
MUISTIKSI KUMMILLE
1. KUMMIN TEHTÄVÄT, OSA I

Osallistu aktiivisesti sopivien henkilöiden etsimiseen osana klubin jäsenhan-
kintaa.  Uuden  mahdollisen  leijonan  ei  tarvitse  välttämättä  olla  ystäväsi  tai 
entuudestaan tuttu henkilö. Uuden mahdollisen leijonan tulisi olla palveluhen-
kinen ja  hyvän  tekemiseen uskova henkilö.  Keskustele  mahdollisen uuden 
leijonan kanssa järjestöstä yleensä ja yleisesti mitä LCI ja oma klubisi tekee, 
rehellisesti, ei kaunistellen. Käytä aikaa keskusteluihin ja ajoittain kysy hänen 
halukkuuttaan  järjestöön,  ei  vielä  kutsua  tässä  vaiheessa.  Vakuututtuasi 
henkilön sopivuudesta klubisi jäseneksi, esitä häntä uudeksi leijonaksi klubisi 
jäsenjohtajalle,  joka  vie  esityksen  hallitukseen  ja  hallitus  edelleen  klubin 
päätettäväksi.

2. KUMMIN TEHTÄVÄT, OSA II

Klubisi tehtyä myönteisen päätöksen esittämäsi henkilön kutsumisesta klubiin 
varaa paikka ja aika tarkempaan keskusteluun Lionismista ehdokkaan kanssa.

Kiinnitä huomiota paikkaan ja varaa aikaa ja pyydä myös ehdokasta varaa-
maan riittävästi aikaa, jotta saadaan aikaan kiireetön ja miellyttävä tilaisuus.

Kerro ehdokkaalle mihin leijonalupaus vel-voittaa ja mitä häneltä odotetaan 
klubin jäsenenä.

Anna uudelle jäsenelle -opas.

Vastaa kaikkiin ehdokkaan esittämiin kysymyksiin rehellisesti. Varaa mukaan 
myös vuosikirja.

Tämän keskustelun perusteella sinun on tehtävä päätös ehdokkaan kutsumi-
sesta klubiin. Sinun tulisi olla vakuuttunut hänen halustaan olla osa klubia ja 
toimia aktiivisesti vapaa-ajan sallimissa rajoissa klubin eri toiminnoissa.

Tämän keskustelutilaisuuden tarkoituksena olisi saada klubiin toimivia ja pysy-
viä jäseniä.

Vakuututtuasi henkilön sitoutumisesta Lions-toimintaan, kutsu hänet jäsenek-
si. 

3. KUMMIN TEHTÄVÄT, OSA III

Kummin velvollisuudet eivät lopu uuden leijonan vastaanottamiseen. Huolehdi 
jatkossa hänen tulostaan klubi-iltoihin ja opasta häntä käytännön asioissa.

Tutustuta hänet alusta alkaen kaikkiin klubin leijoniin ja saa hänet tuntemaan 
itsensä tervetulleeksi klubiin. 

Ole aina valmis vastaamaan hänen kysymyksiinsä ja pyydä häntä tuomaan 
omat näkemyksensä esiin klubi-illoissa. 
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Kannusta häntä hakeutumaan klubin eri tehtäviin ja jatkossa myös piirin tehtä-
viin.

4. LIONISMIN TAVOITTEET

1. Luoda ja ylläpitää yhteisymmärryksen henkeä maailman kaikkien kansojen 
kesken.                                                                            

2. Edistää hyvän hallitsemisen ja täydellisten kansalaisoikeuksien periaatetta. 

3. Osoittaa aktiivista harrastusta yhteiskunnan taloudellista, sivistyksellistä, 
sosiaalista ja siveellistä menestystä kohtaan.                      

4. Yhdistää klubeja ystävyyden, hyvän toveruuden ja keskinäisen 
yhteisymmärryksen avulla.                                                                             

5. Valmistaa tilaisuus vapaaseen keskusteluun kaikista yleisesti kiinnostavista 
asioista, ei kuitenkaan väittelyyn puoluepolitiikasta eikä uskonnosta.  

6. Kannustaa palvelunhaluisia henkilöitä työhön paikkakuntansa hyväksi ilman 
henkilökohtaista taloudellista hyötyä, sekä tehokkaaseen ja korkeat eettiset 
vaatimukset täyttävään toimintaan kaupan, teollisuuden, eri ammattien ja 
julkisen toiminnan alalla sekä yksityisissä yrityksissä.

