
 

LAAJENNUSOHJELMA  

 

Yhteenveto ohjelmasta:  
Uuden lionsklubin perustaminen antaa useammille ihmisille mahdollisuuden osallistua, auttaa muita ja 
tuoda uusia projekteja paikallisiin yhteisöihin. Maailma muuttuu ja ihmiset tänä päivänä etsivät uusia 
tapoja osallistua vapaaehtoistyöhön, jonka he kokevat merkitykselliseksi ja joka sopii heidän jatkuvasti 
muuttuvaan elämänrytmiinsä. Vaikka perinteiset paikkakunnat ovat lionsklubien tavallisimpia 
sijaintipaikkoja, me ymmärrämme, että yksi koko ei sovi kaikille. Sen vuoksi Lions Clubs International 
tarjoaa useita eri klubimuotoja, joista valita: 

 Perinteiset lionsklubit ovat ihanteellinen tapa tuoda yhteen samanmielisiä ihmisiä palvelemaan 
paikkakunnan tarpeita sopivalla tavalla. Tämä klubimalli toimii joustavasti, jotta sillä voidaan 
tavoittaa uusia ihmisryhmiä ja palvella erilaisia yhteisöjä.  

 Kampuslionsklubit on suunniteltu opisto- ja yliopisto-opiskelijoille, hallintovirkailijoille, 
opetushenkilökunnalle, opiskelijayhdistyksille ja muille yhteisön kehityksestä välittäville ihmisille. 
Jäsenet palvelevat kampusalueella ja oppivat samalla arvokkaita johtamis- ja ammattielämässä 
tarvittavia taitoja. Opiskelijat voivat saada erityisen alennuksen jäsenmaksuista. 

 Leo-lionsklubit  antavat leoille helpon tavan siirtyä leoklubista lionslubiin tarjoamalla erityisen 
alennuksen leoiän ohittaville leoille ja heidän ystävilleen. Leo-lionsklubin perustamiseen tarvitaan 
vähintään 10 valmistuvaa leoa, jotka ovat alle 30-vuotiaita. 

 Liitännäisklubit antavat pienelle ryhmälle mahdollisuuden muodostaa oman lionsklubin ja 
aloittaa paikkakunnan palvelun nopeasti. Jäsenet ovat kantaklubin lioneja, mutta valitsevat omat 
projektinsa ja aktiviteettinsa. 

 
Erityisalojen klubit ovat klubeja, jotka on perustettu jonkin tietyn harrastuksen tai olosuhteen ympärille; 
jäsenillä voi olla yhteinen harrastus, kulttuuri tai etninen tausta. 
 

 Harkitse perheystävällisen klubin perustamista ja ota perheenjäsenet ja lapset mukaan klubin 
toimintaan. Perheenjäsenet voivat saada erityisiä alennuksia, ja lapset voivat osallistua 
leijonanpentuohjelman kautta. 

 Ehkä sinulla on mukava harrastus tai paikkakunnan projekti, josta olet kiinnostunut tai haluat 
toimia vapaaehtoisena liiketuttujen kanssa. Jos näin on, perustakaa erityisalan klubi, joka 
keskittyy johonkin asiaan, josta kaikki mahdolliset jäsenet ovat kiinnostuneita. Harkitse 
Champions-lionsklubin perustamista tukemaan vammaisten olympialaisia tai lionsklubiin 
perustuvaa Lions Quest -ohjelmaa. 

 

Usein kysyttyjä kysymyksiä: 
Mitä tarvitaan uuden klubin perustamiseen?  

 Vähintään 20 perustajajäsentä 

 Kummiklubi, lohko, alue, piirihallitus tai piiritoimikunta 

 Täytetty perustamiskirjanhakemus ja ilmoitus perustajajäsenistä 

 Piirikuvernöörin hyväksyntä 

 Perustamismaksut ja lomakkeet 
 
Minkälaisia maksuja on olemassa?  

 Uusi perustajajäsen: 30,00 USD  

 Perustajasiirtojäsen: 20 USD 

 Perhejäsen: Kaikki perheenjäsenet maksavat kerran maksettavan liittymismaksun. 

 Opiskelijajäsen: Vapautus perustamismaksusta; yhden vuoden kansainvälisten maksujen 
ennakkomaksu vaaditaan kampusklubeilta ja klubeilta, joiden jäsenistä suurin osa on opiskelijoita 

 Nykyiset / entiset leot ja vaatimukset täyttävät nuoret aikuiset: Vapautus perustamismaksusta 

 Liitännäisklubin jäsen: Kun liitännäisklubi muuttuu klubiksi, ja liitännäisklubin asema on hyvä 
klubia perustettaessa, jäsenet vapautetaan perustamismaksusta 

 
Uutta klubia laskutetaan jäljellä olevien maksujen periaatteella, kun se perustetaan. 



 

 
Milloin perustamisjuhla pidetään?  
Perustamisjuhla on valinnainen aktiviteetti, mutta yleensä se pidetään 90 päivän sisällä 
perustamishakemuksen hyväksymisestä. Lioneja, jotka ovat liittyneet uuteen klubiin 90 päivän sisällä 
perustamishakemuksen hyväksymisestä, tai ennen perustamisjuhlaa, pidetään perustajajäseninä.  
 

