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Johdanto 

Klubin jäsenjohtajan virka on tärkeä klubin terveyden ja elinvoiman varmistamiseksi ja sen 

kyvylle palvella yhteisöä. Klubin maailmanlaajuisen toimintatiimin jäsenenä teet yhteistyötä 

klubin palvelujohtajan ja johtajiston johtajan kanssa, joka on automaattisesti klubisi varajohtaja, 

sellaisten aloitteiden kehittämiseksi ja toteuttamiseksi, jotka keskittyvät johtamisen 

kehittämiseen, jäsenmäärän kasvattamiseen ja humanitaaristen palvelujen laajentamiseen. 

Tämä opas auttaa sinua tukemaan sekä nykyisiä että uusia jäseniä varmistaaksesi, että 

kuuluminen klubiisi on heille mielekäs, vaikuttava ja palkitseva kokemus. 

 

Virkaan    

valmistautuminen 
Ennen kuin aloitat vuoden tehtävät, tutustu 

perusteellisesti virkaan ja valmistaudu siihen kaikin 

tavoin. Aika, jonka sijoitat valmistautumiseen, on 

hyvin tärkeää koko virkakaudelle. Lue tämä opas ja 

sitä tukevat materiaalit. Käytä tämän oppaan 

lopussa olevaa Suunnittelukalenteria, jotta voit 

suunnitella koko vuoden tehtävät. 

Vastuut  
Klubin jäsenjohtaja auttaa klubia jäsenkasvun varmistamisessa. Kasvu saavutetaan uusien 

jäsenten rekrytoinnin ja jäsenten tyytyväisyyden kautta, koska silloin jäsenet pysyvät jäseninä ja 

palvelevat kauemmin. Tehtävään liittyy seuraavia vastuita:  

 Menestykseen johtavat toimet  

o Tehdä yhteistyötä johtajiston johtajan, palvelujohtajan ja klubin presidentin 

(maailmanlaajuisen toimintatiimin johtaja) kanssa sellaisten aloitteiden 

kehittämiseksi ja toteuttamiseksi, jotka keskittyvät johtamisen kehittämiseen, 

jäsenmäärän kasvattamiseen ja humanitaaristen palvelujen laajentamiseen.  

o Tukea jäsenten säilyttämistä luomalla klubiin sopusointuisen ilmapiirin. Saada 

jäsenet tuntemaan olonsa osaksi perhettä paikallista yhteisöä palvellessaan.  

o Kehittää ja perustaa jäsentoimikunta, joka laatii ja toteuttaa tavoitteita jäsenille 

sekä toimintasuunnitelmia. 

o Motivoida klubin jäseniä kutsumaan uusia jäseniä ja innostaa positiiviseen 

jäsenkokemukseen. 

o Varmistaa, että uusille jäsenille tarjotaan tehokas perehdytys yhteistyössä klubin 

kehitysjohtajan (varajohtaja) kanssa. 

o Tehdä yhteistyötä klubin palvelujohtajan kanssa jäsenmahdollisuuksien 

edistämiseksi palveluprojektien aikana.  

o Osallistua hallintoalueen, alueen ja piirin kokouksiin ja tapahtumiin.  

 

Tiesitkö?  

Materiaalit voi ladata Lions 

Club Internationalin 

verkkosivulta 

https://bit.ly/2LPzGoO tai 

niitä voi tilata 

jäsenohjelmien osastolta 

osoitteesta 

membershipoperations@lio

nsclubs.org. 

https://bit.ly/2LPzGoO
mailto:membershipoperations@lionsclubs.org
mailto:membershipoperations@lionsclubs.org
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o Ottaa yhteyttä mahdollisiin jäseniin mahdollisimman nopeasti.  

Klubin jäsenjohtajan tärkeimmät prioriteetit 

1. Laatia suunnitelma klubin jäsenkasvulle. 

2. Tehdä luettelo mahdollisista jäsenistä ja seurata heitä – sinun on varmistettava, että 

heille lähetään kutsut osallistua klubiin.  

3. Käyttää Kysy pois! -rekrytointiopasta. 

4. Varmistaa, että jäsenet on perehdytetty kunnolla.  

5. Pitää klubin ilmapiiri positiivisena.  

6. Pyytää jäseniltä tietoja mahdollisista jäsenistä ja toistaa vaiheet 1–5. 

7. Mainostaa klubia julkisissa palvelutapahtumissa tekemällä yhteistyötä 

markkinointiviestinnän johtajan kanssa. 

