
LIONIEN MAAILMAN LAAJUINEN 
JÄSENEKSIOTTOPÄIVÄ

KLUBIN JA PIIRIN 
SUUNNITTELUOHJELMA

Lionien maailmanlaajuinen jäseneksiottopäivä on maailmanlaajuinen tapahtuma jonka
myötä toivotetaan tervetulleeksiuusia jäseniä ja annetaan lioneille mahdollisuus 

kasvattaa jäsenmääräänsä sekä ihmisten tietoutta lioneista.
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Mikä on lionien maailmanlaajuinen
jäseneksiottopäivä?
Lionien maailmanlaajuinen jäseneksiottopäivä on
maailmanlaajuinen tapahtuma jonka myötä toivote-
taan tervetulleeksiuusia jäseniä ja annetaan lioneille
mahdollisuus kasvattaa jäsenmääräänsä sekä ih-
misten tietoutta lioneista.

Vuodesta 1917 lionit ovat auttaneet tarpeessa ja hä-
dässä olevia niin omilla paikkakunnillaan kuin muu-
alla maailmassakin. Sitä mukaa kun tarve lionien
palveluille kasvaa, kasvaa myös laadukkaiden jä-
senten tarve täyttämään ja jatkamaan järjestömme
“Me Palvelemme” -mottoa. Maailmanlaajuinen jäse-
neksiottopäivä on symbolinen ele osoitettuna lio-
neille alueellasi sekä muulle yleisölle lionien halusta
rekrytoida laadukkaita jäseniä paikkakunnan tarpei-
den kattamiseksi. Osallistuminen maailmanlaajui-
seen jäseneksiottopäivään ei ainoastaan stimuloi
jäsenkasvua, vaan myös lisää klubinne ja aktiviteet-
tienne tunnettuutta alueella.

Tähän monipuoliseen oppaaseen kuuluu jäsenhan-
kintaideoita, tapahtuman suunnitteluvihjeitä ja PR-
ideoita auttamaan klubiasi ja piiriäsi onnistuneen ja
merkittävän tapahtuman järjestämisessä.

Mistä aloittaa
Piirit
Piirikuvernöörien tulisi päättää, miten heidän piirinsä
osallistuu Maailmanlaajuiseen jäseneksiottopäivään.
Vaikka piirin laajuisella tapahtumalla onkin mahdolli-
suus saada suurin osanottajamäärä, mikä taas voi
maksimoida tapahtuman vaikutuksen, voidaan maa-
ilmanlaajuinen jäseneksiottopäivä järjestää myös
alueissa, lohkoissa tai yksityisten klubien toimesta.
Jos maailmanlaajuinen jäseneksiottoseremonia
tulee olemaan piirinlaajuinen tapahtuma, tulee seu-
raavaksi tehdä päätös siitä, missä tapahtuma pide-
tään. Olisi parasta, että jokainen uusi lion alueella
osallistuisi tapahtumaan. Monilla alueilla Maailman-
laajuinen jäseneksiottopäivä sattuu piirin tai monin-
kertaispiirin vuosikokouksen yhteyteen. Tässä
tapauksessa jäseneksiottoseremonian tulisi olla
vuosikokouksen kohokohta.

Jos päivämäärä ei satu vuosikokouksen aikaan, oh-
jelma voi tarjota hyvän mainostusmahdollisuuden, ja
se tulisi suunnitella niin, että se herättää mahdolli-
simman suurta mielenkiintoa jäseneksiotettavien ta-
holta, ja mahdollisesti median huomion myös.

Kun on päätetty tapahtuman oleellisista osista, nuo
suunnitelmat tulisi sitten viestittää klubien jäsenille.
Harkitse seuraavia ideoita:

n Liitä tietoja Lionien maailmanlaajuisesta jäsenek-
siottopäivästä piirin, alueen, lohkon ja klubin tie-
dotteisiin ja muuhun kirjeenvaihtoon.
Kirjeenvaihtoon tulisi kuulua kuvaus ohjelmasta;
milloin, missä ja miten tapahtuma järjestetään (il-
moita klubeille, onko tämä piirin laajuinen sere-
monia vai tulisiko klubien suunnitella omansa);
sekä määräaika alustavalle jäseneksiotettavien
määrälle. Kannusta klubeja käyttämään hyväk-
seen tätä tilaisuutta saada uusia jäseniä ja lisätä
yleisön tietoisuutta lionsklubeista. 

Kerro klubeille, ettei heidän kuitenkaan tule lopet-
taa tai vähentää tavallisten jäseneksiottoseremo-
nioiden määrää vuoden mittaan. Tämä päivä on
tarkoitettu ylimääräisen jäseneksiottoseremonian
järjestämiseksi.  

n Liitä jäsenkampanja ja tiedot tapahtumasta piirisi
tiedotteeseen ja muuhun kirjeenvaihtoon. Liitä
kilpailun tulokset, jos kilpailu järjestettiin, sekä
esimerkkejä parhaista klubien kehittämistä jäsen-
hankintatekniikoista.

n Lähetä erityinen kirje jokaiselle lionjohtajalle
(kuten klubipresidenteille, virkailijoille, alueen pu-
heenjohtajille jne.) ja pyydä heitä henkilökohtai-
sesti mainostamaan ohjelmaa.

n Lähetä jäsenhankintatietoja moninkertaispiirin,
piirin ja klubin jäsenjohtajille sekä PR-toiminnan
johtajille.

n Vahvista osallistumista klubivierailujen ja koulu-
tusistuntojen aikana.

n Päätä kaikki piirin kirjeenvaihto muistutuksella
Lionien maailmanlaajuisen jäseneksiottopäivän
ajankohdasta ja sen tärkeydestä.
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Suurin osa piirikuvernööreistä, jotka osallistuivat ai-
kaisempiin Maailmanlaajuisiin jäseneksiottopäiviin,
olivat ylivoimaisesti sitä mieltä, uutisoinnista oli
suuri hyöty jäsenkasvussaa ja tunnettuuden edistä-
misessä. Vaikka piirikuvernöörit johtivatkin suurim-
man osan Lionien maailmanlaajuisen
jäseneksiottopäivän aktiviteeteista, ovat jäsenhan-
kinta ja seuranta klubitasolla erittäin olennainen osa
kokonaisuutta.

Klubit
Maailmanlaajuinen jäseneksiottopäivä antaa klu-
beille ihanteellisen tilaisuuden aloittaa voimakas jä-
senhankintakampanja. Vaikka seremonia voikin olla
piirin laajuinen tapahtuma, hyötyvät paikalliset klubit
eniten uusien jäsenten saamisesta. Ota ensimmäi-
seksi selville, mitä piirisi tai moninkertaispiirisi suun-
nittelevat Lionien maailmanlaajuisen
jäseneksiottopäivän varalle. Kerro piirikuvernööril-
lesi tai kuvernöörineuvoston puheenjohtajalle, että
klubisi haluaisi osallistua. 

