
Leo-51.FI  12/15                         Täytä tämän lomakkeen molemmat puolet 

LEOKLUBIN PERUSTAMISILMOITUS 
Lähetä tämä lomake uuden leoklubin perustamiseksi. Jos lähetetty lomake ei vastaa allamainittuihin vaatimuksiin, se voi 
viivästyttää käsittelyä ja joissakin tapauksissa leoklubia ei voida perustaa. Kirjoita selvästi ja varmista, että siinä on kaikki 
tarvittavat allekirjoitukset. Kaikkiin kysymyksiin tulee vastata ennen kuin leoklubi perustetaan. 
 

• Samassa piirissä sijaitsevan lionsklubin tulee perustaa ja sponsoroida leoklubia. 
• Leoklubiohjelma on tarkoitettu 12-30-vuotiaille. Leoklubin on ilmoittauduttava joko Alpha (12-18-vuotiaat) tai Omega (18-30-

vuotiaat) klubiksi eikä klubiin voi kuulua jäseniä kummastakin ikäryhmästä. 
• Alaikäisten nuorten tulee täyttää Alpha-leoklubin jäsenhakemus (Leo50-A), johon sisältyy vanhemman/holhoojan suostumus 

nuoren osallistumisesta leoklubin toimintaan. Nuoret aikuiset, jotka ovat täysi-ikäisiä, täyttävät Omega-leoklubin 
jäsenhakemuksen (Leo50-O). Täytetyt lomakkeet tulee säilyttää arkistossa sponsoroivan lionsklubin toimesta. 

• Sponsorina toimivan lionsklubin tulee valita klubin jäsen toimimaan leoneuvojana. Kouluissa toimivien leoklubien tulee monissa 
tapauksissa valita myös opettajakunnan edustaja. Tällaisessa tapauksessa leoklubin neuvojan sponsoroivasta lionsklubista tulisi 
tehdä läheistä yhteistyötä opettajakunnan edustajan kanssa leoklubin ohjaamisessa. 

• Leoklubin perustamismaksu on kerran maksettava US$100 (tai vastaava summa muussa valuutassa). Summa kattaa 
Perustamiskirjan,  leoklubivirkalijoiden ja sponsoroivan lionsklubin materiaalit sekä leopinssit jokaiselle perustajajäsenelle. Älä 
lähetä sekkiä, rahasiirtoa tai pankkisiirtoa Leoklubin perustamismaksun maksamiseksi. Leoklubin perustamismaksu voidaan maksaa 
käyttämällä normaalisti käyttämäänne maksutapaa.  

 
Leoklubin nimi*               
 

*Tämä nimi tulee toimimaan leoklubin virallisena nimenä ja se kirjoitetaan perustamistodistukseen. Huomaa, että 
leoklubin nimessä ei saa olla erityismerkkejä tai sanoja Alpha, Omega, Leo, Leot, Klubi, Lion tai Lionit. 
 

 
Merkitse vain yksi:  Tämä klubi toimii         koulussa      TAI       paikkakunnalla 

 
 

 
Merkitse vain yksi: Tämä klubi on                Alpha-leoklubi (12-18-v.) TAI                   Omega-leoklubi (18-30-v.) 

 

 

Sponsoroivan lionsklubin nimi Lionsklubin kv. numero           

Lionsklubin kv. numero Lions-piiri  __________________________  Lions-piiri       

 
Tässä leoklubissa on _________ perustajajäsentä. Kirjoita heidän nimensä alle ja liitä mukaan lisälomakkeita jos tarpeen. 
Suositeltavaa on että perustajajäseniä on vähintään 20. 
 
       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

 
Mistä kuulit Leoklubiohjelmasta? 
 

o Toiselta lionilta o Sosiaalisesta 
mediasta 

o Paikkakunnan nuorisolta 

o LCI:n 
sähköpostista 

o LION-lehdestä o Muu (kerro tarkemmin): _________________   

 



Leo-51.FI 12/15 

 
 
 

Kummiklubin presidentti 

Etunimi      Sukunimi            

Lionin jäsennumero      Katuosoite         

Postinumero ja -toimipaikka       Maa       

Puhelinnumero      Sähköposti          
 
 
 

Leoneuvoja (on oltava sponsoroivan lionsklubin jäsen; henkilö jolle LCI lähettää kaikki tiedot) 

Etunimi      Sukunimi            

Lionin jäsennumero      Katuosoite         

Postinumero ja -toimipaikka       Maa       

Puhelinnumero      Sähköposti*          
                                                                                                             *MyLCI:n jäsenilmoitusjärjestelmän käyttämiseen tarvitaan oma sähköpostiosoite.  
 

Leoklubin 2. neuvoja tai opettajakunnan edustaja 

Etunimi _____________________________________________ Sukunimi ______________________________________________     

*Sähköposti  ________________________________________________ *Opintoneuvojalla ei ole pääsyä MyLCI:n verkossa toimivaan raportointisysteemiin.  
 
 
 

Leoklubin presidentti  

Etunimi       Sukunimi           

Katuosoite                

Postinumero ja -toimipaikka       Maa       

Puhelinnumero     Sähköposti*       Syntymävuosi   
                                                                                                                  *MyLCI:n jäsenilmoitusjärjestelmän käyttämiseen tarvitaan oma sähköpostiosoite. 
  
 
 
Allekirjoittamalla tämän lomakkeen me vahvistamme, että kaikki leoklubin jäsenet ovat sallitun ikäisiä joko Alpha- tai 
Omega-klubeihin ja seuraavat vaatimukset on täytetty: 
 

1) Lukenut ja hyväksynyt Leoklubin mallisäännön ja ohjesäännöt;  
2) Täyttänyt Leoklubin jäsenyyshakemuksen (Leo50-A tai Leo50-O) 

 
 

Klubia ei voida perustaa ilman alla mainittujen kolmen virkailijan allekirjoituksia. 
 
 
 
  Lionsklubin presidentin allekirjoitus                Leoneuvojan allekirjoitus                 Leoklubin presidentin allekirjoitus 
 
 
Lähettäkää nämä tiedot yhdellä alla mainituista tavoista:  
Sähköposti: leo@lionsclubs.org 
Faksi: +1 630 571 1692    
Lions Clubs International, Leo Club Program Department | 300 W. 22nd Street, Oak Brook, Illinois 60523-8842, USA   
 

mailto:leo@lionsclubs.org
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