Materiaalit: 
 Uuden klubin perustaminen (KITEXT) 

 Kampuslionsklubipaketti (KITCC) 

 Liitännäisklubipaketti (KITBR) 
 

Tärkeitä päivämääriä: 
 20.6: Perustamisasiakirjan hakemuksen ja vastaavien laajennuspalkintojen tulee olla perillä LCI:n 

päämajassa ennen sulkemisaikaa 20. kesäkuuta, jotta ne voidaan ottaa sen toimintavuoden 
rekisteriin.  

 

LCI:n yhteystiedot: 
Jäsentoiminnan osasto 
Puhelin: +1-630-203-3831 
Sähköposti: newclubs@lionsclubs.org  

mailto:newclubs@lionsclubs.org


 

LIITÄNNÄISKLUBIOHJELMA  

 

Ohjelman yhteenveto:  
Liitännäisklubit antavat pienelle ryhmälle mahdollisuuden lionsklubin perustamiseen ja paikkakunnan 
palvelun aloittamiseen nopeasti. Liitännäisklubin perustaminen antaa lionsklubille mahdollisuuden 
laajentaa alueelle, jossa ei ole 20 uutta jäsentä eikä uutta klubia siten voida perutaa. Tai ehkä jäsenet 
eivät pysty toimimaan pääklubissa sen kokousaikojen, jäsenmaksujen tai muiden syiden takia. 
 
Jäsenistä tulee jo olemassa olevan lionsklubin jäseniä, mutta heillä on itsenäiset kokoukset ja omat 
projektit. Liitännäisklubeilla on valta tehdä päätöksiä projekteista, osallistumisvaatimuksista, varojen 
käytöstä jne. ja ne ovatkin lähes yhtä itsenäisiä kuin lionsklubit. 
 
Liitännäisklubi on hyvä tapa kasvattaa jäsenmäärää. Klubi voi esimerkiksi perustaa liitännäisklubin, johon 
kuuluvat puolisot tai se voi olla mahdollisuus kutsua mukaan nuoremman sukupolven edustajia 
kampusklubin liitännäisklubin muodossa. Liitännäisklubit voivat myös olla hyvä tapa muuttaa Lioness-
klubit lionsklubeiksi. Sitä kautta Lionessit saavat mahdollisuuden olla osa pääklubia ja samalla toimia 
erillään. 
 

Usein kysyttyjä kysymyksiä: 
Montako jäsentä tarvitaan liitännäisklubin perustamiseen?  
Lisäksi vaaditaan vähintään viisi jäsentä, jotta voidaan perustaa liitännäisklubi, mukaan lukien presidentti, 
sihteeri ja rahastonhoitaja. 
 
Miten isäntäklubi pitää yhteyttä liitännäisklubiin?  
Pääklubi nimittää liitännäisklubin yhteyshenkilön, joka toimii pää- ja liitännäisklubin välisenä 
yhteyshenkilönä. Liitännäisklubin yhteyshenkilö osallistuu liitännäisklubin kokouksiin ja hän on avulias 
neuvonantaja, jotta varmistetaan liitännäisklubin kasvu ja menestys.  
 
Minkälaisia maksuja on olemassa?  
Tavalliset liittymis- ja kansainväliset jäsenmaksut ovat voimassa, kun liitytään liitännäisklubiin. Kun 
liitännäisklubista tulee uusi lionsklubi, hyvässä asemassa olevat liitännäisklubin jäsenet eivät maksa 
perustamismaksua. Isäntäklubin sihteerin tulee allekirjoittaa ja lähettää Liitännäisklubin muutoslomake 
(CB-21), jolla varmistetaan jäsenyyksien siirto. 
 
Voidaanko liitännäisklubiohjelmaa käyttää muiden ryhmien kanssa?  
Kyllä. Sellaisissa paikoissa, joissa puolisot kuuluvat yleensä eri klubiin tai he haluavat liittyä eri klubeihin, 
he voivat olla osa liitännäisklubia, mikä on tarkoitettu vain puolisoille – ja he saavat perhejäsenyyden 
edut. Klubit voivat myös käyttää liitännäisklubiohjelmaa tilaisuutena kutsua mukaan nuoria tai aloittaa 
kampusklubi liitännäisklubina. 
 

Saatavat materiaalit: 
 Liitännäisklubipaketti (KITBR) 

 Ilmoitus liitännäisklubista (CB-1) 

 Liitännäisklubin jäsenilmoitus (CB-2) 

 Opas liitännäisklubin perustamiseen (CB-4) 

 Liitännäisklubin esite (CB-17) 

 Liitännäisklubin muutoslomake (CB-21) 
 

 

Saatavat palkinnot: 
 

 Klubikummin lippumerkki – Klubit, jotka sponsoroivat uutta klubia, saavat muistoksi 
lippumerkin. 

http://www.lionsclubs.org/FI/common/pdfs/cb21.pdf
http://www.lionsclubs.org/FI/common/pdfs/cb1.pdf
http://www.lionsclubs.org/FI/common/pdfs/cb2.pdf
http://www.lionsclubs.org/FI/common/pdfs/cb4.pdf
http://www.lionsclubs.org/FI/common/pdfs/cb17.pdf
http://www.lionsclubs.org/FI/common/pdfs/cb21.pdf


 

 

LCI:n yhteystiedot:  
Jäsentoiminnan osasto 
Puhelin: +1-630-203-3831 
Sähköposti: newclubs@lionsclubs.org 
 

mailto:newclubs@lionsclubs.org


 

KAMPUSLIONSKLUBIOHJELMA  

 

Ohjelman yhteenveto: 
Opiskelijoiden lionsklubit antavat opiskelijoille ja opiskelijayhteisöille mahdollisuuden työskennellä 
yhdessä omien erityisten haasteidensa hyväksi, kehittää arvokkaita johtajuus- ja projektinhallintataitoja ja 
edistää palveluoppimista. Osallistumalla klubeihin opiskelijat oppivat tunnistamaan yhteisönsä tarpeet ja 
soveltamaan ongelmanratkaisutekniikoita reaalimaailmaan. 
 