Suunnittele seuraavaksi jäsenhankintaohjelma, joka
voidaan yhdistää piirin / moninkertaispiirin tapahtu-
maan. Jäsenhankinta ja seuranta klubitasolla ovat
tärkeitä ohjelman onnistumisen kannalta. Kokoonnu
jäsentoimikuntasi kanssa ja harkitse tämän oppaan
ehdotuksia.

Menestyksellisen tapahtuman tekijät
Jotta jäseneksiottopäiväsi oli täydellinen menestys,
siihen tulisi kuulua:

n Voimaperäinen jäsenhankintakampanja: Agg-
ressiivinen jäsenhankintakampanja on ensimmäi-
nen vaihe menestykselliseen tapahtuman
järjestämisessä. Piirien tulisi harkita piirin laajui-
sen kampanjan järjestämistä kannustamaan klu-
beja, lohkoja ja alueita laatimaan omat
ohjelmansa. 

n Merkityksellinen seremonia: Seremoniassa tu-
lisi olla dynaaminen puhuja tai ainutlaatuinen oh-
jelma, joka tekee tapahtumasta muistettavan.
Sen tulisi korostaa lionsklubien tärkeyttä paikka-
kunnalle ja lioneille itselleen. 

n Tehokas PR-suunnitelma: Suuren lionsjoukon
jäseneksiottamisella on uutisarvoa. Laadi media-
suunnitelma—ja muista aloittaa suunnittelu
ajoissa!

Pidä suunnittelukokous
Suunnitelmasi avuksi ja menestyksellisen Maail-
manlaajuisen jäseneksiottopäivän toteuttamiseksi
tulisi sinun järjestää suunnittelukokous johon kutsut
seuraavat johtajat joilta pyydät tukea ja ideoita:

Piirikuvernööri: Piirikuvernööri suunnittelee ja val-
voo piirin tapahtumia. Työskentele piirikokouksen
isäntätoimikunnan kanssa tilojen, istumajärjestyk-
sen ja seremoniaan tarvittavien esineiden hankkimi-
seksi. Jos Maailmanlaajuinen jäseneksiottopäivä ei
satu piirikokouksen ajankohtaan, muodosta toimi-
kunta auttamaan tapahtuman suunnittelussa.

Jäsenjohtajat: Moninkertaispiirin, piirin ja klubin jä-
senhankintajohtajia tulisi pyytää kehittämään jäsen-
hankintastrategioita niin, että useammat uudet lionit
voivat osallistua.

Alueen ja lohkon puheenjohtajat: Alueen ja loh-
kon puheenjohtajat voivat auttaa tilaisuuden suun-
nittelussa, koordinoida jäsenhankintaa ja
PR-toimintaa piirissä, osallistua lohkon ja alueen
haasteisiin sekä auttaa keräämään odotettujen uu-
sien lionien lukumäärän alueiltaan.

Klubipresidentit: Klubipresidenttien tulisi motivoida
jäseniään hankkimaan uusia jäseniä, järjestämään
jäsenhankintaillan, osallistumaan klubin jäsenhan-
kintakilpailuun ja antamaan PR-johtajilleen tämän
oppaan mallilehdistötiedotteet. He ovat myös vas-
tuussa uusien lionien kutsumisesta 
seremoniaan, koska aikaa on hyvin vähän uusien
lionien liittymispäivän ja jäseneksiottoseremonian
välillä.
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PR-johtajat: Moninkertaispiirin, piirin ja klubin PR-
johtajien tulisi toimia yhdessä ja keskittää PR-toi-
mintansa jäsenhankintakampanjoihin, uutisarvoisiin
projekteihin ja Maailmanlaajuisen jäseneksiottopäi-
vän tapahtumaan. He ovat myös vastuussa median
kutsumisesta tapahtumapaikalle.

Aloita voimaperäinen jäsenkampanja
Lionien Maailmanlaajuisen 
jäseneksiottopäivän tärkein tavoite on hankkia laa-
dukkaita jäseniä positiivisella ja uutiskynnyksen ylit-
tävällä tavalla. Tässä on joitakin päteviksi
osoittautuneita jäsenhankinnan menettelytapoja,
joita klubit ja piirit käyttävät maailmanlaajuisesti:

Haaste: Lisää hauskuutta haastamalla muut lionit
hankkimaan uusia jäseniä. Haasteita voi järjestää
piirien, alueiden, lohkojen tai klubien välille. Jokai-
nen osallistuva ryhmä yksinkertaisesti haastaa muut
saavuttamaan tai ylittämään uusien jäsenten luku-
määrän. “Häviäjä” sitoutuu tekemään jotain “voitta-
jan” hyväksi, kuten toimimaan isäntänä
vastaanotolla tai auttamaan projektissa. Palkinnot
voivat olla luovia tai epätavallisia. Mainostakaa
haastekilpailuja piirin tiedotteiden ja ilmoitusten väli-
tyksellä sekä vierailujen ja muiden kokousten yhtey-
dessä. 

Jäsenhankintailta: Pyydä jokaista jäsentä kutsu-
maan mahdollinen jäsen erityiseen klubin kokouk-
seen. Tässä kokouksessa tulisi esitellä klubin
projekteja ja saavutuksia — ja antaa vieraiden oppia
tuntemaan toiset jäsenet.

Projektin vapaaehtoiset: Kutsu yleisöä osallistu-
maan erityiseen klubiprojektiin. Yleisö oppii siten
enemmän klubista, klubin jäsenet voivat tavata va-
paaehtoisia ja kutsua mahdollisia uusia jäseniä ko-
koukseen.

“Jäsen hanki jäsen” -kampanja: Jokaista jäsentä
kannustetaan antamaan mahdollisten jäsenien
nimiä klubin jäsenhankintatoimikunnalle. Mahdolli-
sia uusia jäseniä voivat olla esim. kolleegat, sukulai-
set, naapurit, liikekumppanit, paikkakunnan johtajat,
koulun henkilökunta, ystävät. Mikäli klubisi on mu-

kana nuorisoaktiviteeteissa, voit ehkä ottaa yhteyttä
nuorten vanhempiin, nuorisojohtajiin ja muihin yhtei-
söpalvelusta kiinnostuneisiin aikuisiin. Toimikunta
voi suorittaa seurannan mahdollista jäsenhankintaa
varten.

