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Uuden jäsenen
jäseneksiottoseremonia
Jäseneksiottoseremonia on symbolinen alku
lionjäsenyydelle. Se on myös tärkeä elementti
jäsenen säilyttämisen kannalta. Huomaavaisella
tavalla järjestetty jäseneksiottoseremonia,
läpikotainen perehdytys ja mielekäs
osallistuminen klubin aktiviteetteihin pitää
uuden jäsenen kiinnostuneena ja osallisena
klubin toimintaan.
Kuten muukin huomaavainen toiminta, myös
jäseneksiottoseremonia vaatii asianmukaista
valmistautumista, jotta se olisi merkittävä
tärkeimmälle osallistujalle – jäseneksi
otettavalle henkilölle.
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Noudata näitä vaiheita
varmistaaksesi, että olet
valmistautunut jäseneksiottoseremoniaan:
1) V
 armista, että uuden jäsenen paketti
on ajan tasalla.
Saat näitä paketteja piirikuvernööriltäsi sekä
klubitarvikkeiden myymälästä. Paketteihin
tehdään vuosittain muutoksia, joten hanki ajan
tasalla oleva paketti valmiiksi uudelle jäsenelle.

2) V
 almistele paketissa olevat
todistukset.
Paketissa on kaksi todistusta. Toinen niistä on
tarkoitettu uudelle jäsenelle ja toinen kummille.
Varmista, että todistukset täytetään huolellisesti
(tulostettavia malleja on resurssikeskuksessa
osoitteessa lionsclubs.org), nimet kirjoitetaan
oikein ja asianmukaiset henkilöt allekirjoittavat
ne.

5) Valmistele seremonian sanamuoto.
Vaikka tässä oppaassa annetaan suositeltu
sanamuoto, muokkaa sanamuotoa
asianmukaisesti hyödyntämällä uudesta
jäsenestä saamiasi tietoja, niin voit kertoa, millä
tavalla uusi jäsen sopii loistavasti klubiinne
ja miten klubinne sopii loistavasti jäsenen
suunnitelmiin.
Vaikka klubipresidentti tavallisesti suorittaa
jäseneksiottoseremonian, myös entinen kansainvälinen
tai piirin virkailija, jäsentoimikunnan puheenjohtaja tai
kunnioitettu vanhempi lion voi hoitaa tämän seremonian
suorittamisen.
Jäseneksiottoseremoniat vaihtelevat paikallisten tapojen
tai klubin tai piirin aktiviteettien mukaan. On myös
hyväksyttävää ja suotavaa mukauttaa uuden jäsenen
jäseneksiottoseremonia liitännäisjäsenyyden kategoriaan.
Seremoniaa suunnitellessa on tärkeää pitää mielessä, että
sen tulee olla arvokas ja merkityksellinen osallistujille.
Seuraavassa on joitakin ideoita asianmukaisen ja
merkityksellisen jäseneksiottoseremonian toteuttamiseen
sekä tilaisuuden suositeltu sanamuoto.

3) E
 rottele kummin materiaalit uuden
jäsenen materiaaleista.
Uuden jäsenen paketin mukana kummille
lähetetään todistus sekä erityinen kummipinssi.
Varmista, etteivät nämä esineet ole paketissa
enää seremonian loppuvaiheessa, kun paketti
annetaan uudelle jäsenelle.

4) V
 armista, että uusi jäsen on vastannut
uuden jäsenen kyselyyn.
Tämä kysely löytyy Kysy pois! Uuden jäsenen
rekrytointiopas -julkaisusta. Tämän kyselyn
avulla saat tietoja uudesta jäsenestä.
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Suositeltu seremonian etenemisjärjestys
1. Aloita kutsumalla jokainen uusi jäsen sekä heidän
kumminsa yksitellen nimeltä huoneen etuosaan.
2. Toivota kaikki saapuneet tervetulleiksi seremoniaan ja
kerro, miten iloinen olet heidän paikalla olostaan.
3. Kerro uusille jäsenille, että klubiin liittymällä heistä on
tulossa maailman suurimman palveluorganisaation, Lions
Clubs Internationalin, jäseniä.
4. Kerro lyhyesti Lions Clubs Internationalin arvostetusta
historiasta.
5. Kerro lyhyesti klubista ja sen nykyisistä aktiviteeteista.
6. Toimita jäsenlupaus.
7. Luovuta pinssi.
8. Päätä seremonia tervetulotoivotuksella klubinne ja piirinne
puolesta, antamalla uusien jäsenten paketit ja selittämällä
kummien vastuut.