8. Osallistua alueen ja piirin kokouksiin ja tapahtumiin.  

9. Tehdä yhteistyötä klubisi, alueesi ja piirisi kanssa.  

 

 Menestyksen mittaaminen  

o Suorittaa vähintään yksi jäsenhankinta enemmän kuin edellisenä vuonna. 

o Ottaa yhteyttä vähintään kahteen entiseen jäseneen klubiin palaamiseen liittyen. 

o Kasvattaa jäsenien lukumäärää edelliseen verovuoteen verrattuna.  

o Säilyttää 100 % jäsenistä. 

o Uudet jäsenet osallistuvat uuden jäsenen perehdytykseen.  

 

 Jäsenten tyytyväisyys 

o Laatia suunnitelma jäsenten tyytyväisyyden 

takaamiseksi ja esitellä se klubin hallitukselle 

hyväksyttäväksi ja tuen saamiseksi.  

o Ymmärtää ja ottaa jäsenten 

tyytyväisyysohjelmat osaksi toimintaa. 

o Auttaa klubien virkailijoita järjestämään Klubin 

laatualoite, jolla selvitetään yhteisön tarpeita, 

arvioidaan nykyisten jäsenten tyytyväisyyttä ja 

kehitetään toimintasuunnitelmia.  

o Parantaa nykyisten jäsenten tyytyväisyyttä 

suorittamalla Klubin arvosanat -kysely 

aktiivisten jäsenten parissa.  

 

 Jäsenten rekrytointi  

o Laatii suunnitelman klubin jäsenkasvulle. 

Esittelee suunnitelman klubin hallitukselle 

hyväksyttäväksi ja tuen saamiseksi. 

o Ymmärtää LCI:n tarjoamat jäsenyystyypit ja -ohjelmat. 

o Kannustaa uusien jäsenten rekrytoimista ja edistää palkinto-ohjelmia klubin 

kaikille jäsenille. 

o Varmistaa, että uusilla jäsenillä on kelvollinen sähköpostiosoite, jotta he voivat 

vastaanottaa hyödyllistä viestintää MyLCI:ltä. 

 

Tiesitkö?  

Heinäkuusta 2017 lähtien uudet 

jäsenet saavat LCI:ltä 

sähköpostiviestejä, joiden 

tarkoituksena on kouluttaa, 

innostaa ja rohkaista 

sitoutumista lionien toimintaan. 

Tämä on suunniteltu lisäämään 

jäsenmäärän säilyttämistä tällä 

jäsenyytesi segmentillä. 

Varmista, että täydennät 

viestintäämme jakamalla tietoa 

klubisi toiminnasta paikallisella 

tasolla, mikä auttaa edistämään 

lionien menestystä 

maailmanlaajuisesti.  

 

http://www.lionsclubs.org/resources/EN/pdfs/da-cqi.pdf
http://www.lionsclubs.org/resources/EN/pdfs/da-cqi.pdf
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o Suorittaa uusien jäsenien kanssa uusien jäsenien perehdytysistuntoja, jotka 

täydentävät heidän vastaanottamiaan Uuden jäsenen kokemukset -

sähköpostiviestejä.  

o Kannustaa osallistumista mentoriohjelmaan. 

o Mainostaa jäsenyyttä palvelutapahtumien aikana. Hauskat tapahtumat, jotka 

kutsuvat yhteisön jäseniä osallistumaan, ovat erinomainen rekrytointityökalu.  

 

Positiivinen jäsenkokemus on jäsenien säilyttämisen perusta. Yhteistyön tekeminen klubin 

palvelutoimikunnan kanssa sen varmistamiseksi, että palveluprojektit ovat jokaisen jäsenen 

humanitaaristen mielenkiinnonkohteiden kannalta merkityksellisiä. 

 

Tuki ja opastus 
Jäsenjohtajana ympärilläsi on monia ihmisiä, jotka voivat auttaa sinua vuoden aikana. Läheinen 

yhteistyö jäsentoimikunnan ja piirin maailmanlaajuisen toimintatiimin, erityisesti piirin 

maailmanlaajuisen jäsenkoordinaattorin, kanssa antaa sinulle mahdollisuuden saada tukea ja 

opastusta, joita tarvitset tehtävän suorittamisessa. 