Usein kysyttyjä kysymyksiä: 
Kampuslionsklubeihin voi kuulua opiskelijoita, hallintohenkilöstöä, henkilökuntaa, alumneja, yhteisön 
jäseniä ja opetushenkilökuntaa. Tämä rakenne muodostaa vahvan siteen opiskelijoiden ja 
opetushenkilökunnan välille. 
 
Mitä etuja opiskelijajäsenyydestä on? 

 Tilaisuus tehdä vapaaehtoistyötä kampuksella, paikallisesti ja globaalisti 

 Osallistua maailman suurimman palveluklubijärjestön toimintaan 

 Johtajakoulutus 

 Vahvistaa yritys- ja johtamistaitoja 

 Suhdeverkoston luominen 

 Rakentaa ansioluetteloa 

 Jäsenyyden siirtomahdollisuus 
 
Mitä etuja on oppilaitokselle? 

 Tarjoaa opiskelijoille johtamismahdollisuuksia 

 Tarjoaa jäsenyyden arvostetussa palvelujärjestössä 

 Lisää humanitaarista palvelua oppilaitoksen alueella ja sen välittömässä yhteisössä 

 Rakentaa myönteisiä yhteisön PR-suhteita näkyvillä palveluprojekteilla  

 Lions Clubs Internationalin tuki ja kattava vapaaehtoistyön verkosto 
 
Mitä etuja opiskelijajäsenohjelma tarjoaa kampusklubiohjelmalle?  
Opiskelijajäsenohjelma tukee opiskelijoiden osallistumista laajentamalla erityisalennuksia opiskelijoille. 
Oppilaitoksessa kirjoilla olevat, enintään 30-vuotiaat opiskelijat saavat vapautuksen liittymis- ja 
perustamismaksuista ja maksavat vain puolet kansainvälisistä maksuista. Kampuslionsklubit saavat 
pidennetyn maksukauden, joka vastaa tyypillisen koulun lukukautta. Opiskelijat uusissa kampusklubeissa, 
tai klubeissa joiden jäsenenemmistö on opiskelijoita, maksavat yhden vuoden kansainväliset jäsenmaksut 
ennakkoon, opiskelija-alennushinnalla perustamishakemuksen yhteydessä. 
 
Saavatko kampuslionsklubiin liittyvät yli 30-vuotiaat opiskelijat alennusta? 
Kyllä. Yli 30-vuotiaat opiskelijat maksavat alennetun liittymismaksun (10 dollaria) jättäessään 

Opiskelijajäsenen todistuslomakeen (STU-5). Täysiä kansainvälisiä maksuja sovelletaan, mutta 
etukäteismaksua ei vaadita. 
 

Saatavat materiaalit: 
 Kampuslionsklubipaketti (KITCC) 

 Kampuslionsklubien kehittämisopas (EX-517) 

 Kampusklubiesite (EX-537) 

 Kampusklubijuliste (EX-538) 

 Kampusesite  (EX-514) 

 Opiskelijajäsenen todistuslomake (STU-5) 

http://www.lionsclubs.org/FI/common/pdfs/stu5.pdf
http://www.lionsclubs.org/FI/common/pdfs/ex517.pdf
http://www.lionsclubs.org/FI/common/pdfs/ex537.pdf
http://www.lionsclubs.org/FI/common/pdfs/ex538.pdf
http://www.lionsclubs.org/FI/common/pdfs/ex514.pdf
http://www.lionsclubs.org/FI/common/pdfs/stu5.pdf


 

Saatavat palkinnot: 
 Kampuspalkinto – Kampuslippumerkkipalkinto myönnetään lionsklubille, joka sponsoroi uutta 

kampuslionsklubia. 

 Kampuspalkintorintamerkki – Kampuspalkintorintamerkki annetaan jokaiselle kampuslionsklubin 
perustaneelle lionille. Palkinnon saajat määrittää piirikuvernööri. 

 

Tärkeitä päivämääriä:  
 31.3./30.9.: Kampusklubeilla on aikaa tehdä muutoksia klubin jäsenluetteloon 31.3. saakka 

tammikuun puolivuosittaisessa jäsenmaksussa ja 30.9. asti heinäkuun puolivuosittaisessa 
jäsenmaksussa.  

 21.7./21.1.: Kampusklubeja laskutetaan yleensä puolivuosittain maksettavista jäsenmaksuista 
heinäkuussa ja tammikuussa, ja kansainvälisen toimiston laskun eräpäivät ovat 21.7. ja 21.1. 

