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Ainaisjäsenyyden hakemus  
 

Batch  ____________ 
Staff initials _______ 
Club                  ☐  
District Office ☐ 
India Office     ☐ 

 

  (Täytä kaikki kentät)   
Lionsklubin nimi     

Klubin numero / Piirin numero     

Jäsenen nimi 
(kuten se halutaan 

todistukseen) 

(etunimi)     

(keskimmäinen)     

(sukunimi)     

Jäsennumero     

Jäsenen syntymäaika     

Vuosi, jolloin liittyi lionsklubiin    

Montako vuotta aktiivista palvelua    

Jäsenyys toisessa klubissa? Klubin 
nimi (klubien nimet)    

 

Jäsen on vakavasti sairas  ☐ Kyllä   
 

Muita huomautuksia: 
 

 
 
 
 

     
Maksutiedot 
(valitse yksi) 

☐ $650 shekki ☐ $650 maksu suoritettu MyLCI:n kautta 
☐ Muu maksutapa (selitä):  

 
Tunnemme ainaisjäsenyyden vaatimukset ja lähetämme yllä olevat tiedot päämajaan näiden vaatimusten perusteella.   

• Kuka tahansa klubin jäsen, joka on ollut aktiivinen jäsen vähintään kahdenkymmenen (20) vuoden ajan;  
• Kuka tahansa klubin jäsen, joka on ollut klubin aktiivinen jäsen vähintään viidentoista (15) vuoden ajan ja hän on 

vähintään seitsemänkymmentä (70) vuotta vanha;  
• Kuka tahansa klubin jäsen joka on vakavasti sairas;  
• Ja joka on antanut erinomaista palvelua klubilleen, paikkakunnalleen tai järjestölle; hänelle voidaan myöntää 

ainaisjäsenyys paikallisessa klubissa kun  
(1) Klubi suosittelee häntä,  
(2) Hänen klubinsa maksaa järjestölle US$650 tai vastaavan summan oman maan valuutassa hänen tulevien 
jäsenmaksujensa katteeksi, ja.  

 
 
HUOMAA: AINAISJÄSENEN TODISTUKSEN JA -KORTIN LÄHETTÄMISEEN MENEE NOIN KAHDEKSAN VIIKKOA. 

 

Klubivirkailijan nimi  
Klubivirkailijan sähköposti  
Klubivirkailijan allekirjoitus  Pvm: 
Allekirjoittajan virka ☐ Klubipresidentti ☐ Klubisihteeri 

 

Ainaisjäsenen maksu voidaan suorittaa MyLCI:n kautta, kohdassa Tiliotteet/Maksut tai maksu voidaan lähettää joko shekillä tai 

tavallisesti käytetyllä maksutavalla. Maksu pitää suorittaa ennen kuin ainaisjäsenen hakemus hyväksytään. Lähetä täytetty 

hakemus osoitteella Lions Clubs International, Member Service Center, 300 W. 22nd Street, Oak Brook, IL 60523-8842 

MemberServiceCenter@lionsclubs.org · Puhelin - 630-203-3830 · Faksi 630-571-1687 
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