainen löytää aktiviteeteista mielekästä tekemistä

• Kaikki kerättävä varallisuus lahjoitetaan apua tarvitseville tahoille

• Palveluaktiviteetteja

– Ystävänpäiväkahvit

– Neulelahjoitukset

– Joulumaa

– Tee Hyvä Teko

• Katastrofiapu

– Keräykset luonnonmullistuksien ja sotien uhreille

Palvelu- ja varainkeruuaktiviteetit

• Varainkeruuaktiviteetteja

– Teatteriretket

– Myyjäiset

– Kahvitukset

– Joulukortit

– Nenäpäivä



Katastrofikeräys 

Ruoka- ja tavarakeräys 
Suomeen Ukrainasta paenneiden 
lapsien ja äitien hyväksi.

Prisma Syke
perjantaina 8.4. klo 10 - 18
lauantaina 9.4. klo 14 -18

Tule Sinäkin! 💙💛



• Lionstoiminta mahdollistaa
– ihmisten auttamisen lähellä ja kaukana
– Uusien verkostojen solmimisen ja synnyttää ystävyyssuhteita 

• Lionstoiminta tarjoaa
– omiin arvoihin ja resursseihin sopivan tavoitteellisen, innostavan ja kannustavan harrastuksen
– sisältöä ja merkitystä omaan elämään
– henkilökohtaista kehitystä tukevan yhteisön tuen ja kannustuksen
– sopivasti vastuuta ja mahdollisuuden lions-tehtävissä etenemiseen

(klubin sisäiset ja piiritason luottamustoimet tai kansalliset tai kansainväliset tehtävät)

• Lionstoiminta kehittää 
– toimimaan erilaisissa tehtävissä (palvelu- ja varainkeruuaktiviteetit)
– organisointi- ja johtamistaitoja (esim. kampanjoiden suunnittelu ja johtaminen) 
– viestintä-, esiintymis- ja ryhmätyötaitoja
– kädentaitoja

• Lionstyö lisää 
– leijonien keskeistä yhteisöllisyyttä ja ME- henkeä
– omaa ja muiden hyvinvointia

Miksi leijona



• Saat iloa, ystäviä ja sisältöä elämääsi.

– Suomen Lions-liitto: https://www.lions.fi

– Suomen leot: https://www.leo-clubs.fi/

– LC Lahti/Vellamot: https://www.facebook.com/lcvellamot

Lähde mukaan lions-toimintaan

https://www.lions.fi/
https://www.facebook.com/lcvellamot