 

LCI:n yhteystiedot:  
Kampuslionsklubeja koskevissa kysymyksissä ota yhteyttä: 
Jäsentoiminnan osasto 
Puhelin: +1-630-203-3831 
Sähköposti: membershipoperations@lionsclubs.org 
 
Kysymyksissä koskien perhejäsenyyden todistamista verkossa, ota yhteyttä:  
Information Systems Department 
Sähköposti: MyLCI@lionsclubs.org  
 
Kysymyksissä koskien perheyksikön todistuslomaketta ja sen käsittelyä, ota yhteyttä:  
Klubivirkailija- ja hallinto-osasto  
Puhelin: +1-630-203-3830 
Sähköposti: Memberservicecenter@lionsclubs.org 

mailto:membershipoperations@lionsclubs.org
mailto:WMMR@lionsclubs.org
mailto:Memberservicecenter@lionsclubs.org


 

LEO-LIONSKLUBIOHJELMA  

 

Ohjelman yhteenveto:  
Leo-lionsklubit on suunniteltu tarjoamaan siirtymä valmistuville leoille, jotta nämä pääsevät kehittämään 
leotoiminnassa oppimiaan taitoja ja hyödyntämään niitä lionina. Tätä siirtymää helpottamaan Lions Clubs 
International antaa erityisalennuksia ja uusia kiinnostavia klubimahdollisuuksia vanhoille leoille ja muille 
samanhenkisille nuorille aikuisille. 
 

Usein kysyttyjä kysymyksiä: 
Liittyykö Leo-lionsklubin perustamiseen erityisvaatimuksia? 
Kyllä. Tarvitaan vähintään 10 entistä leoa, jotka ovat olleet leoja vähintään yhden vuoden ja yhden 
päivän, perustamaan Leo-lionsklubi, jossa on vähintään 20 jäsentä. Entiset leot ja heidän rekrytoimansa 
nuoret aikuiset vapautetaan perustamis-/liittymismaksuista, ja alle 30-vuotiaat voivat osallistua Leosta 
lioniksi -ohjelmaan ja maksaa vain puolet kansainvälisistä maksuista. Todistus vaaditaan. 
 
Miten entiset leot ja nuoret aikuiset antavat todistukset? 

Uusien klubien tulee jättää Leosta lioniksi siirtymislomake ja palveluvuosien hyvityslomake (LL-2) 
jokaisesta leosta ja nuoresta aikuisesta perustamishakemuksen yhteydessä. Olemassa olevat klubit 
jättävät hyvityslomakkeen MMR-ilmoituksen tai verkossa MyLCI-ilmoituksen kautta ja valitsevat 
jäsenyyspudotusvalikosta "Leosta lioniksi" tai "Nuori aikuinen" raportoidessaan uutta jäsentä leosta 
lioniksi tai nuoreksi aikuiseksi. 
 
Kuka voi liittyä Leo-lionsklubiin? 
Kuka tahansa, joka täyttää lions-jäsenyyden vaatimukset, on kelpoinen Leo-lionsklubin jäseneksi. Yli 30-
vuotiaat jäsenet eivät voi saada Leosta lioniksi -ohjelman alennuksia.  
 

Saatavat materiaalit: 
 Leosta lioniksi -jäsenen todistus- ja palveluvuosien siirtolomake  (LL-2) 

 Eritystilaisuus lioneiksi siirtyville leoille -esite (LL-1) 
 

LCI:n yhteystiedot:  
Leo-lionsklubeja koskevissa kysymyksissä ota yhteyttä: 
Jäsentoiminnan osasto 
Puhelin: +1-630-203-3831 
Sähköposti: membershipoperations@lionsclubs.org 
 
Leosta lioniksi -todistuksia ja nuoria aikuisia koskevissa kysymyksissä ota yhteyttä:  
Information Systems Department 
Sähköposti: MyLCI@lionsclubs.org  
 
Leosta lioniksi siirtymis- ja palveluvuosien hyvityslomakkeen käsittelyä tai jättämistä koskevissa 
kysymyksissä ota yhteyttä:  
Klubivirkailija- ja hallinto-osasto  
Puhelin: +1-630-203-3830 
Sähköposti: Memberservicecenter@lionsclubs.org 
  

http://www.lionsclubs.org/FI/common/pdfs/ll2.pdf
http://www.lionsclubs.org/FI/common/pdfs/ll2.pdf
http://www.lionsclubs.org/FI/common/pdfs/ll1.pdf
mailto:membershipoperations@lionsclubs.org
mailto:WMMR@lionsclubs.org
mailto:Memberservicecenter@lionsclubs.org


 

OPASLIONKOULUTUS 

 

Ohjelman yhteenveto:  
Koulutetun opaslionin kurssi kehitettiin auttamaan opaslioneita laatimaan käytännöllisen ja yksilöllisen 
koulutusohjelman uusia klubeja varten sekä tutustuttamaan opaslionit viimeisimpiin koulutustyökaluihin, 
joita he voivat hyödyntää auttaessaan uutta klubia.  
 
Kurssin voi käydä itseopiskeluna tai kouluttajan avulla, ja se kattaa viisi osaa:  
 

 Osa 1: Menestyksekkään opaslionin taidot: Tässä osiossa osallistuja analysoi johtamistaitoja 
joita opaslionina toimiminen edellyttää ja pyrkii määrittelemään ne taidot jotka kenties vielä 
tarvitsevat lisää hiomista.  

