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5) Lupausehdotus 1

"Koska olet ilmoittanut haluavasi liittyä tähän klubiin
ja Lions Clubs Internationaliin, pyydän sinua
toistamaan perässäni jäsenlupauksen:

Otan täten vastaan jäsenyyden __________________
lionsklubissa tietäen, että tämä jäsenyys kannustaa
minua osallistumaan klubin toimintaan. Noudatan
parhaan kykyni mukaan Lions-periaatteita ja osaltani
edistän klubini, piirini ja Lions Clubs Internationalin
ohjelmia.

Olet nyt virallisesti ______________________
lionsklubin jäsen. Kummisi luovuttaa nyt sinulle 
lions-merkin, joka edustaa jäsenyyttä."

Lupausehdotus 2

"Koska olet ilmaissut haluavasi liittyä tähän klubiin ja
Lions Clubs Internationaliin, pyydän sinua nyt
vastaamaan sanoihini yksinkertaisesti 'Otan' tai 'Kyllä'.

Otatko täten vastaan jäsenyyden __________________
lionsklubissa tietäen, että sinua kannustetaan
osallistumaan klubin toimintaan?

- Otan -

Noudatatko parhaan kykysi mukaan Lions-periaatteita,
osallistutko kokouksiin milloin mahdollista ja edistätkö
osaltasi klubisi, piirisi ja Lions Clubs Internationalin
ohjelmia?

- Kyllä -

Olet nyt virallisesti _______________ lionsklubin jäsen.
Kummisi luovuttaa nyt sinulle lions-merkin, joka
edustaa jäsenyyttä."

Lupausehdotus 3

"Minä, _________________________ lionsklubin jäsenten
läsnäollessa annan tämän juhlallisen lupauksen
noudattaa klubini ja Lions Clubs Internationalin
sääntöjä ja ohjesääntöä, osallistua säännöllisesti
kaikkiin kokouksiin, tukea ja edistää klubin intressejä
sen kaikissa yrityksissä sekä avustaa kohtuullisella
osuudellani klubin taloudellisessa tukemisessa.

Vakuutan lisäksi, että avustan klubia jäsenyyden
ylläpidossa, rakentamisessa ja vahvistamisessa. Edelleen
tulen auttamaan klubia palvelemalla aktiivisesti
toimikunnissa ja muissa tehtävissä, joissa
ponnistuksiani tarvitaan, ja että toteutan Lions Clubs
Internationalin periaatteita ja tarkoituksia.

Lions Clubs Internationalin minulle antamalla vallalla
julistan nyt, että sinut on otettu lioniksi Lions Clubs
Internationaliin.

Onneksi olkoon!"

6) Merkin luovutus

(Kummi luovuttaa merkin uudelle jäsenelle.)

"Nyt pyydän kummia, lion _______________,
vastaamaan sanoihini yksinkertaisesti 'Lupaan'.

Lupaatko täyttää seuraavat velvollisuudet?

• Olla uuden lionin kummi ja mentori;
• Saada uuden jäsenen tuntemaan olevansa

tervetullut;
• Esitellä uuden jäsenen kaikille klubin jäsenille;
• Antaa uudelle jäsenelle tietoja klubista, sen

virkailijoista ja säännöistä;
• Järjestää uudelle jäsenelle opastusistunnot;
• Olla valmis ja halukas vastaamaan kaikkiin

mahdollisiin kysymyksiin;
• Kannustaa uutta jäsentä keskustelemaan kanssasi

kaikista ongelmista ja tarjota mahdollisia
ratkaisuja;

• Auttaa uutta jäsentä kehittymään erinomaiseksi
lioniksi?" 

- Lupaan -

7) Loppusanat

"Hyvä lion ________________ (lisää uuden jäsenen
nimi), pidä tätä merkkiä ylpeänä, sillä se edustaa
jäsenyyttäsi maailman suurimmassa
palveluklubijärjestössä, järjestössä, jolla on ansiokas
perintö maailmanlaajuisista tarpeista huolehtimisessa.

Onnittelen sinua ja toivotan sinut tervetulleeksi
parhaimpaan kaikista palveluklubijärjestöistä …
Lionsklubien kansainväliseen järjestöön.

Klubin puolesta luovutan nyt sinulle virallisen
jäsentodistuksesi ja uuden jäsenen paketin, joka auttaa
sinua pääsemään hyvään alkuun lionstaipaleellasi.

Olemme kaikki onnellisia ja ylpeitä siitä, että olemme
saaneet sinut ________________ lionsklubin jäseneksi."

