
Leo-50A FI 1/13                                Täytä tämän lomakkeen molemmat puolet 

ALPHA-LEOJÄSENYYSHAKEMUS 
Tämän lomakkeen molemmat sivut tulee täyttää kaikille leoille, jotka ovat alaikäisiä ja ne tulee 
palauttaa leoklubineuvojalle, joka on sponsoroivan lionsklubin jäsen. Koska sponsorina toimivan 
lionsklubin vastuulla on ylläpitää tietoja vanhempien/huoltajien suostumuksesta alaikäisten lasten 
osallistumisesta, on ehdottoman tärkeää, että sponsoroiva lionsklubi säilyttää nämä lomakkeet. 
Täytettyjä lomakkeita ei tule lähettää kansainväliseen päämajaan. 

 
OSA I:  HAKIJAN TIEDOT 
 

 
Etunimi ____________________________________________________ Toinen nimi _____________________________________________ 

Sukunimi __________________________________________________________________________________________________________ 

Katuosoite _________________________________________________________________________________________________________ 

Postinumero ja –toimipaikka __________________________________________________________________________________________ 

Maa ______________________________________________________________________________________________________________ 

Puhelinnumero __________________________________________ S-posti ____________________________________________________ 

Sukupuoli _________________________________________________ Syntymävuosi ____________________________________________ 
 
Olen jäsen

 

seuraavissa järjestöissä ______________________________________________________________________________________________ 
  
Olen:             Uusi jäsen            Mistä kuulit leoklubista? _____________________________________________________________________ 
 
                       Siirtojäsen                     Entinen jäsen                      Jäsennumero ____________________________________________________ 
                                                                                                                                                             (Jos ei tiedossa, ota yhteyttä leo@lionsclubs.org) 
 

             Aikaisemman klubin nimi _______________________________________Aikaisemman klubin numero _______________________ 
 
  

OSA II:  HAKIJAN ALLEKIRJOITUS 
 
Allekirjoituksellani vakuutan olevani hyvämaineinen oppilas / paikkakuntalainen ja klubin sääntöjä ja ohjesääntöjä 
noudattaen haen jäsenyyttä __________________________________ leoklubissa, jota sponsoroi 
__________________________________ lionsklubi. Olen täyttänyt yllä vaaditut tiedot parhaan kykyni mukaisesti ja 
haluan liittyä tämän klubin jäseneksi. Uskon, että olisin arvokas lisä klubille ja sen jäsenten ystävyyden arvoinen. 
Vanhempani/huoltajani ja minä ymmärrämme, että liittymismaksu on _________ ja vuosimaksu on __________. 
Ymmärrän myös, että vanhempien/huoltajan suostumuksen jälkeen tietoni lisätään Lions Clubs Internationalin 
jäsentiedostoon ja tietoja käytetään viestintään LCI:n jäsenten kanssa ja heidän välillään. Vanhempien/huoltajien 
suostumus löytyy lomakkeen toiselta sivulta. 

 

___________________________________________________________________                   __________________________ 
                                                 HAKIJAN ALLEKIRJOITUS                                                                                       PVM 

 
   

OSA III:  VAIN LIONIEN KÄYTTÖÖN 
 

 

  Kopio täytetystä lomakkeesta on lisätty leoklubin tiedostoihin                    Leo lisätty klubin jäsenluetteloon MyLCI:n kautta 

  Vanhemman/huoltajan suostumus saatu                                                       Vanhemman/huoltajan suostumus hyväksytty MyLCI:ssa 

LOMAKKEEN HYVÄKSYNYT ________________________________________________________   PVM ___________________________ 
                                                                                                       Leoneuvojan allekirjoitus 

 

mailto:leo@lionsclubs.org
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OSA IV:  VANHEMMAN/HUOLTAJAN YHTEENVETO JA SUOSTUMUS 
 
Annan täten lapselleni luvan liittyä jäseneksi yllämainittuun leoklubiin.  Ymmärrän, että paikallinen lionsklubi sponsoroi 
leoklubia ja se antaa nuorille mahdollisuuden kehittää heidän johtamistaitojaan ja samalla palvella paikkakuntaa. Olen 
saanut tämän leoklubin toimintaan liittyvät materiaalit sekä leoklubineuvojan nimen ja yhteystiedot, tiedot 
kokoontumispaikasta ja -ajoista, minkälaisia palveluprojekteja klubi toteuttaa, jne. 
 
