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Hei uusi Leo! 
 

Tässä on muutama sivu, joiden tarkoitus on kertoa sinulle hieman lisää siitä, keitä 

leot ovat ja mitä he tekevät. Paketin pohjana on Lions Internationalin uuden leon 

paketti, johon olemme lisänneet myös Suomen leotominnasta kertovaa materiaalia.  

Leotoiminnan ydin on aina ollut yhdessä tekemisessä. Järjestön hienous on siinä, 

että tämän tekemisen luonne on jokaisen leon ja klubin itse määritettävissä. Osa 

porukasta lähtee hakemaan kokemusta tapahtumien järjestämisestä tai 

hallinnollisten tehtävien hoitamisesta toisten keskittyessä enemmän käytännön 

palvelutyöhön. Kaikille löytyy omannäköistä tekemistä ja tilaisuuksia oppimiseen 

yhdessä samanhetkisten kavereiden kanssa.  

Tämä paketti tarjoaa sinulle pienen esittelyn järjestöstämme. Paras tapa oppia lisää 

leoista on kuitenkin tutustua muihin leoihin ja vaihtaa ajatuksia heidän kanssaan. 

Siksi toivonkin, että lähdet mukaamme kansallisiin ja kansainvälisiin Leo tapahtumiin 

ja tulet rohkeasti kysymään kasvotusten kaikesta, mistä haluaisit tietää lisää. Ja jos 

et pääse paikalle tai sopivia tapahtumia ei näytä olevan tulossa, ota ihmeessä 

yhteyttä, vaikka puhelimitse tai netin kautta.  

Tulevat tapahtumat näet www.leo-clubs.fi/tapahtumat/  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Toim.huom. 

Paketin ensimmäisen version on tehnyt Jukka Mäkitalo (Suomen Leojen hallituksen presidentti 

2011-2012) ja pakettia on päivitetty eri ihmisten toimesta sen jälkeen vuosittain ennen 

virkailijakoulutuksia. 

http://www.leo-clubs.fi/tapahtumat/


Leo UKK (Usein kysytyt kysymykset) 
 

K: Mitä te oikein teette? Lyhyesti, kiitos. 
V: Me tehdään hyvää ja pidetään hauskaa. 

 

K: Mitä te siis oikeasti teette? 

V: Jaetaan ilmaista, lämmintä mehua pyhäinpäivänä haudoilla käyville, kerätään lahjoituksia 

tarvitseville, järjestetään koulutuksiin ja hauskanpitoon keskittyviä tapahtumia, istutaan iltaa 

porukalla, osallistutaan Nenäpäivä-keräykseen, opetellaan johtamis- ja tiimityötaitoja, pidetään 

huolta lähiympäristöstämme, tutustutaan uusiin kavereihin Suomessa ja muualla ja käydään 

moikkailemassa niitä, pelastetaan maailma... 

 

K: Missä voin tavata muita Suomen Leoja? 
V: Esimerkiksi koulutuspäivällä syksyllä missä koulutetaan klubin virkailijat, talvipäivällä klubien 

kilpaillessa mahtavimmasta klubista, alku kesästä Suomen Leojen vuosikokouksessa tai klubien 

charterjuhlissa eli synttäri bileissä. Tule rohkeasti mukaan! Leo viikonloput antaa paljon enemmän 

kuin uskotkaan.  

 

K: Niin että Suomen ulkopuolellakin jotain? 
V: Leot on kansainvälinen järjestö, jolla on jäseniä vähän kaikkialla maailmassa. Monet leot pitävät 

matkustelusta, ja tähän tarjoutuu järjestön kautta runsaasti mahdollisuuksia. Jo omaltakin 

mantereeltamme löytyy lähes jokaisesta maasta leoja, ja eurooppalaiset leot (suomalaiset mukaan 

luettuna) vierailevat varsin aktiivisesti toistensa järjestämissä tapahtumissa. Suomalaisia leoja voi 

usein bongata esimerkiksi kaikkien Euroopan leojen yhteisestä LEFistä eli Leo Europa Forumista, 

joka kerää vuosittain sadasta-pariin sataan kävijää (ja joka muuten järjestettiin Suomessa joka 

vuosikymmenellä,edellisin elokuussa 2013). Leotapahtumista tutuiksi tulleilta kavereilta voi myös 

helposti myöhemmin kysellä majapaikkoja, seuraa tai muuta pientä jeesiä, kun on muuten vain 

matkailemassa maailmalla. 