Klubin mainos- ja promootiokampanja: Joitakin
ideoita mahdollisten jäsenten tavoittamiseksi paik-
kakunnalla mainontaa ja PR-tekniikka käyttämällä
ovat: 

n Kojun pystyttäminen paikkakunnan tilaisuuden
yhteyteen

n Aktiviteettiesi mainostaminen paikallisessa sano-
malehdessä 

n Suorapostituskampanjan järjestäminen

n Web-sivun suunnitteleminen klubillesi 
aktiviteettien julkaisemista varten

n Jonkin muun kampanjan suunnitteleminen, klubin
aktiviteettien ja saavutusten mainostamiseksi

Kun kampanja on viety loppuun: Anna piirikuver-
nöörillesi kokonaisarvio jäseneksiotettavista jotta ti-
laisuutta varten voidaan lähettää erityiset,
kansainvälisen presidentin allekijoittamat, uuden jä-
senen kunniakirjat osallistujille muistoksi. Kutsu
uudet jäseneksiotettavat, samoin kuin nykyiset jäse-
net seremoniaan. Jokainen klubi on vastuussa uu-
sien jäseneksiotettavien kutsumisesta ja
ilmoittamisesta piirikuvernöörille tai jäseneksiotto-
seremonian koordinaattorille.

Järjestä merkityksellinen tapahtuma
Seremonian suunnittelu Monet Maailmanlaajuisen
jäseneksiottopäivän seremonioista tapahtuvat piiri-
kokouksen tai moninkertaispiirin vuosikokouksen
yhteydessä.  Tapahtuman tulisi olla ainutlaatuinen
klubillesi tai piirillesi ja kunnioittaa jäsentesi kulttuu-
riperintöä ja traditioita.  Harkitse seuraavia ideoita
suunnitellessasi Lionien maailmanlaajuisen jäsenek-
siottopäivän aktiviteetteja:
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Seremonia ja perehdytys: Järjestä erityinen pereh-
dytysohjelma tai erityisseremonia uusille jäseneksi-
otettaville piirissäsi. Lionjohtajat tai piirin uusien
jäsenien opastustiimi voi tehdä tämän. Ohjelman tu-
lisi olla sekä informatiivinen että inspiroiva—ja avoin
kaikille kiinnostuneille lioneille. Liitteenä mallisere-
monia.

Yleisölle avoin tapahtuma: Järjestä jäseneksiotto-
aktiviteetteja erityistilaisuuden, kaupunkifestarin, ur-
heilutapahtuman tai palveluprojektin yhteyteen.
Neuvottele alueen klubien kanssa päättääksesi ylei-
sölle avoimen seremonian järjestämisestä sellaisen
tapahtuman yhteyteen joka vetää yleisöä. Urheiluta-
pahtuma tai partiotilaisuus, jota klubi sponsoroi, voi
myös olla sopiva. Käytä tilaisuutta korostaaksesi
projekteja ja saavutuksia—ja ole valmis jakamaan
jäsenmateriaaleja. Ota yhteys paikallisiin viranomai-
siin, jos tarvitaan lupia. Kutsu nämä paikalliset vi-
ranomaiset ja media osallistumaan tapahtumaasi .

Illallisohjelma: Järjestä uusille jäsenille illallistilai-
suus. Jäseneksiottoseremoniaan voi liittyä kynttilä-
seremonia tai jokin muu erityisseremonia ja
viihdyttävää ohjelmaa.

Vastaanotto: Suuremmalle ryhmälle voi järjestää
vastaanoton, jos illallisohjelma ei ole toteutetta-
vissa. Varmista ohjelma ja järjestä lopussa virkistys-
juomatarjoilu.

Palveluprojektit: Uusi tai ainutlaatuinen palvelupro-
jekti voidaan julkistaa jäseneksiottoseremonian lo-
pussa. Tämä on erinomainen tilaisuus saada
median huomio.

Paikallinen julkisuuden henkilö: Onko jäseneksi
otettavien joukossa tunnettu henkilö, kuten kaupun-
ginjohtaja tai paikallinen urheilijakuuluisuus? Tämä
voi tarjota mainion valokuvausmahdollisuuden klu-
billesi ja auttaa herättämään julkisuutta klubisi ohjel-
mista ja aktiviteeteista.

Todistajan lausunto: Tapahtumaan voidaan liittää
tunnetun tai muutoin arvostetun lionin esitelmä tai
puhe, tai puhe sellaiselta henkilöltä joka on saanut
apua klubilta.

Sitoumuksen vahvistaminen: Maailmanlaajuinen
jäseneksiottopäivä tarjoaa myös täydellisen tilaisuu-
den kunnioittaa nykyisiä jäseniä. Käytä tätä tapah-
tumaa antaaksesi tunnustusta nykyisille jäsenille,
antaaksesi heille uuden alun ja keskittääksesi hei-
dän huomionsa uudelleen palvelutoimintaan. Klubit
voivat suunnitella näille nykyisille jäsenille lisäsere-
monian, joka on muunnelma nykyisestä jäseneksi-
ottoseremoniasta, tai yksinkertaisesti pyytää
nykyisiä jäseniään seisomaan uusien jäsenien sere-
monian aikana osoittaakseen heille tukeaan ja an-
taakseen omakohtaisen lupauksensa. 

Varaa seremoniapaikka
Yksi suunnitteluprosessin vaikeimpia vaiheita on
uusien jäseneksiotettavien määrän arvioiminen ja
sellaisen paikan hankkiminen, joka sopii seremoni-
aan. Pidä mielessä nämä vihjeet:

n Ota yhteyttä klubipresidentteihin saadaksesi jäse-
neksiotettavien, vieraiden ja osallistuvien jäsenten
arvioitu osallistujamäärä.

n Ota yhteyttä valittuun tapahtumapaikkaan varmis-
taaksesi, onko siellä riittävästi istumapaikkoja ar-
vioimallesi osallistujamäärälle.

n Päätä, tarvitaanko audiovisuaalisia tai äänentois-
tolaitteita.

n Jos tapahtuma pidetään julkisella paikalla, ota
yhteyttä paikallisiin viranomaisiin tarkistaaksesi,
tarvitaanko lupia.

Kehitä tehokas PR-suunnitelma
Lionien maailmanlaajuinen jäseneksiottopäivä on ai-
nutlaatuinen tapahtuma. Se antaa tilaisuuden mai-
nostaa lionien palveluaktiviteetteja ja jäsenohjelmia
niin jäsenistä kuin laajemmasta yleisöstäkin koostu-
valle kuulijakunnalle.

Sisäinen viestintä
Jokaisen lionin tulisi osallistua tapahtumaan. Ensin-
näkin, jokaisen klubissasi tai piirissäsi tulisi olla tie-
toinen Maailmanlaajuisesta jäseneksiottopäivästä ja
klubin/piirin suunnitelmista. Mainosta osallistumista
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ja tapahtuman ideoita uutislehtien välityksellä, web-
sivuilla, klubin kirjeenvaihdossa ja kaikissa muissa
julkaisuissa.