 Osa 2: Pääse hyvään alkuun - ole asiantuntija. Tässä osiossa tutustutaan työkaluihin ja 
koulutusmateriaaleihin, jotka ovat käytössä ja joiden avulla voidaan luoda uuden klubin 
virkailijoiden tarpeita vastaavat koulutusohjelmat.  

 Osa 3: Perusta klubivirkailijoiden mentoritiimi: Tässä osiossa opitaan miten sisällyttää muut 
taitavat lionit joiden tietoa ja taitoa voidaan hyödyntää uusien klubivirkailijoiden koulutustarpeiden 
kattamisessa ja heidän järjestäytymisessään tehokkaaksi tukitiimiksi uudelle klubille.  

 Osa 4: Suunnittele klubivirkailijoiden koulutus: Tämä osio tarjoaa opaslionin käyttöön 
koulutuksen mallin joka lähtee perustaidoista ja antaa vahvan pohjan lohkon tai piirin 
koulutukselle jatkossa.  

 Osa 5: Opaslionin resurssit: Keskeisimmät resurssit sinulle ja klubivirkailijoillesi, mukaan lukien 
klubikokousideat, koulutustietoja ja "opaslionin kuuma linja" tukemaan uuden klubin yksilöllisiä 
tarpeita.  

 Osa 6: Klubin uudelleenrakentaminen: Tämä osio luotiin tukemaan niiden työkalujen ja tapojen 
käyttöä, joita kurssin käynyt opaslion voi käyttää heikon tai lakkautetun klubin auttamisessa. 
Siihen sisältyy arviointilomake, joka auttaa tunnistamaan klubien vahvuudet ja heikkoudet, 
tehtävälomake ja PowerPoint -osio workshopeja varten. 

 
Kurssin päätteeksi osallistujia pyydetään suorittamaan koe ja toimittamaan kurssinsuorittamistodistus ja 
koe LCI:n päämajaan. Koulutuksen menestyksellisesti suorittaneille lähetetään kunniakirja tunnustuksena 
heidän saavutuksestaan ja kyseinen lionjäsen merkitään tietokantaan koulutetuksi opaslioniksi, tiedoksi 
piirikuvernööreille. Piirikuvernööri voi käyttää koulutettujen opaslioneiden listaa nimittäessään uudelle 
klubille opaslionit.  
 
On hyvä huomata, että alkaen 4. lokakuuta, 2010 koulutettujen opaslionien tulee uusia koulutuksensa 
joka kolmas vuosi säilyttääkseen arvonsa koulutettuna opaslionina.  
 

Usein kysyttyjä kysymyksiä:  
Mistä löydän kurssin?  
Kurssimateriaalit ovat LCI:n verkkosivustolla ja ne löytyvät kirjoittamalla sanat Koulutettu opaslion 
hakulaatikkoon.  
 

Milloin minun tulisi käydä tämä kurssi?  
Jos mahdollista, pyri suorittamaan kurssi ennen kuin sinut nimitetään auttamaan uutta klubia. Siten 
sinulle jää aikaa käydä läpi materiaalit perusteellisesti ja laatia kehityssuunnitelma uudelle klubille.  
 

Olen ollut lion jo monta vuotta, miksi minun pitää suorittaa kurssi?  
Myös kokeneet lionit hyötyvät tästä kurssista, koska siinä on mukana viimeisimmät toimintaa tukevat 
materiaalit ja ohjelmat, joita uusi klubi voi käyttää. Se antaa sinulle helpon ja yksityiskohtaisen 
lähestymistavan, kun laadit oman tukisuunnitelman ja näin mikään yksityiskohta ei jää huomaamatta.  
 



 

Kun olen suorittanut kurssin, pyydetäänkö minua automaattisesti auttamaan uutta klubia?  
Ei vaan piirikuvernööri nimittää opaslionin, kun uusi klubi perustetaan tai joku klubi on vaikeuksissa. Mutta 
piirikuvernöörillä on käytössään lista kurssin käyneistä opaslioneista, kun hän valitsee pätevän lionin 
auttamaan uutta klubia.  
 

Saatavat materiaalit:  
Materiaalit löytyvät verkkosivuilta www.lionsclubs.org. Kirjoita sanat Koulutettu opaslion hakulaatikkoon. 
Voit myös tilata materiaalipaketin, ohjaajan oppaan ja PowerPoint –esityksen ottamalla yhteyttä Piiri- ja 
klubihallinnon osastoon numerossa 630-468-6828 tai sähköpostitse districtadministration@lionsclubs.org  

 

LCI:n yhteystiedot:  
Piiri- ja klubihallintojaosto  
Puhelin: +1-630-468-6828  
Sähköposti: districtadministration@lionsclubs.org  

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


 

JÄSENKASVUAPURAHAN HAKEMUS 

 

Ohjelman yhteenveto: 
Jäsenkehityksen työryhmä on kohdentanut varoja jäsenkehitysapurahoja varten, joilla autetaan piirejä ja 
moninkertaispiirejä kehittämään tai testaamaan uusia markkinointistrategioita. Apurahan saajat valitaan 
hakemusten joukosta.  
 
Apurahalla voidaan kattaa korkeintaan 75% hyväksytyistä kuluista, ei kuitenkaan ylittäen 5000 dollaria 
piiriä kohti ja 10 000 dollaria moninkertaispiiriä kohti. Apurahoissa noudatetaan apurahojen 
tilintarkastussääntöjä.  
  