 

Jäsentoimikunta 

On suositeltavaa, että aloitat jäsentoimikunnan rekrytoimisesta sen varmistamiseksi, että työn 

tekemiseen on saatavilla riittävästi apua. Jäsentoimikunta voidaan muodostaa eri tavoin 

riippuen klubin tarpeista, mutta LCI suosittelee jäseniksi seuraavia klubin jäseniä: 

 Viime vuoden jäsenjohtaja  

 Seuraavan vuoden mahdollinen jäsenjohtaja  

 Kaikki klubin jäsenet, jotka ovat kiinnostuneita uusien jäsenten rekrytoimisesta tai 

jäsenten tyytyväisyydestä  

Tällainen suositeltu rakenne auttaa klubeja parantamaan jäsenten tyytyväisyyttä ja kasvua, sillä 

klubin toimintaa johtaa yhtenäinen tiimi. Koska toimikuntaan osallistuvat edellisen vuoden 

johtaja ja tuleva jäsenjohtaja varmistutaan siitä, että jäsenyystehtävät etenevät joustavasti ja 

ilman taukoja vuodesta toiseen ja virassa oleva jäsenjohtaja ymmärtää, mikä klubissa on 

toiminut ja mikä ei. 

Maailmanlaajuinen toimintatiimi 

Maailmanlaajuisen toimintatiimin jäsenenä sinua tukee piirisi maailmanlaajuisen jäsentiimin 

(GMT) koordinaattori ja kuvernööri, joka on piirin maailmanlaajuisen toimintatiimin johtaja. Jos 

sinulla on jäsenyyteen liittyviä kysymyksiä tai huolenaiheita, ota heihin yhteyttä – he ovat 

tukenasi! 

Muut lionsklubit  
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Klubit voivat hyötyä myös siitä, että ne kertovat toisilleen ”parhaista toimintatavoista”. 

Jäsenjohtajana sinä pystyt helposti kasvattamaan jäsenten tyytyväisyyttä ja saavuttamaan 

jäsenkasvun tavoitteet käyttämällä olemassa olevia verkostoja.  

Lions Clubs International  

LCI ymmärtää, että lionsklubien jäsenmäärän kasvattaminen on tärkeää, koska uusi jäsen voi 

tehdä hyvin paljon yhteisön eteen. Uusien jäsenten lämpimän vastaanoton lisäksi on tärkeää 

varmistaa, että uudet ja nykyiset jäsenet ovat tyytyväisiä ja mukana toiminnassa. Pienellä 

yksilöidyllä ponnistelulla voit varmistaa, että klubisi sopii hyvin sekä uusille jäsenille että 

jäsenille, joilla on monen vuoden palvelus takanaan.  

Työskentelemme rakentaaksemme parhaiden käytäntöjen ja menestyksekkäiden tarinoiden 

varaston, joten kerro meille, miten uudet jäsenet tuntevat itsensä tervetulleeksi ja miten juhlistat 

klubisi pitkäaikaisia jäseniä!  

 

   Jäsenten tyytyväisyys 
Jotta lionsklubit pysyvät terveinä ja elinvoimaisina, sinun 

tulee miettiä, miten jäsenet kokevat jäsenyyden ja mitä he 

odottavat jäsenyydeltä. Jos klubin jäsenistä tuntuu, että 

heidän klubitoimintoihin ja -aktiviteetteihin käyttämänsä 

aika on ollut merkityksekästä ja että he ovat saaneet 

ystäviä klubissa, he pysyvät pitkään klubin jäseninä. 

Tämän vuoksi on tärkeää pitää jäsenet aktiivisina ottamalla 

mukaan erilaisia jäsenten tyytyväisyyteen liittyviä ohjelmia. 

Nämä ohjelmat keskittyvät klubin sisäiseen yhteistyöhön, 

jäsenten kokemaan tunnelmaan ja kokouksiin, joilla 

pyritään saamaan jäsenet osallistumaan.  

Uuden jäsenen tarkistuslista  
Käytä seuraavaa uuden jäsenen tarkistuslistaa, jotta olet varma, että jäsenet on toivotettu 

tervetulleiksi ja tuntevat olonsa mukavaksi: 

 Sainko uuden jäsenen tuntemaan itsensä tervetulleeksi? 