Suunnittele “ideaistunto” jonkin klubikokouksen ai-
kana. Kerro Maailmanlaajuisen jäseneksiottopäivän
merkityksestä yksityiskohtaisesti ja pyydä panosta
kaikilta jäseniltä klubin ja piirin suunnitelmiin. Tämä
on erinomainen mahdollisuus saada selville, kenellä
on yhteyksiä mediaan, tunnettuihin henkilöihin tai
kunnan tai valtion virkamiehiin, joista voi olla apua.
Yhdistä sopivat ideat Maailmanlaajuisen jäseneksi-
ottopäivän 
suunnitelmiisi.

Yhteistyö median kanssa
Jos tapahtuma on piirin laajuinen, klubin ja piirin
PR-johtajien tulisi koordinoida ohjelman PR-tehtä-
vät niin, ettei tule turhaa toistoa. PR-johtajan opas,
joka on saatavilla Lions Clubs Internationalin pää-
majan PR-osastolta on hyödyllinen PR-suunnittelun
lähde tälle tapahtumalle. Saadaksesi julkaisun ota
yhteyttä osastoon puhelimitse: 630-571-5466, ala-
numero 358 tai sähköpostitse: pr@lionsclubs.org.

Tee tapahtumastasi uutisarvoinen
Vaikka uusien lionsklubin jäsenten suuren määrän
samanaikainen jäseneksiottaminen onkin uutisarvoi-
nen joillakin alueilla, on hyvä idea lisätä tapahtu-
maan ylimääräinen paikallista mediaa kiinnostava
elementti. Harkitse näiden ehdotusten liittämistä
Maailmanlaajuisen jäseneksiottopäivän suunnitel-
miin:

n Pyydä paikallisia viranomaisia julkisesti julista-
maan Lionien maailmanlaajuinen jäseneksiotto-
päivä. Kutsu heidät osallistumaan seremoniaasi ja
puhumaan vapaaehtoistoiminnan tärkeydestä ja
virallisesti julistamaan päivän tärkeys. Mallijulistus
on liitetty tähän oppaaseen.

n Onko klubisi auttanut tiettyä henkilöä tai ryhmää
menneisyydessä? Ehdota heidän luvallaan medi-
ayhteyksille erikoisartikkelia siitä, miten lionit ovat
vaikuttaneet heidän elämäänsä. Korosta sitä, että
Maailmanlaajuisen jäseneksiottopäivän jäsenhan-
kintakampanjan avulla klubi pystyy tavoittamaan
useampia tarpeessa olevia ihmisiä.

n Kutsu paikallisesti tunnettu henkilö palvelemaan
kunnialionina. Paikkakunnan radio- tai televisio-
toimittaja voi palvella lionien ohjelmien puolesta-
puhujana. Tämä puolestapuhuja voisi osallistua
tapahtumaan, järjestää mediahaastatteluja ja
nauhoittaa yleisöpalveluilmoituksia radioon.

Medialuettelon laatiminen
Jos sinulla ei vielä ole listaa paikallisista mediata-
hoista, joiden voisit olettaa olevan kiinnostunut ta-
pahtuman uutisoinnista, laadi sellainen.

n Tutki Keltaisilta sivuilta listaa alueesi sanomaleh-
distä ja radio- ja televisioasemista.

n Päätä, ketkä ovat sopivimmat henkilöt tietojesi
saamiseksi. Näitä voisivat olla erikoistoimittaja ja
valokuvaaja sanomalehdessä; uutistoimittaja tai
erikoisohjelmien tuottaja radioasemalla tai uutis-
toimittaja, tehtävien suunnittelutoimittaja tai eri-
koisohjelmien tuottaja televisioasemalla. 

n Laadi luettelo, johon liität yhteyshenkilöittesi
nimet, arvot, puhelin- ja faksinumerot, niin että si-
nulla on nämä tiedot informaatiota lähettäessäsi.
Käytä tätä luetteloa jatkuvaan suhdetoimintaan.

n Ota selville, ottaako yhteyshenkilösi lehdistötie-
dotteita vastaan mielummin postitse, faksilla vai
henkilökohtaisesti perille toimitettuna.

Valmista ja jaa mediamateriaalit
Kun olet koonnut mediayhteyksiesi luettelon, val-
mista mediamateriaalit. Jokaisen yhteyshenkilön tu-
lisi saada lehdistötiedote jossa selitetään mitä
tilaisuudessa tulee tapahtumaan (kuka, mitä, missä,
milloin ja miksi) ja tietoiskun, jossa annetaan tausta-
tietoja klubistasi. Lehdistötiedotteen malli on tässä
oppaassa. 

Pidä nämä vihjeet mielessä kirjoittaessasi tiedo-
tetta: 

n Varmista, että liität yhteyshenkilön nimen ja puhe-
linnumeron, josta hänet voit tavoittaa. 

n Tee lainauksista relevantteja ja ajankohtaisia. Var-
mista, että kirjoitat oikein sen henkilön nimen ja
arvon jonka sanoja lainaat.
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n Ole mahdollisimman täsmällinen viitatessasi klu-
bin aktiviteetteihin. Anna nimet, päivämäärät, pai-
kat ja aktiviteetit, jotka liittyvät suoraan 
paikallisyhteisöösi.

n Liitä seuraava yleislausunto Lions Clubs Interna-
tionalista jokaisen lehdistötiedotteen loppuun: 

Lions Clubs International on maailman suurin pal-
veluklubijärjestö. Sillä on 1,3 miljoonaa jäsentä 45
000 klubissa 200 maassa ja maantieteellisellä alu-
eella eri puolilla maailmaa.

Puolestapuhujan valitseminen
Valitse puolestapuhuja, joka on perillä tapahtumasta
ja pystyy selvästi ilmaisemaan näkökohdat, jotka
haluat lausuttavan julki. Usein tämä henkilö on klu-
bipresidentti tai piirikuvernööri. 
Anna hänelle lista erityisistä asioista joita 
puolestapuhuja voi käyttää ohjeena vastatessaan
reporttereille tai joita hän voi käydä läpi ennen haas-
tattelua kameran edessä.

Yhteydenotto mediaan
Ennen yhteyden ottamista mediaan tutustu perin-
pohjaisesti kaikkiin mainostettavaan seremoniaan
tai aktiviteettiin liittyviin seikkoihin. Yritä arvata etu-
käteen kysymyksiä, joita reportteri voisi kysyä, käyt-
tämällä seuraavia kysymyksiä 
oppaana:

n Miksi tämä tarina on uutisarvoinen?

n Kiinnostaako tämä lukijoita/kuulijoita/katselijoita?

n Koskeeko se paikallisesti tunnettua henkilöä tai

poliitikkoa?