 

K: Tekeekö kaikki Suomen Leot samoja juttuja? 
V: Suomen Leoilla on joitain yhteisiä projekteja, kuten esim. Hyvänmielenpäivä. Pääasiassa 

toiminta paikallisissa klubeissa ohjautuu kuitenkin klubien jäsenten kiinnostuksenkohteiden 

mukaan, ja meininki näyttää hiukan erilaiselta eri puolilla Suomea. 

 

K: Mutta kaikki saman klubin tyypit tekevät kuitenkin samoja juttuja? 
V: Klubien sisälläkin on paljon erilaista puuhaa eri jäsenille. Hienoa olisi, että palveluaktiviteetteja 

tehtäessä saataisiin aina mahdollisimman suuri osa klubin jäsenistöstä tekemään työtä yhdessä, 

mutta isommissa klubeissa näitäkin tehtäviä voidaan jakaa eri tavoin porukan kesken. Lisäksi 

klubeista (kuten myös Suomen Leojen hallituksesta) löytyy erinäisiä vastuutehtäviä, joiden kautta 

pääsee varsin hyvin oppimaan uutta ja vaikuttamaan siihen, miltä järjestö ja sen toiminta 

tulevaisuudessa näyttävät. 

 

K: Voinko ottaa kaveritkin mukaan? 
V: No tottakai :)    



Lyhyt Leo-suomi sanakirja 
 

Leo: Sinä! Ja minä! Hyvä tyyppi, joka on valmis auttamaan toisia ja kehittämään itseään. 

Leijona/Lion: Kattojärjestömme Lions Internationalin jäsen. Yleensä hieman leoa iäkkäämpi 

henkilö. Hyviä tyyppejä hekin. 

Leojohtaja: Leijona, joka on vastuussa leotominnasta joko piirin tai moninkertaispiirin tasolla. 

Leoklubi: Leotoiminnan perusyksikkö. Klubit tekevät palveluaktiviteetteja ja järjestävät jäsenistölle 

toimintaa. 

Klubikokous: Enemmän (tai vähemmän) virallinen tapahtuma, jossa päätetään yhdessä klubin 

asioista. 

Klubi-ilta: Vähemmän virallinen tapahtuma, jossa tavataan klubilaisia, pidetään hauskaa ja 

jutellaan siinä sivussa leoasioista. 

Taustaklubi: Leijonaklubi joka tukee Leoklubin toimintaa (myös rahallisesti) ja tarjoaa apua 

tarvittaessa. Jokaisella leoklubilla on näitä ainakin yksi. 

Leoneuvoja: Taustaklubin jäsen, joka vastaa leijonaklubin tukemasta leoklubista. 

Moninkertaispiiri: Piirit kuuluvat moninkertaispiiriin. Suomen klubit ja piirit muodostavat 

yhdessä leojen moninkertaispiirin 107. 

Piiri: Hallinnollinen alue, johon leoklubi kuuluu. Merkitään kirjaintunnuksin esim. CE-piiri. 

Suomen Leojen hallitus: Leojen moninkertaispiirin 107 hallitus. Vastaa 

moninkertaispiirin hallinnosta, ohjaa, auttaa ja tukee kansallisen tason toimintaa ja jakaa 

erilaisia avustuksia leoklubeille ja niiden jäsenille. 

Piiripresidentti: Leo, joka on valittu edustamaan piirinsä leoja ja klubeja Suomen Leojen 

hallituksessa. Kertoo klubeille hallituksen kuulumisia ja tukee klubia kauden aikana. 

Presidentti: Pitää klubin narut käsissä. Leo- ja Lions-järjestöissä yleisesti käytetty nimitys 

puheenjohtajasta. (Engl. president.)  