2) Tervetuloa
Hyvät naiset ja herrat, _________ -lionsklubin virkailijoiden
ja jäsenten sekä Lions Clubs Internationalin puolesta
haluan ilmaista vilpittömän ilomme läsnäolostanne tässä
kokouksessa. Teidät on kutsuttu tulemaan jäseniksi
ja me kaikki olemme erittäin ylpeitä siitä, että te olette
ottaneet vastaan jäsenyyden klubissamme ja Lions
Clubs Internationalissa. Jäsenyys lionsklubissa on
etuoikeus. Olette liittyneet maailman suurimpaan ja
aktiivisimpaan palveluklubiorganisaatioon, jossa on yli 1,4
miljoonaa vaikutuksen tekemiseen sitoutunutta miestä
ja naista yli 48 000 klubissa, jotka sijaitsevat yli 200
maassa ja maantieteellisellä alueella ympäri maailman.
Jäsenyytenne kautta autatte klubiamme tavoittamaan
avun tarpeessa olevia ihmisiä paikkakunnallamme ja
koko maailmassa.

Tilaisuuden suositeltu sanamuoto
Seuraavassa on suositeltu sanamuoto
jäseneksiottoseremonian eri osia varten yllä olevassa
suositellussa seremonian etenemisjärjestyksessä kuvaillun
mukaisesti. Muuta tarvittaessa vapaasti sanamuotoa
paikallisten tapojen mukaan, lisää tarkempia tietoja,
mukaudu tilaisuuden vetäjän kommunikointityyliin ja mikä
tärkeintä, mukauta tilaisuus uuteen jäseneen tai uusiin
jäseniin, jolloin siitä tulee heille merkityksellinen.