Anna uutismateriaalien luovuttamisesta kulua riittä-
västi aikaa, ja soita sitten jokaiselle listan reportte-
rille rohkaistaksesi heitä julkaisemaan juttua
laajemmin. (Huomaa: on tavallisesti parasta soittaa
uutismedialle aamulla. Monet radiohenkilöt työsken-
televät aikaisissa vuoroissa ja reporttereilla ja TV-
tuottajilla on tavallisesti iltapäivisin deadlinet
seuraavan päivän juttuja varten.)

Tarjoa reportterille perustiedot ohjelmasta. Jos et
ole tapahtuman puolestapuhuja, varmista, että tie-
dät, miten ja milloin tämä henkilö voidaan tavoittaa,
jotta reportteri voi saada häneltä tarkat lainaukset
tai järjestää suoran haastattelun.

Lähetä tapahtuman jälkeen kiitosviesti klubisi kirje-
lomakkeella median edustajille, jotka uutisoivat ta-
pahtumasi. 

Lisää PR-ideoita
Varmista, että käytät hyväksesi muita saatavilla ole-
via viestintävälineitä levittääksesi sanaa Maailman-
laajuisesta jäseneksiottopäivästä. Paikallisten
radioasemien yleisöpalvelujohtajat auttavat usein
mainostamisessa.  Asemalle voidaan antaa lyhyt
(30-60 sekuntia) käsikirjoitus, jossa kuvataan lionien
ohjelmia. 

Ota yhteys myös paikallisiin kaapelitelevisioasemiin
ja pyydä yleisölle varattua lähetysaikaa. Monet tar-
joavat aikaa paikkakunnan ryhmille—tai julkaisevat
ilmoituksen paikkakunnan ilmoitustaululla. Lions
Clubs International on nauhoittanut yleisöpalveluil-
moituksia (PSA), joita on saatavana ilmaiseksi sekä
radiota että televisiota varten.

Tilaisuuden jälkeinen julkisuus
Välittömästi tapahtuman jälkeen sinun on jatkettava
PR-toimintaasi korostaaksesi uudelleen tapauksen
tärkeyttä ja antaaksesi ajankohtaiset tiedot niille
median edustajille, jotka eivät olleet läsnä seremoni-
assa. Arvioi jäseneksiotettavien lukumäärä ja kerää
uutiskynnyksen ylittäviä tietoja ohjelmasta heti ta-
pahtuman jälkeen. Käytä tietoja medialle jaettavan
lehdistötiedotteen laatimiseen. Jatka sisäistä vies-
tintätoimintaa julkaisemalla tulokset klubin tiedot-
teessa, web-sivulla ja missä tahansa klubin
kirjeenvaihtomuodossa.  

Aikataulun suunnittelu
Menestykselliset tapahtumat vaativat perinpohjaista
suunnittelua ja seurantaa. Vaikka tapahtuma si-
nänsä voi olla yksinkertainen,  auttaa etukäteis-
suunnittelu varmistamaan, että kaikki osatekijät
toimivat kitkattomasti.

Seuraava aikataulu tarjoaa yleisidean siitä, milloin
eri tavoitteet tulisi saavuttaa:

Välittömästi

n Määrittele, mitkä klubit piirissäsi osallistuvat Lio-
nien maailmanlaajuiseen jäseneksiottopäivään.
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n Jos tämä päivä sattuu piirikokouksesi aikaan, ota
yhteys kokouksen järjestäjiin keskustellaksesi,
missä ja milloin seremonia tapahtuu. Jos piiriko-
koustasi ei pidetä tähän aikaan, muodosta jäse-
neksiottopäivälle suunnittelutoimikunta.

n Ota yhteys moninkertaispiirin, piirin ja klubin jä-
senhankintajohtajiin ja pyydä heitä kehittämään
jäsenhankintaideoita. Päätä, voidaanko järjestää
yhteinen jäsenhankintaohjelma.

n Järjestä haasteita klubien, lohkojen ja alueiden
välille ja tiedota niistä.

Tammikuu

n Aloita kutsumalla uudet lionsklubin jäsenet sere-
moniaan. Aikaa voi olla vähän uusien lionien liitty-
mispäivän ja jäseneksiottoseremonian välillä.

n PR-suunnitelman laatiminen.

Helmikuu

n Määrittele oletettu jäseneksiotettavien lukumäärä
alueella. Lähetä uusien lionien kokonaismäärä Jä-
senohjelmien ja uusien klubien markkinoinnin
osastolle kansainväliseen päämajaan ennen 1.
maaliskuuta, jotta päämajasta voidaan lähettää
kunniakirjat ja lehdistötiedotteet.

Maaliskuu

n Arvioi seremoniaan osallistuvien kokonaismäärä,
mukaan lukien uudet jäsenet, vieraat ja puolisot.
Varmista kokoustilat, välineet, tarjoilu, tarvittavat
luvat jne.

n Viimeistele PR-suunnitelma ja jaa asiaankuuluvat
tiedot medialle ja suorita seuranta.

n Keskustele seremonian johtajan ja muiden osallis-
tujien kanssa, miten seremonian tulisi sujua.
Pyydä seremonian johtajaa allekirjoittamaan kun-
niakirjat.

n Varmista, että kaikki uudet jäsenet ja heidän vie-
raansa on kutsuttu seremoniaan.

Seremoniapäivä

n Johda seremonia ja jaa kunniakirjat.

n Jaa lehdistötiedotteet paikallisklubeille, 
jos aiheellista.

Seremonian jälkeen

n Kiitä kaikkia, joiden osallistuminen vaikutti tapah-
tuman onnistumiseen.

n Valmista ja jaa tapahtuman jälkeiset 
mediamateriaalit.

n Kerro uusien klubien ja markkinointiosastolle,
miten käytit hyväksesi tilaisuutta mainostaa va-
paaehtoisuutta ja vahvistaa klubisi aktiviteetteja,
lähettämällä kuvauksen ohjelmastasi, videoita ja
valokuvia alla olevaan osoitteeseen.

Muiden jäsenhankintaideoiden ja 
jäsenmateriaalien saamiseksi ota yhteyttä:

Lions Clubs International
Membership Programs and New Clubs Marketing
Department
300 W 22ND STREET
Oak Brook, Illinois 60523-8842, USA
Puhelin:630-571-5466, alanumero 522
Faksi:  630-571-1691
Sähköposti: inductionday@lionsclubs.org
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(Yhteyshenkilön nimi)

Lisätietoja saat ottamalla yhteyttä:
(Nimi)

(Puhelinnumero)
(Sähköpostiosoite)

Heti julkaistavaksi

(NIMI) LIONSKLUBI KUNNIOITTAA UUSIA JÄSENIÄÄN 
LIONIEN MAAILMAN LAAJUISENA JÄSENEKSIOTTOPÄIVÄNÄ

(Paikka, aika) — Lähes 100 vuoden ajan Lions Clubs Internationaliin kuuluvat miehet ja naiset
ovat osallistuneet toimintaan epäröimättä. Tänään (kaupungin nimi) lionsklubin jäsenet juhli-
vat paikkakunnan palvelun tulevaisuutta kunnioittaessaan uusia jäseniä Lionien maailmanlaa-
juisen jäseneksiottopäivän merkeissä.