Usein kysyttyjä kysymyksiä: 
Kuinka paljon rahoitusta on saatavilla mahdollisiin jäsenyyksiin ja uusiin klubeihin liittyville 
aloitteille?  
Apurahojen myöntämisessä pyritään maailmanlaajuiseen kattavuuteen, joten yhtä suurta kansainvälistä 
vaalipiiriä (I, III, IV, V ja VI) kohden voidaan myöntää korkeintaan 15 000 dollaria ja pienempää vaalipiiriä 
(II ja VII) kohden 5000 dollaria. Lisävaroja voidaan myöntää maaliskuun/huhtikuun hallituksen 
kokouksessa, jos rahaa on saatavilla muilta alueilta. 
 
Ehdotus etenee hyväksymiskäsittelyyn, jos rahaa on jäljellä muista vaalipiireistä.  
 
Mitä hakuprosessiin kuuluu? 
Markkinointiosasto esitarkastaa kaikki hakemukset, jotta varmistetaan, että hakemus on täydellinen ja 
toteuttamiskelpoisia markkinointistrategioita on käytetty. Markkinointiosaston henkilökunta voi ottaa 
hakijaan yhteyttä saadakseen lisätietoja ja keskustellakseen jäsenkasvusuunnitelmasta. Hakemukset, 
jotka täyttävät mainitut vaatimukset esitetään sitten jäsenkehitystoimikunnalle lopullista päätöstä varten.  
 
Ensisijalle asetetaan piirit, jotka ovat asettaneet merkittävät uusien klubien perustamis-, jäsenkasvu- ja 
jäsenten säilyttämistavoitteet. Suunnitelman tulisi tähdätä vähintään kahden uuden klubin perustamiseen 
ja/tai 100 uuden jäsenen rekrytoimiseen. Apurahat käsitellään jokaisessa hallituksen kokouksessa. Kaikki 
maaliskuun/huhtikuun hallituksen kokouksessa käsiteltävät apurahat vaativat varapiirikuvernöörin 
allekirjoituksen.  
 
Kuinka pitkä apurahakausi on? 
Kun apuraha on myönnetty, jokaisen alueen tulee toimeenpanna ja saattaa loppuun aloitteensa 18 
kuukauden kuluessa apurahan myöntämispäivämäärästä. Tänä aikana aktiviteetteja koordinoidaan 
tiiviissä yhteistyössä LCI:n henkilökunnan kanssa, ja he tarjoavat pätevää tukea. 
 
Apurahan saajat eivät voi hakea toista apurahaa, ennen kuin 18 kuukauden kausi on kulunut, vaikka 
heidän varansa olisivat kokonaan käytetty. 
 

Saatavat materiaalit: 
 Jäsenkasvuapurahan hakemus (MGA) 

http://www.lionsclubs.org/FI/common/pdfs/mga.pdf


 

Tärkeitä päivämääriä:  
 Apurahahakemusten on oltava perillä LCI:ssä viimeistään 45 päivää ennen seuraavaa hallituksen 

kokousta jotta se voidaan sisällyttää kokouksen asialistaan.  

 Alueet, jotka ovat saaneet maksimiapurahan, voivat jättää ehdotuksen 45 päivää ennen 
maaliskuun/huhtikuun hallituksen kokousta.  

 

LCI:n yhteystiedot:  
Marketing Team 
Puhelin: +1-630-203-3846 
Sähköposti: membershipgrants@lionsclubs.org 

mailto:membershipgrants@lionsclubs.org


 

LEOKLUBIOHJELMA 

 

Ohjelman yhteenveto: 
Leoklubit ovat osa Lions Clubs International -verkostoa, ja niitä järjestävät ja sponsoroivat paikalliset lionit 
ympäri maailmaa. Leoklubeja on noin 6 700 yli 140 eri maassa ja maantieteellisellä alueella. 
Leoklubiaktiviteetit ja projektit parantavat paikkakuntaa ja auttavat nuorisoa kehittämään ja käyttämään 
johtajuus-, organisointi- ja sosiaalisia taitojaan. Leoklubin toiminnassa mukana oleminen on omiaan 
istuttamaan nuoreen koko elämän mittaisen halun auttaa muita. 
 
Leoklubit ovat avoinna kaikille nuorille joilla on kiinnostusta vapaaehtoistoimintaan yhteisön 
palvelemiseksi. Leoklubit on jaettu kahteen uraan: Alpha ja Omega. Alpha-leoklubit on suunniteltu 12 - 18 
-vuotiaille nuorille. Tällä reitillä keskitytään nuorten ja varhaisnuorten yksilölliseen ja sosiaaliseen 
kehittymiseen. Omega-leoklubit  on tarkoitettu 18–30-vuotiaille nuorille aikuisille. Näissä klubeissa 
painotetaan nuorten aikuisten henkilökohtaista ja ammattitaitojen kehittymistä. 
 

Usein kysyttyjä kysymyksiä: 
Miten organisoin leoklubin? 
Ilmaisesta leoklubin perustamispaketista saat tietoja uuden leoklubin organisoimisesta. Paketti on 
saatavilla Kansainvälisen päämajan leoklubiohjelmien osastolta. Ota yhteyttä osoitteessa 
leo@lionsclubs.org ja pyydä ko. pakettia.  
 