 Onko heille annettu vastuuta, joka vastaa heidän tavoitteitaan liittymisajankohtana? 

 Onko heidän panostaan arvostettu, heidän ideoitaan kunnioitettu? 

 Olemmeko saaneet heidät tuntemaan olonsa osaksi perhettä? 

 

Jäsenten tyytyväisyysopas 

Jäsenten tyytyväisyysopas yhdessä alla mainittujen resurssien lisäksi auttaa varmistamaan, että 

jäsenet saavat sen kokemuksen klubilta, jota he odottavat: 

 Klubin arvosanat -kysely  

 Uuden jäsenen perehdytys  

 

Tiesitkö? 

Verkossa on monia työkaluja 

ja resursseja.  

Tarkista osoitteesta  

www.lionsclubs.org/member

chair tietoa useista jäsenten 

tyytyväisyysohjelmista 

löytääksesi sellaisen, joka 

sopii omalle klubillesi. 

http://www.lionsclubs.org/resources/EN/pdfs/me301.pdf
http://members.lionsclubs.org/EN/lions/strengthen-membership/how-are-your-ratings.php
http://members.lionsclubs.org/EN/lions/strengthen-membership/member-orientation.php
http://www.lionsclubs.org/memberchair
http://www.lionsclubs.org/memberchair
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 Lionien mentoriohjelma 

 Yhteisön tarpeiden arviointi  

 

Jäsenten tyytyväisyysraportti  

Käytä tämän oppaan lopusta löytyvää jäsenten tyytyväisyysraporttia, jotta voit seurata aloitteita, 

joita olette suorittaneet jäsenten tyytyväisyyden takaamiseksi. Lähetä raportti klubivirkailijoille 

joka kuukausi, jotta he tietävät mitä klubi pyrkii saavuttamaan.  

 

Jäsenten rekrytointi  
Jokaisessa klubissa tarvitaan uusia jäseniä, jotta klubissa asetetut palvelutavoitteet voidaan 

saavuttaa. Uudet jäsenet voivat tuoda klubiin tuoreita ideoita, uusia hankkeita ja uusia tapoja 

vaikuttaa yhteisössä. Klubin jäsenjohtajana pystyt organisoimaan jäsenkasvun pyrkimyksiä ja 

varmistamaan, että tavoitteet saavutetaan. 

 

Kysy pois! Uuden jäsenen rekrytointiopas klubeille  

Tämä hyödyllinen opas on suunniteltu opastamaan klubia uusien jäsenten rekrytoimisen ja 

tehokkaan klubin hallinnoimisen aloilla. 

Vaikka ajatus onkin yksinkertainen – kutsu yhteisön asukkaita  

 liittymään mukaan – tämä opas auttaa sinua laatimaan tehokkaan suunnitelman jäsenten 

hankkimiseksi nelivaiheisen prosessin kautta: 

1. Klubin valmistaminen 

2. Klubin kasvusuunnitelman laatiminen 

3. Klubin kasvusuunnitelman toteuttaminen 

4. Uusien jäsenten toivottaminen tervetulleiksi 

 

Jäsenyyteen liittyviä mahdollisuuksia 

Kun jäseniä kutsutaan mukaan lionsklubiin, kerro 

heille kansainvälisestä jäsenmaksusta ja 

jäsenluokista, jotta he pystyvät valitsemaan mikä 

sopii heille. Jäsenyysvaihtoehtojen esite kertoo 

sinulle ja klubin jäsenille kaiken saatavilla olevista eri 

jäsenyysluokista. 

 

Jäsenten rekrytointitilaisuus tai kutsuraportti 

Käytä Jäsenten rekrytointitilaisuutta tai kutsuraporttia, joka löytyy tämän oppaan lopusta. Näin 

pystyt seuraamaan osallistujien lukumäärää tilaisuuksissa, mahdollisten uusien jäsenten tietoja 

ja muistiinpanoja tai seurantatietoja. Lähetä raportti klubivirkailijoille joka kuukausi, jotta he 

tietävät klubin rekrytointipyrkimyksestä ja tuloksista. 

 

Tiesitkö? 

On tärkeää valmistella klubi ennen 

rekrytoinnin aloittamista. 