1) Avaus
Olemme aloittamassa uusien jäsenten
jäseneksiottoseremonian, jossa otamme _______ uutta
jäsentä klubiimme. Haluaisin nyt kutsua kunkin uuden
jäsenen kummeineen. Kun heidän nimensä mainitaan,
pyydän kummeja ja uusia jäseniä nousemaan ja
tulemaan huoneen eteen. Ettehän taputa ennen kuin
kaikki nimet on kuulutettu. Kiitos. (Lisää uusien jäsenten
ja kummien nimet.)
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3) L
 ions Clubs Internationalin historia
Olette osallistumassa arvostettuun palveluhistoriaan, joka
sai alkunsa vuonna 1917, kun Lions Clubs International
syntyi chicagolaisen vakuutusalalla työskentelevän Melvin
Jonesin unelman tuloksena. Hän uskoi, että paikallisten
liike-elämän järjestöjen ja klubien tulisi laajentaa
näkökulmaansa puhtaasti ammatillisista intresseistä
yhteisöjensä ja koko maailman asioiden parantamiseen.
	Jonesin oma ryhmä, Business Circle of Chicago, oli
samaa mieltä ja otti yhteyttä muualla maassa toimiviin
vastaaviin ryhmiin. Ensimmäinen järjestäytymistapaaminen
pidettiin 7.6.1917 LaSalle-hotellissa Chicagossa (Illinois,
USA). Uusi järjestö valitsi nimekseen erään mukaan
kutsutun ryhmän nimen: Association of Lions Clubs
(Lionsklubien järjestö). Saman vuoden lokakuussa
pidettiin ensimmäinen kansallinen kongressi Dallasissa
(Texas, USA). Tapahtumassa oli 36 osallistujaa, jotka
edustivat 22:ta klubia yhdeksästä osavaltiosta. Järjestön
tulevaisuuden määrittäminen alkoi tästä kongressista,
jossa järjestön peruskirja, säännöt, tavoitteet ja eettiset
säännöt hyväksyttiin.
	Tuon vaatimattoman alun jälkeen lionsklubien jäsenet
ovat antaneet vapaaehtoisesti aikaansa ja kykyjään
vastatakseen tarpeisiin kaikkialla, missä niitä esiintyy.
Lionit ovat erityisen sitoutuneita palvelemaan sokeita
ja näkövammaisia. Tämä sitoumus tehtiin, kun Helen
Keller haastoi jäsenemme ryhtymään ”sokeiden ritareiksi
taistelussa pimeyttä vastaan” vuoden 1925 kongressissa
Cedar Pointissa, Ohiossa, Yhdysvalloissa. Mottomme,
”Me palvelemme”, osoittaa täydellisesti lionien tunteman
omistautumisen avun tarpeessa olevien auttamiseen.
Jäsenyytenne _____________ -lionsklubissa auttaa meitä
jatkamaan tätä palvelun perinnettä pitkälle tulevaisuuteen.
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4) Paikallisen klubin historia
Oma klubimme perustettiin ____________ (vuosi). Jo
_________ vuoden ajan olemme palvelleet väsymättä
apua tarvitsevia ____________ (paikkakunta).
Toteuttamalla erilaisia projekteja, joita ovat olleet niin ___
_____________________________ kuin ______________
_______________________, _______________ -lionsklubi
on sitoutunut tuomaan Lions Clubs Internationalin
verrattomat palvelut paikkakunnallemme. (Lisää
asianmukaisia lisätietoja klubistasi ja sen esimerkillisestä
työstä paikkakunnallanne.)
	Tulette huomaamaan, että jäsenyys lionsklubissamme
ja Lions Clubs Internationalissa antaa monia tilaisuuksia
henkilökohtaiseen kasvuun. Sen lisäksi, että koette
ainutlaatuisen vapaaehtoistyöstä saamanne tunteen,
saatte myös mahdollisuuden hioa johtajuuteen,
viestintään ja järjestämiseen liittyviä taitojanne.
Muodostatte läpi elämän kestäviä ystävyyssuhteita,
tapaatte muita lioneita maailman muista kolkista ja
autatte ideoidenne avulla klubiamme tulemaan yhä
arvokkaammaksi osaksi paikkakuntaamme. (Lisää
asianmukaisia lisätietoja perustuen siihen, mitä
uudet jäsenet toivovat saavansa klubin toimintaan
osallistumisesta. Tämä on eräs kysymys uuden jäsenen
kyselyssä Kysy pois! -oppaassa.)
	Jäsenyytenne _______________ -lionsklubissa auttaa
meitä tavoittamaan useampia avun tarpeessa olevia
ihmisiä niin lähellä kuin kaukana. Tämän klubin virkailijat
ja jäsenet ovat innoissaan siitä, että haluatte auttaa
meitä jatkamaan Lions Clubs Internationalin perinnettä
parantamalla huonompiosaisten elämää ja tekemällä
paikkakunnastamme entistä paremman asuinpaikan.
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5) Valitse yksi seuraavista suositelluista sitoumuksista
1. lupaus

”Koska olette ilmoittaneet haluavanne liittyä klubiimme ja Lions Clubs Internationaliin, pyydän teitä
nyt toistamaan jäsenlupauksen:
Otan vastaan jäsenyyden _______________ -lionsklubissa ja Lions Clubs Internationalissa tietäen,
että tämä jäsenyys kannustaa minua osallistumaan klubin toimintaan. Noudatan parhaan kykyni
mukaan lionsperiaatteita ja edistän osaltani klubini, piirini ja Lions Clubs Internationalin ohjelmia.”
Olet nyt _________________ -lionsklubin ja Lions Clubs Internationalin virallinen jäsen. Kummisi
antaa sinulle nyt lionien pinssin, joka osoittaa jäsenyytesi.”

