
LIONSKUMMIN OPAS 

 

 
 

JÄSENHANKKIJASTA KUMMIKSI 

 
Klubin toiminnan jatkuvuuden turvaamiseksi jäsenhankinnan 
on syytä kuulua klubin jokavuotiseen toimintasuunnitelmaan. 

Uusien jäsenten myötä saamme uusia kykyjä, uusia ideoita, 
lisää tekeviä käsiä aktiviteetteihin ja virkailijoita tuleville 

vuosille. 
Jokaisen lionsjäsenen vastuulla on löytää naisia ja miehiä, 
jotka ovat valmiita jatkamaan lionsorganisaation palvelu-

perinnettä ja kutsua heidät jäseniksi.  

 
 

 
JÄSENHANKKIJA 

 

 Löydä innostuneita, tarmokkaita henkilöitä, jotka ovat 

kiinnostuneita palvelemaan yhteiskunnassa 

 Kerro heille lionsjärjestöstä (tietoa saa esim. www.lions.fi) 
 Kerro mitä lionit ovat saaneet aikaan paikallisesti ja 

kansainvälisellä tasolla  

 Kerro oman klubisi jäsenistöstä ja toiminnasta 
 Vastaa kaikkiin lionstoimintaa koskeviin kysymyksiin 
 Kutsu hänet tutustumaan lionstilaisuuteen tai aktiviteet-

tiin.  
 

Kerro jäsenyyden eduista: 

 
 Saa mielihyvää siitä, että auttaa hädässä olevia ihmisiä 
 Mahdollisuus toteuttaa avustustoimintaa ympäri maailmaa 

 Mahdollisuus kehittää johtajuustaitoja 
 Oppii organisointia ja kokoustekniikkaa 
 Toimiminen aktiivisesti yhteiskunnassa 

 Mahdollisuus verkostoitumiseen 
 
 

 
 
 

Kerro myös  
 

 Jäsenmaksuista 

 Velvollisuudesta osallistua toimintaan 
 

Kerro toiminnasta myös hänen puolisolleen. 

 
On tärkeää, että jäsenhankintavaiheessa kerrot oikeaa, 
todellista tietoa. 

 
 
 

 
 

UUDEN JÄSENEN VASTAANOTTO 
 
Tilaa Lions-liitosta uuden jäsenen kansio, jonka mukana tulee 
lionspinssi. 
 

Järjestä yhdessä presidentin kanssa uudelle jäsenelle juhlava 
vastaanotto, johon kuuluu mm. 
 

 lionslupaus  
teksti löytyy vuosikirjasta 
lupauksen vastaanottaa presidentti tai jäsenjohtaja 

kummi seisoo uuden jäsenen rinnalla 
 kummi sytyttää kynttilän 
 kummi kiinnittää lionspinssin  

 uudelle jäsenelle annetaan uuden jäsenen kansio, 
vuosikirja ja muuta materiaalia, kuten uusin piirilehti, 
klubin toimintakertomus yms. 

 koko klubi seisoo seremonian ajan juhlistaen 
tilaisuuden arvokkuutta 

 klubin omat perinteet 

 
 



 
KUMMI 

 

Kummina  
 
 Kutsu hänet klubikokouksiin 

 Pidä hänelle seuraa kokouksissa  
 Varmistaudu siitä, että hän tuntee itsensä tervetulleeksi 

klubiin  

 Esittele hänet muille jäsenille 
 Kerro klubista, sen virkailijoista ja säännöistä 
 Valvo, että virkailijat antavat tehtäviä niin, että hänestä 

tulee aktiivinen lion heti alusta alkaen 
 Ole valmis vastaamaan klubitoimintaa koskeviin kysy-

myksiin 

 Perehdytä hänet lionstoimintaan 
 Kehota häntä osallistumaan uusien lionien opastus-

tilaisuuteen, jonne osallistut hänen seuranaan 
 Rohkaise häntä kertomaan ajatuksistaan ja ideoistaan 

lionstoiminnasta, aktiviteeteista ja palvelukohteista. 

 Kummi on aina kummi – huomioi klubiin tuomasi jäsen 
vielä vuosienkin jälkeen. 

 Auta häntä kehittymään hyväksi lioniksi ja toteuttamaan 

järjestömme tunnuslausetta: 

 
 

Me palvelemme 
 
 
 

 
 

 
 
 

Lisätietoa:www.lions.fi -
JäsenkeskusTietoluolaKoulutusmateriaalitPowerPoint – 

esityksetUusi jäsen 
SLL Jäsentoimikunta 2012 

 
 

 

 

 

Kummin opas 

 
Kummi, lupaatko täyttää velvollisuutesi uutta klubin 
jäsentä kohtaan seuraavasti: 
 Auttaa häntä tuntemaan itsensä tervetulleeksi 

esittelemällä hänet klubin kaikille jäsenille 
 Antaa hänelle tietoja klubista, sen virkailijoista ja 

säännöistä 
 Valvoa, että virkailijat antavat hänelle tehtäviä niin, 

että hänestä tulee aktiivinen lion heti alusta alkaen 
 Järjestää opastustilaisuudet hänen perehdyttämi-

sekseen lionstoimintaan 
 Olla valmis vastaamaan hänen kysymyksiinsä, jotka 

koskevat klubin toimintaa tai lionstoimintaa yleensä 
 Kehottaa häntä keskustelemaan mahdollisista 

pulmista ja yhdessä etsiä niihin ratkaisuja 
 Auttaa häntä kehittymään hyväksi lioniksi 

”Lupaan!” 

 
 

http://www.lions.fi/