Rahastonhoitaja: Katsoo klubin, piirin tai moninkertaispiirin rahojen perään. 

Sihteeri: Hoitaa paperityöt ja pöytäkirjan kirjoittamisen. (”Kuulostaa tosi innostavalta toimelta…” – 

Mutta oikeasti on sitä! Hirveän hyödyllisiä taitoja tulevaisuutta varten.)  

Klubimestari: Jos sun lysti on… on klubimestari hoitanut tehtävänsä hyvin. Vastaa klubi-iltojen ja 

kokousten käytännön järjestelyistä ja yleisestä viihtyvyydestä. 

Matrikkeli: Suomen Leojen säännöt jonka löydät nettisivuilta tai pyydä klubin 

presidentiltä/piiripresidentiltä. 

Vuosikokous: Klubin, piirin tai moninkertaispiirin korkein päättävä elin. Järjestetään nimensä 

mukaisesti kerran vuodessa. Klubin vuosikokous järjestetään lokakuussa. Moninkertaispiirin 107 

vuosikokous ajoittuu yleensä kesäkuulle. 

Vaalikokous: Pidetään maaliskuussa, jossa valitaan klubin seuraavan kauden virkailijat sekä 

ehdotetaan virkailijoita Suomen Leojen hallitukseen. 



Mitä Leot ovat? 
Lions Clubs International  

Leot ovat osa Lions Clubs Internationalia eli kansainvälistä leijonajärjestöä. Järjestö on saanut 
alkunsa Yhdysvalloissa (vuonna 1917) ja levinnyt sieltä joka puolelle maailmaa (Suomeen 1950.) 
Leijonat ovat poliittisesti ja uskonnollisesti sitoutumaton hyväntekeväisyysjärjestö. Leijonien motto 

on ”We Serve” eli me palvelemme.  
 

Leo moninkertaispiiri 107 Finland  

Leot ovat iältään 12-35-vuotiaita nuoria. Leot toimivat samalla periaatteella kuin leijonatkin. 
Hyväntekeväisyystoiminnan kautta pyritään helpottamaan vammaisten, vanhusten, nuorten sekä 
lasten jokapäiväistä elämää monin tavoin. Tällaisen toiminnan ohella järjestössä toimivat nuoret 

saavat kokemusta kokous- ja järjestötoiminnasta. Näin suomalaiset nuoret ottavat ensiaskeleitaan 
vastuunkannosta erilaisten tehtävien suorittamisessa, sekä saavat kokemusta kansainvälisestä 

toiminnasta. Leot ovat suomalaisen Lionstoiminnan nuorisojärjestö.  
 

Historiaa 

 Maailman ensimmäinen leoklubi perustettiin viides päivä joulukuuta vuonna 1957 Yhdysvalloissa. 
Tätä päivää juhlitaan edelleen kansainvälisenä leopäivänä. Suomeen nuorten leijonien toiminta 

saapui vuonna 1965, kun Helsinkiin perustettiin X-klubi. X-klubi nimettiin myöhemmin 
Helsinki/Lauttasaareksi. Suomen ensimmäinen varsinainen leoklubi perustettiin 14. lokakuuta 

1968. Tämä klubi sai nimekseen Leo Club Helsingfors/Centrum. Suomen Leo Moninkertaispiiri on 
perustettu valtakunnankokouksessa (nykyisin vuosikokous) vuonna 1973. Suomen ensimmäinen 

leopiiri on 107-H, joka on perustettu vuonna 1980.  

 
Nykyisin  

Nykyisin maailmassa on yli 7200 leoklubia 150 maassa. Leojäseniä maailmassa on noin 130 000. 
Suomessa leoklubeja on parikymmentä, aktiivisia klubeja 15, joissa on yhteensä noin 150 jäsentä.  

 
Me palvelemme. Yhdessä.  

Suomen Leojen teema on ”Me palvelemme. Yhdessä.” Teema on osittain lainattu leijonien ”Me 
palvelemme” -teemasta. Haluamme viestittää tällä uudella, yhtenäisellä teemalla, että leot tekevät 
samanlaista palvelutyötä kuin leijonat ja yhdessä tekeminen on meidän järjestössämme tärkeää. 