Valmistautumaton klubi ei välttämättä 

kiehdo uusia jäseniä, ja pyrkimyksesi 

saada uudet jäsenet pysymään 

klubissa ei tule olemaan kovinkaan 

onnistunut. Varmista ennen 

rekrytointia, että klubisi on valmis 

vastaanottamaan uusia jäseniä. Käytä 

Kysy pois!  -kyselyä apuna 

prosessissa.  

http://members.lionsclubs.org/EN/lions/strengthen-membership/mentoring-program.php
http://www.lionsclubs.org/resources/EN/pdfs/mk9.pdf
http://www.lionsclubs.org/EN/common/pdfs/me300.pdf
http://www.lionsclubs.org/EN/common/pdfs/me105.pdf
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Palkinnot ja tunnustus 
Lions Clubs Internationalilla on erilaisia jäsenpalkinto- ja tunnustusohjelmia, joilla annetaan 

tunnustusta lioneille ja klubeille näiden saavutuksista. On tärkeää, että jäsenjohtajana kerrot 

seuraavista mahdollisuuksista klubin jäsenille ja kannustat heitä rekrytoimaan uusia jäseniä ja 

pitämään nykyiset jäsenet tyytyväisinä: 

 Kummin todistus: Lionit, jotka sponsoroivat uuden jäsenen vuoden aikana, saavat 

kummin todistuksen, jonka on allekirjoittanut kansainvälinen presidentti.  

 Key-jäsenpalkinnot: Lionit voivat ansaita ensimmäisen key-jäsenpalkintonsa 

kutsumalla kaksi uutta jäsentä, ja niitä voi ansaita enintään seitsemäntoista. Jokainen 

key-palkinto on suunniteltu kuvastamaan hankittujen uusien jäsenten lukumäärää. 

 Jäsenten tyytyväisyyspalkinto: Lionsklubit, jotka säilyttävät 90 % jäsenistään tai 

kääntävät pitkän aikavälin jäsenten menetyksen ympäri, saavat Jäsenten tyytyväisyyden 

lippumerkin. 

 Chevron-palkinnot: Alkavat 10. vuodesta ja jatkuvat viiden vuoden välein. Lioneille 

annetaan tunnustusta pitkäaikaisesta palvelusta Chevron-pinssillä. 

Haaraklubi 

Jos klubissasi on ryhmä tai olet rekrytoinut ryhmän, joka haluaa keskittyä johonkin tiettyyn 

aiheeseen, haaraklubi voi olla paras tapa pitää nämä lionit mukana klubissasi. Haaraklubin 

perustavat klubit saavat tunnustusta lippumerkillä, ja haaraklubin jäsenet ja palvelut lasketaan 

mukaan klubisi jäsenten ja palveluiden kokonaismäärään! Lisätietoja on osoitteessa 

http://members.lionsclubs.org/EN/lions/new-clubs/club-branch.php.  

 

 

 

 

 

 

 

http://members.lionsclubs.org/EN/lions/new-clubs/club-branch.php
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HEINÄKUU / ELOKUU / SYYSKUU 

 

 Luo jäsenten kehityssuunnitelma, joka 

sisältää sekä säilytys- että 

rekrytointitekniikoita.  

 

 

_______________________________

_______________________________

_______________________________

_______________________________

_______________________________

_______________________________

_______________________________

_______________________________

_______________________________

_______________________________

_______________________________

_______________________________

_______________________________

_______________________________

_______________________________

_______________________________

_______________________________

_______________________________

_______________________________ 

 

 

LOKAKUU / MARRASKUU / JOULUKUU 

 

 Ota yhteyttä jäseniin, jotka eivät ole 

osallistuneet kokouksiin tai toimintoihin 

viime aikoina.  

 

_______________________________

_______________________________

_______________________________

_______________________________

_______________________________

_______________________________

_______________________________

_______________________________

_______________________________

_______________________________

_______________________________

_______________________________

_______________________________

_______________________________

_______________________________

_______________________________

_______________________________

_______________________________

_______________________________ 

 

 

JÄSENJOHTAJAN 

SUUNNITTELUKALENTERI 
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HUHTIKUU / TOUKOKUU / KESÄKUU 

 

 Toivota uudet jäsenet tervetulleiksi klubiisi 

Maailmanlaajuisena 

virkaanasettamispäivänä. 

 Juhli menestystä ja tallenna tiedot 

tekniikoista, jotka toimivat tai eivät 

toimineet, auttaaksesi jäsenjohtajaa 

seuraavan vuoden suunnittelussa. 

