
Leijonien nuorisoaktiviteetti Leot 

• Tärkeä osa leijonien nuorisotyötä 
• Leijonaklubin aktiviteetti 
• Varhaisnuorista nuoriin aikuisiin 
• Potentiaalisia tulevia Leijonajäseniä 



LEO 

Leadership (johtajuus) – Kehitä taitoja hankkeiden organisoinnissa, ajankäytön hallinnassa ja työryhmän 

johtajana. 
 

Experience (kokemus) – Opettele, miten ryhmätyö, yhteistyö ja yhteistoiminta voivat luoda jännittäviä 

muutoksia  
              paikkakunnalla ja maailmassa. 

Opportunity (tilaisuus) – Hanki ystäviä ja nauti yhteisön palvelemisen palkitsevuudesta. 



Tilastot 
• Leoja maailmassa n. 150 000, 144 maassa 

 Leoklubeja 6 862 
 joista Alfa-klubeja 3 040 
 joista Omega-klubeja 3 822 

 
• Suomessa reilu 100 Leoa noin 20 klubissa 

 
• Suomen ensimmäinen virallinen leoklubi perustettiin  Helsingissä 1968. 

 
• Leo Moninkertaispiiri MD 107 on perustettu 1980.  
     Leo vuosikokoukset pidetään yleensä Lions-liiton vuosikokouksen yhteydessä. 



Vapaaehtoiset käsi ylös 

• ”Vapaaehtoisille ei makseta – ei  
       koska he olisivat arvottomia, vaan  
       koska he ovat korvaamattomia” 
 

• Me olemme leoja ja leijonia koska haluamme auttaa. 
 Palkintona kiitos ja onnellisuus palvelukohteemme  

            kasvoilla 



Leoklubin perustamisen alkutoimia 

• Etsi 2-3 aktiivista nuorta klubin ”pohjaksi” 
• Nuoret rekrytoimaan, kavereitaan, oppilaitoksiin, 
     messuille, tapahtumiin, yms. 
• Leijonat apuna ja tukena, ei jätetä nuoria yksin 
• Kun kasassa ”hyvä alku” järjestä info-tilaisuus 
• Kun nuoria tarvittava määrä n.10 jäsentä -> klubin 

perustaminen 



Leoklubin perustaminen, lyhyt oppimäärä 
Taustaklubi 
• Kun tiedossa on n. 10 tulevaa Leoa, perustetaan klubi. Ota yhteyttä piirin Leovastaavaan ja 

Leojen AMF piiripresidenttiin viimeistään tässä vaiheessa.  
Taustaklubi ja leot yhdessä 
• Pidetään perustamis kokous, ohjeita kokousen sisältöön saa yllä mainituilta. 
• Täytetään Leo51 kaavake, joka toimitetaan päämajaan 
 
Huomioitavaa! Suomessa perustettavat Leoklubit ovat aina Omega klubeja 

 Ikähaarukka 12-35v 
 Leoklubit valitsevat virkailijansa ja järjestävät kokouksensa 

ja toimintansa itsenäisesti. 
 Taustaklubin leotoimikunnan puheenjohta toimii linkkinä Leojen ja Lionien välillä, 

osallistuu tarvittaessa Leo kokouksiin (mielellään mahdollisimman usein). 
 Taustaklubi auttaa nuoria tarvittaessa. 
 Leotoiminta on pääasiassa tekemistä tempausten, eli aktiviteettien kautta. 

 



Leijonien taloudellinen sitoumus 

• Leoklubin perustamismaksu on 100 dollaria. 
Tähän kertamaksuun kuuluu: 
 
 Leoklubihakemuksen käsittely-

kustannukset 
 perustamistodistus 
 leoklubivirkailijan paketti 
 Leoklubin sponsorointipaketti 
 Leojen uuden jäsenen pakettit (mukaan 

lukien rintamerkit, jäsenkortit ja 
todistukset, tervetulokirje ja leotarrat) 
klubin perustaja jäsenille, max 20 kpl. 

• Lionsklubit ovat vastuussa myös vuo- 
     tuisesta leoklubin sponsorimaksusta,  
     joka on 100 dollaria. 
  
• Leoklubiin liittyvän uuden leon paketit  
     maksavat 5 dollaria/kpl, joka veloite- 
     taan taustaklubilta.  



Leot tarvitsevat leijonia 

• Leoklubien perustamiseen 
 

• Leoklubien taustaklubeiksi (Taustaklubista nimetään Leotoimikunta) 
 

• Kannustajiksi 
 

• Yhteistyökumppaneiksi 
 

• Neuvojiksi ja ohjaajiksi aktiviteettien ja tapahtumien järjestämisessä, 
kokousten pitämisessä, oikeiden kontaktien löytämisessä… 



Leijonat tarvitsevat leoja 

• Tuleviksi leijoniksi 
 

• Uusien ideoiden ja ajatusten esittäjiksi 
 

• Toiminnan uudistajiksi ja virkistäjiksi 
 

• Yhteistyökumppaneiksi 
 

• Kasvattavan nuorisotoiminnan ylläpitäjiksi 
 

• Palvelutyön tekijöiksi… 



Leot leijonien aktiviteettina 

Leoille tarjolla 
 

• Yhteisöön kuuluminen 
 

• Itsensä kehittäminen 
 

• Palveluoppiminen 
 

• Ystävyyssuhteet 
 

• Turvaverkko 
 

• Kansainvälistyminen 

Leijonille tarjolla 
 

• Omista nuorista huolehtiminen 
• Mahdollisuuksien tarjoaminen nuorille 
• Käsiparit 
• Kumppanuus 

 
Ympäristölle 
 

• Hyvinvointi 
• Yhteistyö 
• Uudistuminen 



Jos uskallat heittäytyä leojen  
maailmaan, tulet varmasti  
nauttimaan yhteisestä  
matkastanne! ☺ 



Lisätietoa tarjolla 

Internetistä 
 https://www.lionsclubs.org/en/discover-our-clubs/about-leos 
           https://www.lions.fi/toiminta/lapset-ja-nuoret/leotoiminta/ 
           https://www.leo-clubs.fi/ 
 
Piirin leovastaavat 
 M-Piiri Lion Antti Valavuo 
 antti.valavuo@lions.fi 
 
 AMF piiripresidentti Leo Juuso Kartano 
           juuso.kartano@leo-klubs.fi 
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