Yhdessä tekeminen viittaa sekä leojen itsensä, että leojen ja leijonien väliseen yhteistyöhön. 
  



Mitä voin tehdä Leojen kanssa? 
Muutama hyvä ja vähän parempi idea 

 

Aktiviteettejä  
(palvelutyötä) 

Toimintaa 
(sitä muuta) 

- Auta Lasta, Auta perhettä –
aktiviteetti 
• Eurooppalainen Leo-Lions Service 

dayn innoittama aktiviteetti, jossa 
mennään paikalliseen kauppaan ja 
pyydetään asiakkaita ostamaan yksi 
ylimääräinen tuote ja lahjoittamaan 
se leojen kautta Ensi- ja Turvakotien 
liitolle tai kaupungin 
sosiaalitoimeen. 

- Nenäpäivä 
• Tehdään jotain typerää ja kerätään 

sillä rahaa Ylen Hyvä-säätiölle. 

- Hyvänmielenpäivä marraskuussa 
• Järjestetään joka vuosi 

pyhäinpäivänä. Monilla klubeilla on 
tapana jakaa ilmaista lämmintä ja 
piparia mehua haudoilla vieraileville. 

- Vanhustyö 
• Paikalliset vanhainkodit kaipaavat 

aina piristystä päiviinsä. Voidaan 
järjestää esim. laulatuksia, bingoa, 
ulkoilua, näyttelyjä vaikkapa 
ekaluokkalaisten piirustuksista... 
Mitä vain, mikä tuo iloa ikäihmisten 
arkeen. 

- Aktiviteetit lasten kanssa 
• Esimerkiksi rusettiluistelun tai 

urheilupäivän järjestäminen 
yhdessä koulun, päiväkodin tai 
lastenkodin kanssa. Ohjelman 
suuntaaminen erityisryhmille on 
suositeltavaa. 

- Varainkeruu kohderyhmän 
hyväksi 
• Varoja voi kerätä vaikkapa talkoilla, 

musiikki- tai tanssiesityksillä, 
arpajaisilla, myyjäisillä, bileillä, 
lipaskeräyksillä… Keräyslupien 
kanssa saa varmasti apua 
taustaklubilta. 

- Puistoalueen siistiminen 
• Valitaan joku puisto tai muu 

ulkoilualue ja käydään keräämässä 
alueelta roskia ja lehtiä. 

- Klubi-illat 
- Keräännytään porukalla katsomaan 

leffaa, pelaamaan ja syömään hyvin 
(tai huonosti). Lähdetään ulos 
pitämään hauskaa ja kutsutaan 
kavereita mukaan! 

- Koulutuspäivät 
- Elo-lokakuussa järjestettävä 

tapahtuma, jossa uusien 
virkailijoiden kouluttamisen lisäksi 
ohjelmassa on myös yleishyödyllisiä 
koulutuksia kaikille leoille 

- Talvipäivät ja -seminaari 
- Vuosittaiset leojen talvikisat, 

hauskan pitoa ja niiden kanssa 
samana viikonloppuna järjestettäviä 
koulutuksia. 

- Vuosikokous 
- Suomen Leojen yhteinen kokous. 

Viikonloppu touko-kesäkuun 
vaihteessa. Paljon asiaa, paljon 
hupia. 

− LEF- Leo Europa Forum 
- Suurin vuosittainen eurooppalaisten 

leojen kohtaamispaikka. 

- Muut kansainväliset tapahtumat 
- Suomen Leojen hallitukselta saat 

paitsi tietoa erilaisista 
leotapahtumista maailmalla, myös 
tukea näihin osallistumiseen 
Leorahaston kautta! 

- Charterit 
- Klubin synttärit. Great fun! 

 

 
  



Muuta tietoa 
Internet 

Suomen Leoilla on omat verkkosivut osoitteessa www.leo-clubs.fi.  Suomen Leot löytää myös 

Facebookista www.facebook.com/Suomen.Leot sekä Instagramista 

www.instagram.com/suomenleot. Nettisivuilta löytyy lisätietoa toiminnasta ja jonkin verran 

ladattavia leomateriaaleja klubin toiminnan tueksi. Melkein jokaisella Suomen leoklubilla on omat 

Facebook- tai Instagram-sivut. Euroopan Leoilla on myös omat sivut www.european-leos.eu .  