Ymmärrän, että osallistumalla tämän leoklubin toimintaan, lapseni oletetaan osallistuvan klubikokouksiin ja klubin 
palveluprojekteihin ja heitä voidaan pyytää osallistumaan klubin sosiaalisiin tapahtumiin. Osallistuminen tällaisiin 
kokouksiin, projekteihin ja tapahtumiin voivat joskus vaatia kuljetusta niiden pitopaikoille ja kuljetuksen voi joskus järjestää 
sponsoroiva lionsklubi, mutta toisinaan minua voidaan pyytää kuljettamaan lapseni näihin kokouksiin, projekteihin ja 
tapahtumiin.  Lisäksi ymmärrän, että osallistumalla tämän leoklubin toimintaan lastani voidaan kuvata tai valokuvata eri 
klubikokouksissa, projektien yhteydessä tai tapahtumissa.  Lisäksi ymmärrän, että lapseni henkilökohtaiset tiedot annetaan 
sponsoroivalle lionsklubille ja Lions Clubs Internationalin (LCI) päämajaan kommunikaation mahdollistamiseksi jäsenten 
kanssa ja heidän välillään. Näitä tietoja käytetään pelkästään järjestön tavoitteiden edistämiseen, kuten "yhdistää klubit 
ystävyyden, toveruuden ja yhteisymmärryksen sitein", ja jotta pystytään toteuttamaan välttämättömät järjestöaktiviteetit 
LCI:n yksityisyyssääntöjen mukaisesti.  LCI:n yksityisyyssäännöt löytyvät verkkosivulta www.lionsclubs.org kirjoittamalla 
hakusana "tietosuoja" hakulaatikkoon kotisivun oikeassa ylälaidassa. 
 
Merkitse allaolevat laatikot, jos hyväksyt niissä mainitut lausunnot: 
 

� Annan luvan kuljettaa lastani leoklubikokouksiin, projekteihin ja tapahtumiin joko leoklubineuvojan tai sponsoroivan 
lionsklubin jäsenen toimesta. 

� Annan luvan, että lastani voidaan kuvata ja/tai valokuvata leo/lionsklubin tilaisuuksissa ja kokouksissa ja näitä 
videoita ja/tai kuvia voidaan lisätä Lions Clubs Internationalin avoimelle verkkosivulle osoitteessa  
www.lionsclubs.org, Lions Clubs Internationalin vain jäsenille tarkoitetulle intranet-sivulle (MyLCI), muihin LCI:n 
tietokantoihin ja/tai lionsklubin/piirin verkkosivulle. 

� Ymmärrän myös, että vanhempien/huoltajan suostumuksen jälkeen tietoni lisätään Lions Clubs Internationalin 
jäsentiedostoon ja tietoja käytetään viestintään LCI:n jäsenten kanssa ja heidän välillään. 

 

Allekirjoittamalla tämän lomakkeen osoitat, että olet lukenut tällä Leo-50 -lomakkeella mainitut tiedot, suostut lapsesi 
osallistumiseen leoklubin toimintaan ja että suostut yllä merkitsemiisi lausuntoihin. Allekirjoitettu lomake tulee palauttaa 
leoklubineuvojalle ja sinun tulee säilyttää itselläsi yksi kopio. 
 
 

 
Lapsen nimi ____________________________________________________________________________________________ 

Vanhemman tai huoltajan nimi _____________________________________________________________________________ 

Katuosoite _____________________________________________________ Postitoimipaikka __________________________ 

Maa ___________________________________________________________________________________________________ 

Sähköposti ____________________________________________________________ Puhelin __________________________ 

Vanhemman tai holhoojan allekirjoitus ______________________________________________ Pvm  ___________________ 

 
TÄRKEÄ HUOMAUTUS SPONSOROIVALLE LIONSKLUBILLE 
Sponsoroivan lionsklubin vastuulla on säilyttää tiedot vanhempien/holhoojien suostumuksesta, jolla nuori alaikäinen henkilö 
saa luvan osallistua leoklubiin.  Vanhemman tai holhoojan tulee lukea ja täyttää tämä lomake jäsenistä, jotka ovat alaikäisiä. 
Jos käytätte MyLCI:ta, teitä pyydetään vahvistamaan, että lionsklubi on saanut vanhemman/holhoojan suostumuksen lisätä 
alaikäisen leon tiedot tietokantaan. 

http://www.lionsclubs.org/
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