Mikä kuluja liittyy leoklubin sponsorointiin? 
Lionsklubien sponsoreiden tulee maksaa kertaluonteinen leoklubin organisointimaksu (100 dollaria). 
Tämä maksu kattaa: 

 Perustamistodistus 

 Leoklubivirkailijan paketti 

 Leoklubin sponsorointipaketti 

 Leopinssi jokaiselle leoklubin perustajajäsenelle 
 
Leoklubiohjelman hallintokustannusten kattamiseksi jokaiselle sponsoroivalle lionsklubille lähetetään 
vuosittain 100 dollarin leoklubin sponsorointimaksu. Lionsklubilta veloitetaan tämä sponsorointimaksu 
joka vuoden heinäkuussa. Sitä ei veloiteta sinä vuonna kun leoklubi perustetaan. 
 
Mikä on sponsoroivan lionsklubin ja leoklubin suhde? 
Sponsoroivan lionsklubin, eli kummiklubin, vastuulla on leoklubin ohjaus ja neuvonta. Toimiessa 
läheisessä yhteistyössä leojen kanssa, lionit varmistavat, että heidän sponsoroimansa leoklubi toimii 
LCI:n sääntöjen mukaisesti ja hyötyy sen tuomista eduista. Lionit valvovat leoja avoimella ja rakentavalla 
tavalla. 
 
Onko leoille ikärajoja? 
Kyllä. Leoklubien jäsenet voivat olla 12–30-vuotiaita. Alphaklubit on tarkoitettu 12–18-vuotiaille ja 
Omegaklubit 18–30-vuotiaille jäsenille.   
 
Voiko useampi kuin yksi lionsklubi sponsoroida leoklubia? 
Kyllä. Piirikuvernöörin kirjallisella hyväksynnällä kaksi tai useampi lionsklubi voi yhdessä sponsoroida yhtä 
leoklubia. Kaikilla lions-taustaklubeilla on samansuuruinen edustus leo-toimikunnassa. Kuitenkin vain yksi 
lionsklubi voidaan nimetä viralliseksi yhteysklubiksi Kansainvälisen päämajaan leoklubin laskutus- ja 
hallintotoimenpiteitä koskevissa asioissa. Lionsklubi voi toimia yhtäaikaisesti useamman leoklubin 
sponsorina. 
 
Voidaanko sponsorisuhde siirtää yhdeltä lionsklubilta toiselle? 
Kyllä. Uuden sponsoroivan klubin virkailijan tulee lähettää kirje (jossa ilmaistaan hyväksyntä 
sponsorisuhteelle) leoklubiohjelmien osastolle yhdessä edellisen sponsoroivan lionsklubin virkailijan 
kirjoittaman kirjeen kanssa (jossa ilmaistaan, että he luopuvat sponsorisuhteesta). 
 

mailto:leo@lionsclubs.org


 

Voiko liitännäisklubi tai lionessklubi sponsoroida leoklubia? 
Ei. Vain lionsklubit voivat sponsoroida leoklubeja. Liitännäis- ja lionessklubien jäsenet voivat toimia 
leoklubien neuvonantajina. 
 
Mitä tapahtuu leoklubille, jos sen sponsoroiva lionsklubi asetetaan status quo -tilaan tai 
lakkautetaan? 
Sponsoroivan lionsklubin asettaminen status quo -tilaan ei välittömästi vaikuta leoklubiin. Jos sponsoroiva 
lionsklubi sen jälkeen lakkautetaan, leoklubille annetaan 180 päivän joustoaika uuden sponsoroivan 
lionsklubin etsimistä varten, ennen kuin myös leoklubi lakkautetaan. 
 
Kuinka leoklubi raportoi kuukausittaisen ja vuosittaisen virkailija- ja jäsentoimintansa 
kansainväliseen päämajaan? 
Leoklubin jäsenten ja virkailijoiden tiedot tulee päivittää MyLCI:ssa. 
 
Tietosuojan ylläpitämiseksi verkkosivujen jäsenrekisteriin pääsee vain salasanalla. Leoklubin virkailijat ja 
leoneuvojat käyttävät heidän jäsennumeroaan luodakseen ja ylläpitääkseen omaa käyttäjätunnusta ja 
salasanaa. MyLCI:n rekisteröitymisprosessin kautta käyttäjän salasana säilyy samana vuodesta toiseen, 
mutta se lakkaa toimimasta kun he lopettavat virassa toimimisen. Rekisteröitymisen jälkeen 
käyttäjätunnuksen ja salasanan avulla pääsee tarvittaviin MyLCI:n toimintoihin vaikka virkailijalla olisi 
useampi virka klubissa, piirissä tai moninkertaispiirissä. Pääsy MyLCI-palvelun toimintoihin riippuu kunkin 
virkailijan roolista järjestössä. Lisätietoja MyLCI:sta saa osoitteesta mylci@lionsclubs.org. 
 
Kuinka leopiiri tai -moninkertaispiiri raportoi vuosittaiset virkailijatiedot kansainväliseen 
päämajaan? 
 
Koska MyLCI ei ole vielä käytössä leopiireissä ja -moninkertaispiireissä, jokaisen leopiirin ja -
moninkertaispiirin tulee täyttää ja lähettää Leo-91 -lomake leoklubiohjelmien osastolle osoitteeseen 
leo@lionsclubs.org 1. heinäkuuta mennessä joka vuosi. 
 