_______________________________

_______________________________

_______________________________

_______________________________

_______________________________

_______________________________

_______________________________

_______________________________

_______________________________

_______________________________

_______________________________

_______________________________

_______________________________

_______________________________

_______________________________

_______________________________

_______________________________ 

 

 

 

 

 

 

TAMMIKUU / HELMIKUU / MAALISKUU 

 

 

 

 

 

 

_______________________________

_______________________________

_______________________________

_______________________________

_______________________________

_______________________________

_______________________________

_______________________________

_______________________________

_______________________________

_______________________________

_______________________________

_______________________________

_______________________________

_______________________________

_______________________________

_______________________________

_______________________________

_______________________________ 

JÄSENJOHTAJAN 

SUUNNITTELUKALENTERI 
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JÄSENTEN REKRYTOINTITILAISUUS TAI KUTSURAPORTTI 

Klubin nimi: ____________________________  Tapahtuman päivämäärä: ________________  

Tapahtuman tyyppi: ☐ Kokous   ☐ Projekti   ☐ Varainkeruu   ☐ Jäsenhankinta   ☐ Jäsenten 

kutsuminen      

☐ Muu: _____________________________________________________________________ 

Kuvaus: ____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________   

 

Osallistujat (jos soveltuu)  

Lionien lukumäärä: _________ Ei-lionien lukumäärä: _________ Osallistujia yhteensä: _______ 

 

Mahdolliset uudet jäsenet 

Nimi: ____________________________________   Puhelin: __________________________ 

Sähköposti: _________________________________________________________________ 

Muistiinpanot/seuranta: ________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

 

Nimi: ____________________________________   Puhelin: __________________________ 

Sähköposti: _________________________________________________________________ 

Muistiinpanot/seuranta: ________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

 

Nimi: ____________________________________   Puhelin: __________________________ 

Sähköposti: __________________________________________________________________ 

Muistiinpanot/seuranta: _________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

 

Huomautuksia: 

____________________________________________________________________________ 

https://www.emojibase.com/emoji/2610/ballotbox
https://www.emojibase.com/emoji/2610/ballotbox
https://www.emojibase.com/emoji/2610/ballotbox
https://www.emojibase.com/emoji/2610/ballotbox
https://www.emojibase.com/emoji/2610/ballotbox
https://www.emojibase.com/emoji/2610/ballotbox
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KLUBIN JÄSENTEN TYYTYVÄISYYSRAPORTTI 

 

Klubin nimi: ________________________________________ Kuukausi: _________________ 

 

Seuraavat aloitteet on toteutettu jäsenten tyytyväisyyden varmistamiseksi. 

☐  Luotu, tarkistettu tai muutettu 

    klubin tyytyväisyyssuunnitelmaa.                 Suorituspvm: _________ 

☐  Jäsenten kysely suoritettu.     Suorituspvm: _________ 

☐  Entisten jäsenten kysely suoritettu.                         Suorituspvm: _________ 

☐  Klubin laatualoite suoritettu.               Suorituspvm: _________ 

☐  Yhteisön tarvearviointi suoritettu.               Suorituspvm: _________ 

☐  Klubin arvosanat -kysely suoritettu.              Suorituspvm: _________ 

☐  Korjattu syy, miksi jäsenet eroavat.    Suorituspvm: _________ 

☐  Muu.        Suorituspvm: _________ 

 

Muu: _______________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

 

Mitä on opittu? ______________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

 

Huomautuksia: ______________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

https://www.emojibase.com/emoji/2610/ballotbox
https://www.emojibase.com/emoji/2610/ballotbox
https://www.emojibase.com/emoji/2610/ballotbox
https://www.emojibase.com/emoji/2610/ballotbox
https://www.emojibase.com/emoji/2610/ballotbox
https://www.emojibase.com/emoji/2610/ballotbox
https://www.emojibase.com/emoji/2610/ballotbox
https://www.emojibase.com/emoji/2610/ballotbox
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Lion Cl  

 Lions Clubs International  

 Jäsenohjelmien ja uusien klubiohjelmien osasto  
 Lions Clubs International  
 300 W 22ND ST 
 Oak Brook IL 60523-8842 USA 
 www.lionsclubs.org 
 Sähköposti: membership@lionsclubs.org  
 Puhelin: 630.468.3831 

http://www.lionsclubs.org/
mailto:membership@lionsclubs.org