Seremonioita pidetään samanaikaisesti ympäri maailmaa, ja (klubin tai piirin nimi) tulee
pitämään jäseneksiottoseremoniansa (seremonian paikka ja aika). (Puhujan nimi) tulee
osallistumaan seremoniaan. 

(Klubipresidentti, nimi) mukaan Lionien maailmanlaajuinen jäseneksiottopäivä on merkit-
tävä tapahtuma useista syistä. ”Toivottaessamme tervetulleiksi uusimmat jäsenemme, tun-
nemme ylpeyttä jäsenyyden merkityksestä ja haluamme korostaa osallistumisen tärkeyttä,
tarpeessa olevien lähimmäistemme auttamisen ja läheisemmän yhteisön rakentamisen tärke-
yttä täällä (kaupungin nimi).”

Lionien maailmanlaajuisen jäseneksiottopäivän kunniaksi (klubin tai piirin nimi) on tehnyt
sitoumuksen (lisää muutama lause klubisi/piirisi palveluprojekteista, liitä mukaan tule-
vien tapahtumien päivämäärät ja tapahtumapaikat). Aikaisempien tapahtumien yhteydessä
kerätyt varat on lahjoitettu / ovat menneet (listaa tarkoitukset ja kohteet joihin varat lahjoitettu
tai käytetty). (Nimi) Lionsklubi perustettiin (vuosi). 

(Nimi)lionsklubilla on (määrä) jäsentä ja se kokoontuu (viikon päivä/kuukausi) (aika)
(paikassa, nimi). Lionsklubit ovat ryhmä miehiä ja naisia jotka pyrkivät yhdessä parantamaan
paikkakunnan oloja ja paikkakuntalaisten elämää. Lisätietoja ja miten tulla mukaan toimintaan
saat (nimi) lionsklubilta, ottamalla yhteyttä (nimi) numerossa / sähköpostitse (yhteystiedot ja
verkkosivuosoite jos olemassa). 

Lions Clubs International on maailman suurin palveluklubijärjestö. Sillä on 1,3 miljoonaa
jäsentä 45 000 klubissa 200 maassa ja maantieteellisellä alueella eri puolilla maailmaa. Vuo-
desta 1917 lähtien lionsklubit ovat auttaneet sokeita ja näkövammaisia sekä omistautuneet
yhteisöpalvelulle ja nuorten auttamiselle kaikkialla maailmassa. Lisätietoja Lions Clubs Interna-
tionalista löytyy web-sivuilla osoitteessa www.lionsclubs.org.

MALLI TAPAHTUMAA EDELTÄVÄSTÄ LEHDISTÖTIEDOTTEESTA
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(Yhteyshenkilön nimi)

Lisätietoja saat ottamalla yhteyttä:
(Nimi)

(Puhelinnumero)
(Sähköpostiosoite)

Heti julkaistavaksi

(NIMI) LIONSKLUBI KUNNIOITTAA UUSIA JÄSENIÄÄN 
LIONIEN MAAILMAN LAAJUISENA JÄSENEKSIOTTOPÄIVÄNÄ

(Paikka, aika) — (Päivämääränä), järjestö järjesti yhden suurimmista tapahtumistaan (-
vuotisen)historiansa aikana, juhlistaen tuhansien uusien lionien jäseneksiottamista seremoni-
oissa ympäri maailmaa, Lionien maailmanlaajuisen jäseneksiottopäivän aikana.

Täällä (kaupunki), (määrä) uusia jäseniä, miehiä ja naisia otettiin jäseniksi (klubin nimi) li-
onsklubiin erityisessä seremoniassa joka toimitettiin (paikka) Lions Clubs Internationalin kan-
sainvälisten aktiviteettien yhteydessä. (Jäseneksiotettujen nimet) liittyivät jäseniksi.

(Nimi, arvo, kuten klubipresidentti, tms.) mukaan, Lionien maailmanlaajuinen jäseneksiot-
topäivä oli menestys monestakin syystä. “Lionsklubien jäseninä olemme omistautuneet paikka-
kuntamme palvelulle,” sanoi (sukunimi). “Täällä (kaupunki), me haluamme tartuttaa
vapaaehtoistoimminnan hengen muihin ja kertoa tehtävästämme, jonka motto on “Me palve-
lemme,” uusimmille jäsenillemme, jotta he voivat olla ylpeitä siitä mitä on olla lion.”

Lionien maailmanlaajuisen jäseneksiottopäivän kunniaksi (klubin tai piirin nimi) on tehnyt
sitoumuksen (lisää muutama lause klubisi/piirisi palveluprojekteista, liitä mukaan tulevien
tapahtumien päivämäärät ja tapahtumapaikat). Aikaisempien tapahtumien yhteydessä kerä-
tyt varat on lahjoitettu / ovat menneet (listaa tarkoitukset ja kohteet joihin varat lahjoitettu
tai käytetty). (Nimi) Lionsklubi perustettiin (vuosi).

(Nimi)lionsklubilla on (määrä) jäsentä ja se kokoontuu (viikon päivä/kuukausi) (aika) (pai-
kassa, nimi). Lionsklubit ovat ryhmä miehiä ja naisia jotka pyrkivät yhdessä parantamaan paik-
kakunnan oloja ja paikkakuntalaisten elämää. Lisätietoja ja miten tulla mukaan toimintaan saat
(nimi) lionsklubilta, ottamalla yhteyttä (nimi) numerossa / sähköpostitse (yhteystiedot ja verk-
kosivuosoite jos olemassa).

Lions Clubs International on maailman suurin palveluklubijärjestö. Sillä on 1,3 miljoonaa jä-
sentä 45 000 klubissa 200 maassa ja maantieteellisellä alueella eri puolilla maailmaa. Vuodesta
1917 lähtien lionsklubit ovat auttaneet sokeita ja näkövammaisia sekä omistautuneet yhteisö-
palvelulle ja nuorten auttamiselle kaikkialla maailmassa. Lisätietoja Lions Clubs Internationalista
löytyy web-sivuilla osoitteessa www.lionsclubs.org.