Uuden jäsenen 

jäseneksiottoseremonia



Ehdotus seremonian järjestyksestä

1. Aloita kutsumalla jokainen uusi jäsen ja hänen
kumminsa yksitellen nimeltä huoneen etuosaan.

2. Toivota kaikki osallistujat tervetulleiksi seremoniaan
ja jaa ilosi heidän osallistumisestaan.

3. Kerro lyhyesti Lions Clubs Internationalin
kunniakkaasta historiasta.

4. Esitä lyhyesti klubisi historia ja sen nykyiset
aktiviteetit.

5. Anna lupaus.

6. Luovuta merkki.

7. Lopeta seremonia tervetulotoivotuksella klubisi ja
piirin puolesta, luovuta uuden jäsenen paketti ja selitä
kummin velvollisuuksista.

Ehdotus esityksen sanamuodoksi

Seuraavassa on ehdotus jäseneksiottoseremonian eri osien
sanamuodoksi, kuten on kuvattu yllä olevassa
ehdotuksessa seremonian järjestyksestä. Voit vapaasti
muuttaa sanamuotoa tarpeen mukaan paikallisten tapojen
mukaiseksi, lisätä muita tietoja tai mukauttaa sen esittäjän
viestintätyyliin.

1) Kokouksen avaus

Olemme aloittamassa uuden jäsenen jäseneksiotto-
seremoniaa, jossa otamme ___________ uutta jäsentä
klubiimme. Tällä kertaa haluan mainita nimeltä jokaisen
uuden jäsenen ja heidän kumminsa. Kun heidän nimensä
mainitaan, pyydän kummeja ja uusia jäseniä nousemaan
ja tulemaan eteen. Pidättäytykää taputtamasta, kunnes
kaikki nimet on kuulutettu. Kiitos. (Lisää uusien
jäsenien ja kummien nimet.)

2) Tervetulotoivotus

Hyvät naiset ja herrat, __________________ lionsklubin
virkailijoiden ja jäsenten puolesta haluan ilmaista
vilpittömän ilomme läsnäolostanne tässä kokouksessa.

Uuden jäsenen
jäseneksiottoseremonia

Jäseneksiottoseremonia on symbolinen alku jäsenen
palvelulle lionina. Se on myös tärkeä osa hänen
pysymisessään elinikäisenä jäsenenä. Huomaavainen
jäseneksiotto, jota seuraa perinpohjainen opastus ja

merkityksellinen osallistuminen klubin aktiviteetteihin,
pitää uuden jäsenen kiinnostuneena ja aktiivisena
klubissa. (tai – vaihtoehtoisesti: auttaa uutta jäsentä
tuntemaan, että hän on klubin arvokas osa.)

Vaikka onkin tapana, että klubipresidentti suorittaa
uusien jäsenten jäseneksioton, on epäilemättä sopivaa,
jos entinen kansainvälinen tai piirin virkailija,
jäsentoimikunnan puheenjohtaja tai kunnioitettu
vanhempi lion suorittaa seremonian.

Jäseneksiottoseremonia vaihtelee klubin ja piirin
paikallisista tavoista tai aktiviteeteista riippuen. On
myös hyväksyttävää ja kannustettavaa soveltaa uuden
jäsenen jäseneksiottoseremoniaa tukijäsenluokkaan.
Kun seremoniaa suunnitellaan, on tärkeää pitää
mielessä, että sen tulisi olla arvokas ja osallistujille
merkityksellinen.

Seuraavassa on joitakin ideoita asiaankuuluvan ja
merkityksellisen jäseneksiottoseremonian
järjestämiseksi, samoin kuin ehdotus esityksen
sanamuodoksi.

Teidät on kutsuttu tulemaan jäseniksi, ja olemme
erittäin ylpeitä siitä, että olette hyväksyneet jäsenyyden
klubissamme ja Lions Clubs Internationalissa.

Jäsenyys lionsklubissa on etuoikeus. Olette liittyneet
maailman suurimpaan ja aktiivisimpaan palvelu-
klubijärjestöön, ryhmään, jossa on yli 1,4 miljoonaa
miestä ja naista _______________________ klubissa
_________________ maassa ja maantieteellisellä alueella
ympäri maapalloa. Tämä ryhmä on omistautunut
auttamaan. Jäsenyytenne välityksellä autatte klubianne
saavuttamaan vähävaraisia ihmisiä paikkakunnallanne
ja kautta maailman.