5. LIONISMIN PERIAATTEET

1. Pidä päivätyötäsi kutsumuksena ja hoida työsi niin, että herätät luottamusta.

2. Pyri tekemään työsi menestyksellisesti. Olet oikeutettu kohtuulliseen 
korvaukseen vaivoistasi, mutta älä tavoittele epäoikeudenmukaisia etuja. 

3. Älä lunasta menestystäsi toisen henkilön kustannuksella. Ole vilpitön ja 
luotettava lähimmäisillesi ja rehellinen omalle itsellesi.                                 

4. Toimi aina epäitsekkäästi. Jos sinun epäillään menettelevän väärin, 
käyttäydy silloin lähimmäistäsi kohtaan niin kuin toivot hänen käyttäytyvän 
Sinua itseäsi kohtaan.  

5. Pidä ystävyyttä tavoitteena, ei välikappaleena. Tosi ystävyys ei vaadi 
mitään itselleen eikä se ole riippuvainen keskinäisistä palveluksista.          

6. Täytä yhteiskunnalliset velvollisuutesi. Sanoin ja teoin osoita 
oikeudenmukaisuutesi ja rehtiytesi maatasi ja yhteiskuntaasi kohtaan.       

7. Auta lähimmäisiäsi heidän koettelemuksissaan; surevat tarvitsevat 
myötätuntoasi, heikot ja vaikeuksissa kamppailevat tukeasi.                      

8. Ole varovainen arvosteluissasi, mutta antelias kiitoksissasi. Toimi 
rakentavassa mielessä, ei hajottaen.

6. LIONS-ARVOT

Palveluhalu

Olemme liittyneet lionsjärjestöön, koska olemme palveluhaluisia ja auttavaisia 
erityisesti yhteiskuntamme vähäväkisiä kohtaan. Me haluamme myös 
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vaikuttaa yhteiskunnassa turvaamalla nuorisolle paremman tulevaisuuden. 
Kotiseutumme lisäksi olemme valmiita osallistumaan projekteihin jotka 
kohdistuvat kotimaahamme ja myös sen ulkopuolelle.

Talkoohenki

Meidän tapamme auttaa on aktiivinen talkootyö joko omin käsin auttaen tai 
keräämällä varoja aktiviteeteilla lähimmäistemme auttamiseksi. Talkootyö on 
perisuomalainen tapa auttaa lähimmäistä ilman tiukkaa organisoitumista 
yhdessä ystävien kanssa.

Luotettavuus

Meihin voi luottaa, koska olemme rehellisiä ja oikeudenmukaisia. Me 
käyttäydymme vastuullisesti ja sitoudumme saamiimme tehtäviin.

Paikallisuus

Palvelemme ensisijaisesti kotiseutuamme, sen ihmisiä ja yhteisöjä. 
Panostamme myös ympäristömme viihtyisyyteen. Näemme kotiseutumme 
osana isänmaatamme, sen menneisyyttä, nykypäivää ja tulevaisuutta.

Ihmisläheisyys

Haluamme palvelutyössämme olla lähellä palvelulle kohteita. Olemme 
suvaitsevaisia ja näemme kaikki kanssaihmisemme lähimmäisinä. Pidämme 
ystävyyttä tavoitteena, ei välikappaleena.

Kansainvälisyys

Kuulumme kansainväliseen palveluklubien järjestöön ja osallistumme sen 
osoittamaan palvelutyöhön. Pyrimme vaalimaan kansainvälistä yhteistyötä 
järjestömme puitteissa ja avaamaan suomalaisia palvelukohteita apua 
tarvitsevissa maissa.

7.  KLUBIN ARVOT

8. SUOMALAISEN LIONS-TOIMINNAN TOIMINTA-AJATUS

Teemme yhdessä työtä  paikallisella,  kansallisella ja  kansainvälisellä  tasolla 
lasten ja nuorten terveen elämän ja kehityksen turvaamiseksi sekä ikäänty-
neiden,  perheiden,  vammaisten  ja  muiden  apua  tarvitsevien  tukemiseksi. 
Toiminta  tarjoaa  jäsenelle  mahdollisuuden  toimia  sosiaalisessa  yhteisössä, 
kehittyä ihmisenä ja kehittää johtamistaitoja sekä solmia kontakteja kotimaas-
sa ja ulkomailla.

9. LEIJONALUPAUS

”Otan vastaan jäsenyyden Lions-klubissa ja samalla sitoudun osallistumaan  
klubin koko toimintaan. Lupaan parhaani mukaan koettaa noudattaa Lions-
periaatteita,  tulla  kokouksiin  säännöllisesti,  ottaa  vastaan  minulle  uskotut  
tehtävät ja osaltani edistää klubini ja kansainvälisen lionsjärjestön tavoitteita.”