Miten leoklubit ilmoittavat palveluprojekteista ja aktiviteeteista kansainväliseen päämajaan? 
Leoklubit ilmoittavat palveluprojekteista ja aktiviteeteista suoraan MyLCI:n raportointipalvelun kautta 
käyttämällä prosessia, joka on jo olemassa lionsklubeille. Lisätietoja palveluaktiviteettien raportoimisesta 
MyLCI:n kautta löytyy täältä: Usein kysyttyjä kysymyksiä.  
 
Millä tavoin leojäsenet ja leoklubiohjelman parissa toimivat lionit voivat antaa palautetta 
ohjelmasta kansainväliselle päämajalle? 
Leoklubiohjelman neuvoa-antava paneeli on hallituksen hyväksymä elin, jonka avulla leot ja lionit voivat 
ilmaista mielipiteitään ja ideoitaan leoklubiohjelmasta kansainväliselle lionsjärjestölle. Paneelin jäsenet 
palvelevat kaksivuotisen kauden ajan jonka aikana he toimivat neuvoa-antavassa kapasiteetissa LCI:lle 
sen arvioidessa leoklubiohjelman toimivuutta. Paneeli antaa leoille enemmän kuuluvuutta asioissa, jotka 
koskevan leoklubiohjelmaa ja se toimii myös lisämahdollisuutena saada johtamiskokemusta. Se antaa 
myös leoille mahdollisuuden verkostoitua ja keskustella ideoista kaikkien seitsemän kansainvälisen 
alueen leojen kanssa, lisäten keskinäistä ymmärrystä leoklubien samanlaisuuksista ja erilaisuuksista 
ympäri maailmaa. Lisätietoja löytyy myös LCI:n verkkosivuilta. 
 
Kuuluvatko leoklubien jäsenet ja vapaaehtoiset LCI:n yleisen vastuuvakuutusohjelman piiriin? 
Leoklubien jäsenet ja vapaaehtoiset kuuluvat LCI:n yleisen vastuuvakuutusohjelman piiriin. Vakuutus 
korvaa ne kulut joista vakuutettu on laillisesti vastuussa vahingon aiheuduttua kolmannelle osapuolelle 
fyysisen vamman tai omaisuusvahingon muodossa, leoaktiviteettien tai tilaisuuksien aikana. Vakuutus 
kattaa fyysisistä vahingoista aiheutuneita kuluja 1 miljoonaan dollariin asti, per tapaus, tai yhteensä 2 
miljoonaan dollariin asti. Vakuutuksen kattavuus on automaattinen. Jos tarvitset todisteen vakuutuksesta 
esim. tilaisuuden järjestämistä varten, voi vakuutustodistuksen ladata verkosta milloin vain. Mene 
osoitteeseen www.lionsclubs.org ja valitse Jäsenkeskus/Resurssit -sivulta tai pyydä sitä puhelimitse 
numerossa +1 800 316 6705, tai sähköpostitse osoitteessa lionsclubs@dspins.com. Lisätietoja asiasta 
saat kansainvälisen päämajan lakiasioiden osastolta. 
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Saatavat materiaalit: 
 Uuden alphajäsenen paketti (KIT810-A) 

 Uuden omegajäsenen paketti (KIT810-O) 

 Lionsklubeille tarkoitettu yleisesite leoklubeista (LEO-46) 

 Alpha-leoklubin jäsenkutsujuliste (LEO10-A) 

 Omega-leoklubin jäsenkutsujuliste (LEO10-O) 

 Alpha-leojen jäsenhankintaesite (LEO57-A) 

 Omega-leojen jäsenhankintaesite (LEO57-O) 

 Alpha-leoklubiohjelman käsikirja (opas leoneuvojille, leoklubien virkailijoille ja sponsoroiville 
lionsklubeille) (LEO65-A) 

 Omega-leoklubiohjelman käsikirja (opas leoneuvojille, leoklubien virkailijoille ja sponsoroiville 
lionsklubeille) (LEO65-O) 

 Lapset valokiilassa -yleisesite (LEO-304) 

 Leoklubin perustamisilmoitus (LEO-51) 

 Leoklubivirkailija- ja jäsenilmoituslomake (Leo-72) 

 Vuosittainen leopiirin/-moninkertaispiirin ilmoitus (LEO-91) 
 

Saatavat palkinnot: 
Lisätietoja saatavilla olevista leoklubiohjelman palkinnoista on LCI:n verkkosivustolla Leo -osiossa. 
 

Tärkeitä päivämääriä: 
 1.7: Leopiirien ja -moninkertaispiirien vuosi-ilmoitusten viimeinen jättöpäivä (LEO-91)  

 15.8: Leoklubin erinomaisuuspalkinnon (LEO-105) hakemusten eräpäivä 

 Lokakuu: Leojen jäsenhankintakuukausi 

 15.11: Leoklubin lokakuun jäsenhankintapalkinnon (LEO-101) eräpäivä 

 5.12: Kansainvälinen Leo-päivä 

 Huhtikuu: Leoklubin tiedotuskuukausi 

 1.4.: Vuoden Leot -hakemusten eräpäivä (LEOLOY) 

 1.5.: Jokavuotisen Leoklubien virkailija- ja jäsenilmoitusten (LEO-72) viimeinen jättöpäivä  
 

 

LCI:n yhteystiedot: 
Leoklubiohjelman osasto 
Puhelin: +1-630-468-6759 
Sähköposti: leo@lionsclubs.org 
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