
Lionsklubit
Paikkakunnat paranevat. 
Elämät muuttuvat.

Lionsklubit ovat valminna  
auttamaan
Tälläkin hetkellä lionsklubit vaikuttavat 
yhteisöjen elämään eri puolilla maailmaa. 
Sillä joka kerta kun lionsklubit 
kokoontuvat, ongelmat pienenevät ja 
paikkakunnat paranevat. Meidän 46 
000 klubia ja 1,35 miljoonaa jäsentä yli 
200:ssa maassa tekevät Lionsklubien 
Kansainvälisestä Järjestöstä (Lions Clubs 
International, LCI) maailman suurimman 
palveluorganisaation.

Lionsklubit tarjoavat uuden  
mahdollisuuden
Jo vuodesta 1917 lionsklubit ovat 
tarjonneet ihmisille mahdollisuuden tehdä 
jotakin oman paikkakuntansa hyväksi ja 
auttaa heitä jotka ovat avun tarpeessa.  
Pian sinunkin paikkakunnallesi perustetaan 
lionsklubi johon sinä voit liittyä aktiivisena 
vapaaehtoisena, jäseneksi kunnioitettuun 
kansainväliseen organisaatioon, johtajaksi 
omalla paikkakunnallasi ja ystäväksi 
ihmisille jotka tarvitsevat sinua. 

Lionsklubit ovat ainutlaatuisia
Lionsklubit tukevat näköohjelmia, auttavat 
vammaisia, ruokkivat nälkäisiä ja vievät 
hätäapua katastrofipaikoille. Ja eikä siinä 
kaikki. Jokainen lionsklubi valitsee omat 
projektinsa ja aktiviteettinsa jotka sopivat 
klubin ja klubilaisten elämäntyyliin ja joista 
on eniten hyötyä heidän paikkakunnalleen.

Voit lukea lisää lionsklubeista verkkosivuiltamme 
www.lionsclubs.org tai ottamalla yhteyttä  

 sinua lähimpänä olevan lionklubin jäseneen!

Jäsenyys- ja 
uusien klubien kehittämisosasto

Lions Clubs International 
300 W 22nd St.

Oak Brook, IL 60523-8842 USA
www.lionsclubs.org

Sähköposti: newclubs@lionsclubs.org
Puhelin: 630.203.3845
Faksi: 630.706.1691

Tehtävämme
on tehdä mahdolliseksi vapaaehtoisille 

palvella paikkakuntiaan, vastata huma-
ni-täärisiin tarpeisiin, rohkaista rauhaan 

ja edistää kansainvälistä yhteisymmärrystä 
lionsklubien välityksellä.
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Jäsenedut

On monia syitä miksi liittyä jäseneksi. 

Lionina tulet:

o   Auttamaan paikkakuntaasi ja oppimaan  

arvokkaita taitoja

o   Vaikuttamaan ihmisten elämään – 

paikallisella ja kansainvälisellä tasolla

o   Oppimaan johtajuustaitoja – ja 

johtamaan arvostettua organisaatiota

o   Verkostoitumaan liikemiesten 

ja -naisten kanssa, omalla 

paikkakunnallasi sekä ympäri 

maailmaa.

o   Saamaan uutta energiaa elämääsi ja 

pitämään hauskaa

Tulet kasvamaan henkilönä sekä 

ammattilaisena. Ja tiedät, että 

tekemilläsi teoilla on todella 

merkitystä ja arvoa.

Kuinka uusi klubi muodostetaan

Lionsklubi perustetaan kun paikkakunnalla 
ihmisiä kutsutaan liittymään. Vapaaehtoiset 
lionit isännöivät useita tiedotustilaisuuksia 
jäsenyyden vahvistamiseksi ja rakentamiseksi, 
keskustellen projekti-ideoista joilla olisi paljon 
merkitystä paikkakunnalle.

Kun klubilla on 20 jäsentä, tai vähemmän 
mikäli kyseessä on liitännäisklubi, pidetään 
klubivirkailijavaalit ja perustamishakemus 
toimitetaan Lionsklubien Kansainväliseen 
Järjestöön. Hakemukseen mukana on 
kertaveloituksena suoritettava perustamismaksu 
35 US dollaria per jäsen. Vuosittainen 
kansainvälinen jäsenmaksu 43 US dollaria 
sen jälkeen, mahdollisten piirin ja klubin 
maksujen lisäksi, laskutetaan kahdessa erässä, 
puolivuosittain. Vapautus perustamismaksusta 
ja alennettu kansainvälinen jäsenmaksu 
voidaan myöntää perhejäsenille, opiskelijoille 
ja valmistuville leoille ja nuorille aikuisille 
asianmukaisia todistuksia vastaan.

Kun Lions Clubs International on käsitellyt 
perustamishakemuksen, klubi kuuluu järjestön 
vastuuvakuutuksen piiriin ja jäsenet voivat 
ryhtyä toteuttamaan palveluprojekteja.

Christy
Sticky Note
Current cost for annual dues is $43. I deleted the 2012 info in parenthesis, but realize the copy may need further editing. Thank you!