 

Sähköposti 

Kaikilla Suomen leoilla on oma sähköpostiosoite joka ohjaa leopostin yksilön käytössä olevaan 

omaan sähköpostiin. Osoite on muotoa etunimi.sukunimi@leo-clubs.fi. Koko leoklubille voi 

lähettää postia klubin nimellä (esim. ylivieska@leoclubs.fi tai jyvaskyla.lohikoski@leo-clubs.fi). 

Muista leomaailman verkkoyhteyksistä löydät lisätietoa Suomen Leojen sivuilta. Kaikille Suomen 

leoille voi lähettää postia osoitteella sleo@leo-clubs.fi. Muistathan päivittää vaihtuneen 

postiosoitteen aina leojasenrekisteri@gmail.com       

 

Leolehti 

Leolehti ilmestyy leijonien jäsenlehden Lionin kanssa muutaman kerran vuodessa. Leolehti on 

Lionin neljä viimeistä sivua. Lehti tulee automaattisesti kaikille leoille, joiden yhteystiedot ovat 

Suomen jäsenrekisterissä. Leolehden on tarkoitus olla leojen sisäinen informaatiokanava ja 

samalla tiedottaa leijonille leojen toiminnasta. Lehdessä on monipuolisesti juttuja niin kansallisista 

kuin kansainvälisistäkin leotapahtumista ja klubien aktiviteeteista ja toiminnasta. Kuka tahansa saa 

kirjoittaa jutun Leolehden lähettämällä oman juttunsa osoitteeseen leolehti@leo-clubs.fi. 

 

Leomatrikkeli 

Suomen Leojen hallitus vastaa vuosittain julkaistavasta leomatrikkelista, joka jaetaan sähköisesti 

kaikille Suomen Leoille kauden alussa. Matrikkelista löytyvät muun muassa leotoiminnan 

perussäännöt sekä paljon hyödyllisiä ohjeita ja yhteystietoja.  

 

Leorahasto 

Leorahaston tarkoituksena on tukea Suomalaisten leojen osallistumista kansainvälisiin leo- ja 

leijonatapahtumiin. Tämän se tekee myöntämällä kaksi kertaa vuodessa avustuksia, heinä- ja 

joulukuussa. Hakemukset avustuksista tulee toimittaa Suomen Leojen hallitukselle määräaikaan 

mennessä. Hakemuskaavakkeita saa mm. piiripresidentiltä. Matrikkelista löytyy 

hakemuskaavakkeen täyttövaatimukset. Rahasto on perustettu Tampereen Europa Forumin 

ylijäämästä 80-luvulla. Sen vuotuisista korkotuloista jaetaan maksimissaan 90 % avustuksina.  

 

Leorahasto adressi 

Leorahaston hyväksi on painettu ja myyty leoadresseja. Se on kuin mikä tahansa adressi, jonka 

lahjoitukset käytetään leorahaston pääoman kasvattamiseksi. Suosittuna käyttökohteena ovat 

olleet esimerkiksi muiden klubien charterit. Adresseja saa mm piiripresidenteiltä. Tili, jolle 

lahjoitukset maksetaan, on: 

Suomen Lions-liitto ry / Leorahasto 

TOP Kaarina 

571083-221069  

http://www.leo-clubs.fi/
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mailto:sleo@leo-clubs.fi
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- Suomet Leot 

 

- leotoiminta, lionstoiminta 
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- Suomen Leojen hallitus, SLH 

 

- leoklubi, leijonaklubi, lionsklubi HUOM! Leo Club Pori/Karhu, LC Pori 

 

- leopiiri, lionspiiri HUOM! AM-piiri, leopiiri BN, C-leopiiri 

 

- leopresidentti, lionspresidentti 

 

- Suomen Leo Moninkertaispiiri 107, MD 107, MPK 

 

- moninkertaispiirin vuosikokous 
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