3) Lions Clubs Internationalin historia

Olet tulemassa osaksi kunniakasta palveluhistoriaa,
joka on peräisin vuodelta 1917, jolloin Lions Clubs
International alkoi chicagolaisen vakuutusjohtajan
Melvin Jonesin unelmana. Hän uskoi, että paikallisten
liikemiesten klubien tulisi laajentaa näköpiirejään
puhtaasti ammatti-intresseistä paikkakuntiensa ja
yleensä maailman parantamiseen.

Jonesin oma ryhmä, Business Circle of Chicago, oli
samaa mieltä. Sen jälkeen kun oli otettu yhteys
samanlaisiin ryhmiin ympäri maata, pidettiin
perustamiskokous 7. kesäkuuta 1917 LaSalle-hotellissa
Chicagossa, Illinoisissa, USA:ssa. Uusi ryhmä otti nimen
yhdestä kutsutuista ryhmistä. "Association of Lions
Clubs". Kansallinen kongressi pidettiin Dallasissa,
Texasissa, USA:ssa tuon vuoden lokakuussa.
Kolmekymmentäkuusi valtuutettua, jotka edustivat 22
klubia yhdeksästä osavaltiosta, oli läsnä. Vuosikongressi
alkoi määritellä, mitä järjestöstä oli tuleva. Hyväksyttiin
säännöt, ohjesääntö, tavoitteet ja periaatteet. 

Tuosta vaatimattomasta alusta lähtien lionsklubin
jäsenet ovat käyttäneet vapaaehtoisesti aikaansa ja
kykyjään auttaakseen, missä tahansa apua on tarvittu.
Lionit ovat erityisesti omistautuneet palvelemaan
sokeita ja näkövammaisia. Tämä sitoumus tehtiin, sen
jälkeen kun Helen Keller haastoi jäseniämme tulemaan
"sokeiden ritareiksi ristiretkelle pimeyttä vastaan"
vuoden 1925 vuosikongressissa Cedar Pointissa,
Ohiossa, USA:ssa.

Mottomme "Me palvelemme" on täydellinen esimerkki
omistautumisesta tarpeessa olevien auttamiseen,
minkä lionit tuntevat maailmanlaajuisesti.
Jäsenyytenne ________________________ lionsklubissa
auttaa meitä jatkamaan tätä palvelun perinnettä
monina tulevina vuosina.

4) Paikallisklubin historia

Klubimme perustettiin _________________ (vuosi).
_____________ vuotta olemme väsymättömästi
palvelleet tarpeessa olevia ____________
(paikkakuntasi). Projekteilla, jotka vaihtelevat
_________________________ ____________ (lionsklubin
nimi) lionsklubi sitoutuu tuomaan Lions Clubs
Internationalin verrattomia palveluja
paikkakunnallemme. (Lisää muita ajankohtaisia
tietoja klubistasi ja siitä esimerkillisestä työstä, jota
se on tehnyt paikkakunnallasi.)

Klubisi kuuluu Lions Clubs Internationaliin, maailman
suurimpaan palveluklubijärjestöön, joka perustettiin
vuonna 1917 ja käsittää 1, 4 miljoonaa jäsentä 45 000
lionsklubissa maailmanlaajuisesti. Kautta ylpeän
historiansa Lions Clubs International on tuonut
verrattomia humanitaarisia palveluja yli 192:een
maahan ja maantieteelliselle alueelle ympäri maailmaa
sekä kaikkiin maanosiin.

Tulette huomaamaan, että jäsenyys lionsklubissamme
tarjoaa monia tilaisuuksia henkilökohtaiseen kasvuun.
Ette vain koe upeaa tunnetta, jonka saatte
vapaaehtoistyöstä, mutta teillä on myös mahdollisuus
teroittaa johtamis-, viestintä- ja organisaatiotaitoja.
Voitte solmia ystävyyssuhteita, jotka kestävät eliniän,
tavata toisia lioneja maailman joka kolkasta ja antaa
ideoita, jotka auttavat klubiamme tulemaan vielä
arvokkaammaksi osaksi paikkakuntaamme.

Jäsenyytenne ___________________ lionsklubissa antaa
meidän tavoittaa useampia tarpeessa olevia ihmisiä
sekä paikallisessa yhteisössämme että maailman
yhteisössä. Tämän klubin virkailijat ja jäsenet ovat
innoissaan, että olette tehneet valinnan auttaa meitä
Lions Clubs Internationalin perinteen jatkamisessa
parantamalla vähäväkisten elämää ja tekemällä
paikkakunnastamme vielä paremman asuinpaikan.

Jäseneksiottoseremonia on symbolinen alku jäsenen palvelulle lionina.


