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Yleisiä kysymyksiä leoklubiohjelmasta 
 
 

 

Miten leoklubi perustetaan? 
Uuden leoklubin perustamisesta saa tietoja leoklubin 
perustamispaketista, jonka voi tilata ilmaiseksi 
kansainvälisen päämajan nuoriso-ohjelmien osastosta 
tai sen voi ladata LCI:n verkkosivuilla olevasta ”Leo 
Zonesta”. 
 

Mitä kuluja tulee leoklubin sponsoriklubille? 
Sponsoreina toimivien lionsklubien on maksettava 
kertamaksuna leoklubin perustamismaksu 100 US 
dollaria. Tämä maksu kattaa: 
 

 perustamistodistuksen 

 leopinssin jokaiselle perustajajäsenelle 
 leoklubivirkailijan paketin ja 

 leoklubin sponsorointipaketin 
 

Sponsoroiva lionsklubi voi ostaa uusien leojäsenten 
paketteja Klubitarvikeosastolta. Lisäksi leojäsenten 
jäsenkortteja, uusien jäsenten todistuksia ja uusien 
leojäsenten oppaita voi ladata MyLCI:sta. 
 
Jokaisen leoklubia sponsoroivan lionsklubin tulee 
maksaa 100 US dollarin suuruinen vuotuinen 
sponsorimaksu, jolla katetaan leoklubiohjelman 
hallinnolliset kulut.   Tämä vuosimaksu laskutetaan 
sponsoriklubin tililtä heinäkuussa. Tätä maksua ei 
veloiteta sinä toimivuonna jolloin leoklubi perustetaan. 
 

Miten leoklubit saavat 
perustamistodistuksensa? 
Kun mahdolliset leot päättävät muodostaa uuden klubin 
(uusissa leoklubeissa suositellaan olevan vähintään 20 
jäsentä), he valitsevat omat klubivirkailijansa. Sen 
jälkeen sponsorilionsklubin presidentti lähettää täytetyn 
leoklubin perustamisilmoituksen (Leo-51) nuoriso-
ohjelmien osastolle. Uuden klubin virallinen 
perustamispäivä on se päivä, jolloin kansainvälinen 
päämaja käsittelee ja hyväksyy ilmoituksen. 
Perustamisprosessi voi viedä 4-6 viikkoa riippuen 
vuodenajasta. 
 

Onko leoille ikärajoja? 
Kyllä. Leoklubin jäsenten tulee olla iältään 12-30-
vuotiaita. Tämän ikäjakauman sisällä Alfa-klubit on 
tarkoitettu 12-18-vuotiaille. Tässä ikäryhmässä 
keskitytään teinien ja esiteinien yksilölliseen ja 
sosiaaliseen kehitykseen. Omega-klubit on räätälöity 18-
30-vuotiaille nuorille aikuisille. Tässä ikäryhmässä 
keskitytään nuorten aikuisten henkilökohtaiseen ja 
ammatilliseen kehitykseen. 
 
 

 

Pitääkö leojen olla lionien poikia tai tyttäriä? 
Ei. Leoklubin jäsenyys on avoin kaikille luonteeltaan 
sopiville nuorille. Sponsorilionsklubin leotoimikunta 
päättää kelpoisuudesta. 
 

Mikä on sponsorilionsklubin ja leoklubin 
välinen suhde? 
Sponsoriklubin velvollisuus on ohjata ja neuvoa 
leoklubia. Työskentelemällä kiinteästi leojen kanssa 
lionit varmistavat, että heidän sponsoroimansa klubi 
toimii Lions Clubs Internationalin toimintaperiaatteiden 
mukaisesti. Lionit toimivat leojen kanssa avoimella ja 
rakentavalla tavalla. 
 

Mikä on leoneuvoja? 
Leoklubin kanssa yhteistyössä leoklubin neuvojaksi 
nimitetään yksi lion. Hänen tulisi olla henkilö, joka toimii 
mielellään nuorten kanssa.  Leoneuvojan johtamistaito 
vaikuttaa usein leoklubin menestykseen. Leoneuvoja 
muodostaa yhdessä kahden muun nimitetyn lionin 
kanssa leoklubin neuvoa-antavan toimikunnan.  
 