2. lupaus

”Koska olet ilmoittanut haluavasi liittyä jäseneksi tähän klubiin ja Lions Clubs Internationaliin,
pyydän sinua vastaamaan kysymyksiini yksinkertaisesti sanomalla ”Lupaan”.
Otatko vastaan jäsenyyden _______________ -lionsklubissa ja Lions Clubs Internationalissa
tietäen, että sinua kannustetaan osallistumaan klubin toimintaan?
- Lupaan –
”Lupaatko parhaasi mukaan noudattaa lionsperiaatteita, osallistua kokouksiin mahdollisuuksiesi
mukaan sekä edistää osaltasi klubisi, piirisi, ja Lions Clubs Internationalin ohjelmia?”
- Lupaan –
Olet nyt _______________ -lionsklubin ja Lions Clubs Internationalin virallinen jäsen. Kummisi
antaa sinulle nyt lionien pinssin, joka osoittaa jäsenyytesi.”

3. lupaus

”Minä, __________, __________ -lionsklubin jäsenten läsnäollessa otan vastaan tämän vakavan
velvollisuuden toimia klubin ja Lions Clubs Internationalin peruskirjan ja sääntöjen mukaisesti,
osallistua säännöllisesti kokouksiin, tukea ja edistää klubin intressejä sen kaikissa sitoumuksissa
sekä edistää osaltani klubin taloudellista tukemista.
Lupaan myös avustaa klubin jäsenmäärän ylläpitämisessä, kasvattamisessa ja vahvistamisessa.
Lisäksi autan klubia palvelemalla aktiivisesti toimikunnissa ja muissa toimissa, joissa pyrkimyksiäni
tarvitaan, ja noudatan lionsperiaatteita ja Lions Clubs Internationalin tarkoituksia.
Lions Clubs Internationalin minulle suomien valtuuksin julkistan sinut nyt Lions Clubs
Internationalin lioniksi.
Onneksi olkoon!”
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6) Pinssin luovutus
(Kummi luovuttaa pinssin ja jäsentodistuksen uudelle jäsenelle.)
”Haluan nyt pyytää kummia, lion __________, vastaamaan kysymyksiini sanomalla ”Lupaan”.
Täytätkö seuraavat velvollisuudet?
• Toimit uuden lionin mentoroivana kummina;
• Autat uutta jäsentä tuntemaan olonsa tervetulleeksi;
• Esittelet uuden jäsenen klubin kaikille jäsenille;
• Annat uudelle jäsenelle tietoa klubista, sen virkailijoista ja peruskirjasta;
• Järjestät uuden jäsenen perehdytysistunnot;
• Olet valmis ja halukas vastaamaan kaikkiin esiin nouseviin kysymyksiin;
• Kehotat uutta jäsentä keskustelemaan kanssasi mahdollisista ongelmista ja tarjoat ratkaisuvaihtoehtoja;
• Autat uutta jäsentä kehittymään loistavaksi lioniksi?”
- Lupaan –
(Klubipresidentti tai puheenjohtajana toimiva lion luovuttaa kummille kummipinssin ja todistuksen)

7) Loppusanat
”Lion ________________ (lisää uuden jäsenen nimi), kanna tätä tunnusta ylpeästi, sillä se kuvaa jäsenyyttäsi
maailman suurimmassa palveluklubijärjestössä, jolla on arvokas perintö maailman tarpeisiin vastaamisessa.
Haluan onnitella sinua ja toivottaa sinut tervetulleeksi suurenmoisimpaan palveluklubijärjestöön... Lionsklubien
kansainväliseen järjestöön.
Klubin puolesta ojennan nyt sinulle virallisen jäsentodistuksen ja uuden jäsenen paketin, joka auttaa sinua pääsemään
hyvään alkuun koko elämäsi kestävällä lionmatkallasi.
Me kaikki olemme erittäin ylpeitä ja onnellisia saadessamme sinut _______________ -lionsklubin jäseneksi.”
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Membership Division
Lions Clubs International
300 W 22ND ST
Oak Brook IL 60523-8842 USA
lionsclubs.org
Sähköposti: membership@lionsclubs.org
Puhelin: 630.468.3831
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