MALLI TAPAHTUMAA EDELTÄVÄSTÄ LEHDISTÖTIEDOTTEESTA
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JULISTUS
KOSKA LIONS CLUBS INTERNATIONALIN jäsenet sen perustamisesta lähtien vuonna 1917
ovat käyttäneet vapaaehtoisina aikaansa paikkakunnillaan humanitaaristen tarkoitusperien
auttamiseksi; ja 

KOSKA LIONS CLUBS INTERNATIONALISTA on tullut maailman suurin palveluklubijärjestö,
jossa on 1,4 miljoonaa jäsentä yli 44 500 klubissa noin 200:ssa maassa ja maantieteellisellä
alueella; ja

KOSKA LIONS CLUBS INTERNATIONALIN jäsenet jatkavat sitoumustaan paikkakunnan pal-
veluun monien paikallisten yritysten, samoin kuin kansainvälisten ohjelmien välityksellä; ja 

KOSKA LIONS CLUBS INTERNATIONAL juhlii jatkuvasti uusien ja pitkäaikaisten jäsenten
keskuudessa ylpeää perintöään ja sitoumustaan toisten auttamiseen; 

SIKSI NYT MINÄ (Kaupungin virkailijan nimi) virkani minulle antamalla valtuudella (Kaupungin
nimi) (Virka-arvo) julistan täten (PÄIVÄMÄÄRÄ) päivän Lionien maailmanlaajuiseksi jäseneksi-
ottopäiväksi (Kaupungin nimi). 

TÄMÄN LISÄKSI, yhdessä tämän paikkakunnan kansalaisten kanssa kiitän ja juhlin LIONS
CLUBS INTERNATIONALIN jäseniä heidän monista avustuksistaan kautta maailman. 

JULKAISTU: (Päivämäärä).

(Kaupungin virkailijan nimi)
(Nimike)

MALLIJULISTUS
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JÄSENEKSIOTTOSEREMONIAN 
MALLI
Uusien jäsenien jäseneksiotto lionsjärjestöön voi
saada monenlaisia muotoja riippuen klubin ja piirin
perinteistä, tavoista ja aktiviteeteista. Arvokkuuden
ja tärkeyden antamiseksi jäsenhankintaseremoniaan
erittäin kunnioitetun lionin tulisi suorittaa se. Muita
lioneita voidaan pyytää seisomaan seremonian
ajaksi vahvistamaan palvelusitoumuksensa.

Lionjohtaja julistaa kokouksen avatuksi näillä
sanoilla:

Tämä on hyvin erityinen päivä. 

Lionien maailmanlaajuinen jäseneksiottopäivä on
päivä, joka on omistettu kunnioittamaan uusia jäse-
niä, jotka on otettu järjestöömme, ja tunnustamaan
niiden kummien asialle omistautumista, jotka ovat
kutsuneet heidät klubeihimme. Tänään tuhannet
uudet lionit ympäri maailmaa otetaan samanaikai-
sesti Lions Clubs Internationalin jäseniksi . . . laa-
jentaen kykyämme palvella paikkakuntiamme ja
auttaen meitä jatkamaan humanitääristä toimin-
taamme. Tänä päivänä tarjoamme näille uusille lio-
neille tilaisuuden kokea ylpeytemme
palvelutoiminnasta sekä pysyvän ja tärkeän ystä-
vyyden lahjan. Tämä on todella juhlimisen aihe!

Me kunnioitamme näitä uusia lioneita, koska he
täyttävät erittäin tärkeän roolin . . . he ovat avain tu-
levaisuuteemme. Meidän tulee opettaa heitä hyvin,
sillä he tulevat aikanaan toimimaan johtajina, jotka
siirtävät meitä eteenpäin palvelemaan seuraavaa
sukupolvea. Pitäessämme yllä perinteitä ja pyytäes-
sämme heitä jatkamaan lionien perinnettä. . . . .
meidän tulisi myös odottaa heiltä uusia ideoita ja
inspiraatiota, jotta voimme oppia heiltä, samalla kun
he oppivat meiltä. 

Juhliessamme tätä päivää meidän on muistettava,
ettei kukaan tule lioniksi yksinään . . . . . vaan jokai-
nen uusi lion on tuotu järjestöömme klubin hallituk-
sen suostumuksella ja erittäin tärkeän lionin . . ..
kummin, suosituksesta. Kummeilla oli kaukokatsei-
suutta nähdä lionin ominaisuuksia näissä lupaavissa
uusissa jäsenissä. Se on ehkä ollut merkittävä joh-

tamiskyky, vilpitön sitoumus toisten palvelemiseen
tai ehkä jokin muu erityinen taito. Heidän kumminsa
näkivät, että näillä uusilla lioneilla on mahdollisuus
tehdä jotain todella suurta ja käyttää taitojaan kaik-
kein tärkeimpään tehtäväämme . . . .. muiden autta-
miseen.

Me olemme aloittamassa jäseneksiottoseremoniaa
Lionien maailmanlaajuisen jäseneksiottopäivän tun-
nustamiseksi, toivottaen tervetulleeksi (lukumäärä)
uutta jäsentä (lionsklubiin ________/ tai piiriin ____ ).
Älkää osoittako suosiota, ennen kuin olemme vie-
neet seremonian loppuun. Kutsun uudet jäsenet ja
heidän kumminsa nimeltä. Kun heidän nimensä
mainitaan, pyydän kummeja ja ehdokkaita nouse-
maan ja tulemaan eteen.

Tässä kohtaa lionjohtaja mainitsee nimet seu-
raavasti: Liisa Laitinen, kummina lion Mikko
Seppälä. Kun kaikki ehdokkaat ja kummit seiso-
vat, lionjohtaja sanoo:

Hyvä naiset ja herrat, (lionsklubin________  tai piirin
___ ) virkailijoiden ja jäsenien puolesta lausun
ilomme läsnäolostanne tässä Lionien maailmanlaa-
juisen jäseneksiottopäivän erityisseremoniassa. Tei-
dät on kutsuttu tulemaan jäseniksi ja olemme kaikki
onnellisia ja ylpeitä siitä, että olette hyväksyneet jä-
senyyden järjestössämme.

Jäsenyys lionsklubissa on arvostettu etuoikeus. Lii-
tytte maailman suurimpaan ja aktiivisimpaan palve-
luklubijärjestöön, joka käsittää yli 1,3 miljoonaa
palveluhaluista miestä ja naista yli 45 000 klubissa
200:ssa maassa ja maantieteellisellä alueella. Jär-
jestömme syntyi kokouksessa Chicagossa, Illinoi-
sissa, USA:ssa, 7. kesäkuuta 1917 perustajan
Melvin Jonesin johdolla. Humanitäärisen palvelun
yleistyminen ja kasvu on saavutettu jäsentemme
henkilökohtaisen panoksen avulla. Tänään pyy-
dämme teitä auttamaan meitä kuljettamaan lionien
soihtua ja rakentamaan ihmiskunnalle valoisamman
tulevaisuuden. Pyydämme teitä “palvelemaan”. 