Koulussa toimivilta leoklubeilta edellytetään usein, että 
niiden leoneuvojana toimii opettajakunnan edustaja. 
Ellei opettajakunnan edustaja ole lion sponsoroivasta 
klubista, tulisi hänen lisäkseen rinnakkaisneuvojaksi 
nimittää lion, jotta kiinteä yhteys lionsklubiin voidaan 
ylläpitää jatkossakin. 
 

Voiko useampi kuin yksi lionsklubi sponsoroida 
leoklubia? 
Kyllä. Piirikuvernöörin kirjallisen hyväksynnän saatuaan 
kaksi tai useampi lionsklubia voi yhdessä sponsoroida 
yhtä leoklubia. Sponsoroivilla lionsklubeilla on 
samansuuruinen edustus leoklubin neuvoa-antavassa 
toimikunnassa. Yksi sponsoroivista klubeista nimitetään 
pitämään yhteyttä kansainväliseen päämajaan asioissa, 
jotka koskevat leoklubin laskutusta ja hallintoa. Yksi 
lionsklubi voi sponsoroida rajoittamattoman määrän 
leoklubeja. 

 
Voiko liitännäisklubi tai lionessklubi 
sponsoroida leoklubia? 
Ei. Vain lionsklubit voivat sponsoroida leoklubeja. 
Liitännäisklubien ja lionessklubien jäsenet voivat toimia 
leoklubien rinnakkaisneuvojina. 
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Voivatko lionsklubit maksaa leojen 
liittymisjäsenmaksut ja leoklubin vuosimaksut 
aktiviteettitililtään? 
Kyllä. Leoklubit ovat virallisia lionsaktiviteetteja. Siksi 
leojen liittymismaksut ja vuosimaksu voidaan maksaa 
lionsklubin aktiviteetti- ja/tai hallinnolliselta tililtä. 
Samoin kumpaakin tiliä voidaan käyttää leoklubin 
hallinnollisten kulujen maksamiseen. 
 

Voivatko leoklubit maksaa itse omat 
liittymismaksunsa tai vuosimaksunsa? 
Epäsuorasti. Sponsoriklubi on vastuussa kaikista 
leoklubinsa liittymisjäsenmaksuista ja vuosimaksuista. 
Jotkut leoklubit haluavat kuitenkin maksaa 
sponsoriklubille takaisin nämä maksut. 
 

Voivatko leot tilata klubitarvikkeita 
päämajasta? 
Koska leoklubi on lionsklubin sponsoroima aktiviteetti, 
sillä ei ole tiliä päämajassa. Tilatessaan tarvikkeita 
kansainvälisestä päämajasta leot voivat maksaa 
lähettämällä US dollareina kirjoitetun shekin tai 
maksumääräyksen. Leojen tilaus voidaan myös 
laskuttaa sponsorilionsklubin tililtä, jos siihen on saatu 
valtuudet sponsoriklubin virkailijalta. 
 

Onko leojen lähetettävä kuukauden 
jäsenilmoitukset? 
Kyllä. Leoklubien sihteerien tulee lähettää kuukauden 
jäsenilmoitukset kansainväliseen päämajaan käyttäen 
MyLCI:ta verkkopalvelussa. Lisäksi uudet leovirkailijat 
tulee ilmoittaa 15.5. mennessä. Leovirkailijan paketti 
postitetaan vuosittain maalis-/huhtikuun tienoilla 
ilmoitetuille leoneuvojille. Leoneuvojien ja 
leovirkailijoiden nimi- ja osoitemuutoksista tulee 
ilmoittaa välittömästi nuoriso-ohjelmien osastolle tai 
MyLCI:hin.  
 

Mitä palkintoja leot voivat saada? 
Leoille ja leoklubeille on saatavilla johtajuus-, jäsen- ja 
laajennuspalkintoja. Leopalkinnoista on täydellinen 
luettelo LCI:n verkkosivujen ”Leo Zonessa” osoitteessa 
www.lionsclubs.org. Leopalkintoja voi lisäksi ostaa 
lionien verkossa olevasta klubitarvikemyymälästä.  
 

