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Mitä ovat Leot?

• Lionsien omaa nuorisotoimintaa. 
• Leot ovat 12-30 vuotiaita tyttöjä ja poikia. 
• Leoklubit toimivat itsenäisesti heitä tukevan 

taustaklubin rinnalla. 
• Leot kokoontuvat kuukausikokouksiin, tekevät 

aktiviteetteja sekä pitävät hauskaa. 
• Pääpaino on palveluaktiviteeteissa, toki myös 

varainkeruuta voidaan tehdä. 
• Yhteydenpidosta leo- ja lionsklubin välillä 

huolehtii lionsklubista valittu leoneuvoja.

LeoC Sakari Heinonen 2

Leo-Suomi sanakirjan mukaan: 

”Leo on hyvä tyyppi, joka on valmis auttamaan toisia ja kehittämään itseään. 
Ja ehkä myös pitämään hauskaa”. 



Toimintaa omasta klubista 
kansainvälisille kentille

• Leoissa nuoret oppivat palvelujärjestötoimintaa 
sekä tuntemaan nuoria ympäri Suomea ja 
maailmaa. 

• Suomessa noin 150 leoa 10 klubissa. 
• Maailmalla leoja on noin 160.000, 140:ssa eri 

maassa.
• Suomen leojen keskinäinen toiminta on aktiivista 

ja hyvin organisoitua. Toimintaa on sekä piiri että 
kansallisella -tasolla.

• Yhteistyötä tehdään myös muiden Euroopan 
leojen kanssa. 

• Euroopan Leot tapaavat toisiaan vuosittain 
leojen Europa Forumissa ja Lions Europa 
Forumissa.

LeoC Sakari Heinonen 3



Perustetaanko leoklubi?
• Leoklubin perustaminen sopii varsinkin 

Lionsklubeille, jotka etsivät uutta ilmettä 
toimintaan vanhojen aktiviteettien rinnalle 

• Sopiva yhteisaktiviteetti lohkolle tai alueelle.
• Klubin perustamista helpottaa, jos klubilaisilla 

on leo-ikäistä jälkipolvea (12-30 vuotta). 
• Lions -perhetausta ei kuitenkaan ole edellytys 

leoissa toimimiselle. 
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Leoklubi vaatii Lions-klubilta sitoutumista, 
mutta ei ole rahasta kiinni

• Leoklubin kansainvälinen perustamismaksu on 100 dollaria. Vuotuinen 
kansainvälinen jäsenmaksu on suunnilleen saman verran. 

• Tavallisesti taustaklubi tukee leoklubiaan 200-500 eurolla vuodessa riippuen 
klubin jäsenmäärästä ja toiminnasta. 

• Lionsklubi maksaa leoklubiin liittyvät kulut aktiviteettitililtään.
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Mistä Lisätietoa?
• Suomen leot: http://www.leo-clubs.fi/
• Uuden leon paketti: 

http://www.leo-clubs.fi/wp-content/uploads/2018/08/Uuden-leon-paketti-2018.pdf
• Leomatrikkeli

http://www.leoklubit.fi/data/liitteet/leo-matrikkeli-2013-2014_ei-jasentietoja(1).pdf
• Lions Liitto 

https://www.lions.fi/toiminta/leoklubit/
• Lions International 

http://members.lionsclubs.org/FI/leos/
• Leolehti löytyy Lions-lehden välistä
• Lisätietoa leoklubin mm. perustamisesta löytyy myös ”vanhan” Lions-vuosikirjan 

leosivuilta. 
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Heräsikö kiinnostus? 
Miten edetään?

Kerron mielelläni lisää leotoiminnasta ja leoklubin
perustamismahdollisuudesta. 

Kiitos!

Sakari Heinonen
B-piirin leojohtaja

email sakari.heinonen@lions.fi
p. 050-537 8868
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Lions Clubs International
MD 107 Finland
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SUOMEN LEOT
Me palvelemme. Yhdessä.*

* Leot haluavat viestittää uudella, yhtenäisellä teemalla, että leot tekevät samanlaista 
palvelutyötä kuin leijonat ja yhdessä tekeminen on Leo-järjestössä tärkeää. Yhdessä 
tekeminen viittaa sekä leojen itsensä, että leojen ja leijonien väliseen yhteistyöhön.

Kiitos!
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