Olette tietoisia järjestömme periaatteista ja tavoit-
teista sekä lionien tekemästä työstä. Minun tulee
kuitenkin tähdentää jokaiselle teistä, että lions-jäse-
nyyden etuoikeuteen sisältyy myös määrättyjä vel-
vollisuuksia. Lions Clubs International ei ole
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veljeskunta eikä yhteiskunnallinen tai poliittinen jär-
jestö. Se on ryhmä miehiä ja naisia, jotka ovat sitou-
tuneet tekemään yhdessä asioita, joita sinä ja minä
emme voi tehdä yksilöinä, välikappale, jonka avulla
hyvää tarkoittavat ihmiset voivat palvella kanssaih-
misiään. Järjestömme ja klubimme motto on ”Me
palvelemme” . Kun edistytte lioneina, löydätte suu-
ren tyydytyksen, joka tulee yhdessä tehdystä
 hyvästä työstä.

Olette nähneet, miten lionsklubit palvelevat paikka-
kuntiaan ja naapureitaan, jotka ovat sokeita, sair-
aita, maahan lyötyjä ja vammaisia. Tämä
humanitäärinen työ ei olisi mahdollista, elleivät ihmi-
set olisi halukkaita uhraamaan aikaansa ja voimiaan.
Jokainen jäsen voi kertoa teille, että tähän tarvitaan
työtä . . . työtä, joka annetaan teille ja jonka teidän
odotetaan tekevän. Työmme on yhteistyötä, jossa
jokainen jäsen jakaa työtaakan, niin että kovaosais-
ten ihmisten taakka ei ole niin raskas kantaa.

Jäsenyyden palkkiot ovat suuret. Nautitte paikka-
kuntiemme parhaiden miesten ja naisten ystävyy-
destä. Auttamienne ihmisten kiitokset lämmittävät
teitä, sillä palvelemanne paikkakunnan ihmiset kiit-
tävät teitä. Teillä on ilo työskennellä yhdessä toisten
ihmisten kanssa ja klubin toimikuntarakenteen väli-
tyksellä. Näette paikkakuntanne ongelmat ja lio-
neina teitä pyydetään ottamaan johtoasema niiden
ratkaisuissa. Ennen kaikkea, tulette kokemaan li-
onsklubinne välineenä, jonka kautta voitte... hyvinä
kansalaisina ja naapureina ... ilmaista ja toteuttaa
sydäntenne hyvyyttä.

Koska olette ilmoittaneet haluavanne liittyä klu-
biinne ja Lions Clubs Internationaliin, pyydän teitä
nyt toistamaan jäsenlupauksen:

“Minä(nimesi)…  annan tämän juhlallisen lupauk-
sen... noudattaa klubini ja Lions Clubs Internationa-
lin sääntöjä ja ohjesääntöä…  osallistua
säännöllisesti kaikkiin kokouksiin…  tukea ja edistää
klubin intressejä... sen kaikissa yrityksissä... sekä
avustaa kohtuullisella osuudellani... klubin taloudel-
lisessa tukemisessa.…  Vakuutan lisäksi... että
avustan klubia jäsenyyden ylläpidossa... rakentami-
sessa ja vahvistamisessa.…  Edelleen vakuutan,

että tulen auttamaan klubia...  palvelemalla aktiivi-
sesti toimikunnissa ja muissa tehtävissä... joissa
ponnistuksiani tarvitaan... ja että toteutan Lions
Clubs Internationalin periaatteita ja tarkoituksia.”

Kiitos ja tervetuloa ( __________ lionsklubin tai
piirin ______) jäseniksi. Lionien maailmanlaajuisen
jäseneksiottopäivän tärkeyden merkiksi on suunni-
teltu kunniakirja. Kun kumminne ojentavat teille
tämän kunniakirjan, pyydän heitä toistamaan seu-
raavan kummin sitoumuksen:

“ Minä(nimesi)…  toimien (uuden jäsenen nimi)
kummina…  Lions Clubs Internationalissa…  täten
lupaudun…  huolehtimaan, että hänet toivotetaan
tervetulleeksi ja perehdytetään…  klubin sekä Kan-
sainvälisen lionsklubien järjestön… aktiviteetteihin
ja toimintoihin... Lisäksi lupaan itse…  parhaan ky-
kyni mukaan…  huolehtia hänen osallisuudestaan ja
osallistumisestaan klubin toiminaan... ja että hä-
nestä tulee hyvä lion-jäsen.”

Lionit, muistakaa tämä päivä ja muistakaa kantaa li-
onmerkkiänne ylpeydellä. Onnittelen teitä ja toivo-
tan teidät tervetulleiksi palveluklubijärjestöistä
kaikkein suurimpaan... Lionsklubien kansainväliseen
järjestöön. Ja nyt haluan kuulla kaikilta tässä huo-
neessa olevilta lioneilta, jotka ovat ylpeitä siitä, että
teistä on tullut __________, lionsklubin jäseniä .



(Nimi) Lionsklubin perustiedot

Lisätietoja antaa:
(nimi) 
c/o (Lionsklubin nimi)
(osoite)

Puhelin: 
Faksi: 
Sähköposti: 
Web-sivusto: 

Klubihistoria
Perustettu (kunnassa) (vuonna) 

Klubin jäsenistö
(määrä) mies- ja naisjäsentä

Yhteisötoiminta/klubiprojektit
(Kirjoita yhteenveto nykyisistä ja tulevista ohjelmista ja projekteista.
Esimerkiksi Lionien maailman näköpäivä, Kierrätä näön hyväksi, varainkeruutalkoot tms.)

Klubi kokoontuu(viikon päivä/kuukausi) (aikaan) (paikassa). 

Lions Clubs International
Päämaja
300 W. 22nd Street
Oak Brook, IL 60523-8842
Puhelin: (630) 571-5466
Faksi: (630) 571-8890
Web-sivusto: www.lionsclubs.org

Historia
Järjestö perusttiin Illinois’n osavaltiossa, Chicagossa vuonna 1917 liikemies Melvin Jonesin toimesta. Perusta-
misestaan lähtien Lions Clubs International on omistautunut auttamaan puutteenalaisia yhteisöissään ja kaikki-
alla maailmassa. Vuonna 1925 Helen Keller haastoi jäsenet ryhtymään “sokeiden ritareiksi”. Järjestön viralliseksi
motoksi tuli vuonna 1954 “Me palvelemme”. 

Kansainvälinen jäsenistö
• Maailman suurin palveluklubijärjestö
• 1,3 miljoonaa jäsentä
• Noin 45 000 klubia
• Klubeja yli 200 maassa ja maantieteellisellä alueella.
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Muistiinpanot



Muistiinpanot



Muistiinpanot



Lions Clubs International 
300 W 22nd St.
Oak Brook, IL 60523-8842 USA
www.lionsclubs.org
Puhelin: 630.571.5466
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