Mitä ovat leopiirit? 
Kun lionspiirissä on vähintään kuusi virallisesti 
perustettua leoklubia, piirikuvernööri voi hyväksyä 
leopiirin perustamisen. Leopiirin rajojen on oltava samat 
kuin sponsorina olevan lionspiirin rajat. Kaikkien 
leopiirien on noudatettava kansainvälisen hallituksen 
hyväksymää leopiirin mallisääntöä. 
 
Kun moninkertaispiirissä on vähintään kymmenen 
leoklubia, sinne voidaan perustaa leomoninkertaispiiri. 
Moninkertaispiirissä on oltava yli 100 leojäsentä. 

Kuvernöörineuvoston tulee hyväksyä 
leomoninkertaispiirin perustaminen. Kaikkien 
leomoninkertaispiirien on noudatettava kansainvälisen 
hallituksen hyväksymää leomoninkertaispiirin 
mallisääntöä. 
 

Voivatko leot palvella lionspiirin hallituksessa? 
Jos leo sattuu olemaan myös lion, hän voi palvella 
lionspiirin hallituksessa, jos hänet nimitetään. 
 

Onko sponsoroivilla lionspiireillä 
määräysvaltaa leopiireihin? 
Kyllä. Sponsoroivien piirien tulee hyväksyä seuraavat 
asiat: Leopiirin vuosikokouksen ajankohta, 
leopiirikokousten päätökset, pääluvun mukaiset leopiirin 
maksut ja leopiirin tilit. Lisäksi sponsorilionspiirit voivat 
lopettaa leopiirien toiminnan ilmoitettuaan kirjallisesti 
lopettavansa sponsoroinnin. 
 

Voidaanko leoklubi asettaa “status quo” -
asemaan? 
Ei. Status quo ei koske leoklubeja. Jos leoklubista tulee 
toimimaton, sponsorilionsklubi voi halutessaan jatkaa 
sen sponsorina siltä varalta, että se mahdollisesti 
organisoidaan uudelleen. Leoklubi säilyttää aktiivisen 
statuksensa siihen asti, kunnes kansainvälinen toimisto 
saa sponsorilionsklubin lähettämän leoklubin 
lopettamisilmoituksen (Leo-86) tai sponsoroiva 
lionsklubi on ollut lakkautettuna yli 180 päivää. 
 

Mitä leoklubille tapahtuu, kun sen 
sponsorilionsklubi asetetaan status quo -
asemaan tai lakkautetaan? 
Sponsorilionsklubin asettaminen status quoon ei 
välittömästi vaikuta leoklubiin. Jos sponsorilionsklubi 
myöhemmin lakkautetaan, leoklubille annetaan 180 
päivää ”armonaikaa” löytää uusi sponsorilionsklubi, 
ennen kuin leoklubikin lakkautetaan. 
 

Kattaako järjestön yleinen vastuuvakuutus 
leoklubin jäsenet ja sen vapaaehtoiset?  
Kyllä. Leoklubin jäsenillä on vakuutusturva. Vakuutus 
kattaa kolmannen osapuolen loukkaantumisen samoin 
kuin kolmannen osapuolen vahingoittuneen omaisuuden 
miljoonaan US dollariin asti tapausta kohti, jos leoklubia 
pidetään laillisesti vastuussa.    Ole hyvä ja katso 
tyhjentävät tiedot Lions Clubs Internationalin 
vastuuvakuutusohjelmasta (LA3). 
 

Voiko leotunnus esiintyä yleisölle tai muille 
lioneille myytävissä tarvikkeissa? 
Kuten lionsklubien, -piirien ja -moninkertaispiirien, 
leoklubien, -piirien ja -moninkertaispiirien voi olla 
tarpeen hakea lupa lions- ja leotunnusten käyttämiseen. 
Ole hyvä ja katso tyhjentävät tiedot Lions Clubs 
Internationalin tavaramerkkisäännöistä. 

http://www.lionsclubs.org/

