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TEEMAKLUBIOHJELMA   
Usein kysyttyjä kysymyksiä 

 
 
1. Mikä on teemaklubiohjelma? 

Teemaklubiohjelma on uusi klubikehitysresurssi, jolla parannetaan ja laajennetaan tukea lionsklubeille joiden jäseniä 
yhdistävät samat kiinnostuksenkohteet tai harrastukset. Ohjelman avulla kehitetään klubeja, joiden toiminta 
perustuu johonkin tiettyyn aiheeseen, joka yhdistää kaikkia jäseniä. Se voi olla esimerkiksi ammatti, avustuskohde, 
etninen tausta tai elämäntilanne kuten varhaiseläkeläiset.  
 
Teemaklubit ja niiden liitännäisklubit perustetaan samalla tavoin, kun perinteiset lionsklubitkin. Uusille klubeille 
asetetut kriteerit ja vaatimukset tulee täyttää aivan kuten tavallistenkin klubien kohdalla. Hakemusmenettelyn 
aikana teemaklubiksi perustettavalla klubilla on mahdollisuus valita itselleen jäseniä yhdistävä erityisidentiteetti. 
 

2. Miksi LCI on käynnistänyt tämän aloitteen?  
Uusien ja ainutlaatuisten klubimallien avulla teemaklubiohjelma pystyy laajentamaan jäsenkuntaamme. Ohjelma 
pyrkii vastaamaan eri taustoista tulevien ihmisten tarpeisiin ja kiinnostuksiin. Teemaklubit voivat myös auttaa LCI:ta 
saavuttamaan sen palvelutavoitteet. Vuoden 2016-2017 aikana me palvelimme 113 miljoonaa ihmistä ja vuoteen 
2021 mennessä tavoitteemme on palvella 200 miljoonaa ihmistä per vuosi. Teemaklubiohjelman kehittäminen 
auttaa meitä saavuttamaan tämän uuden tavoitteen.  
 

3. Miten pitkään tätä ohjelmaa jatketaan?  
Ohjelmalle on hyväksytty kolmivuotinen ajanjakso: 1. heinäkuuta 2017 - 30. kesäkuuta 2020. Virallisesti 
teemaklubiohjelma käynnistyi elokuussa 2017. 
 

4. Miten piirini ja/tai klubini voi osallistua teemaklubin perustamiseen?  
Hyvä kysymys. Etsimällä sellaisia ryhmiä, jotka jo tapaavat paikkakunnalla ja luoda verkostoja näiden ryhmien 
kanssa. Kertokaa heille lionien teemaklubiohjelmasta - miten he voivat kokoontua yhteisten kiinnostusten, 
samanlaisen taustan tai yhteisten kokemusten perusteella. Kun löydätte ryhmiä, kannustakaa heitä perustamaan 
teemaklubeja vastaamaan paikallisiin tarpeisiin. 
 

5. Onko teemaklubeja perustettu jokaiseen vaalipiiriin?  
Kyllä, jokaisen vaalipiirin alueella perustetaan teemaklubeja. Todellisuudessa teemaklubeja on ollut olemassa jo 
pitkään, niitä ei vaan oltu identifioitu LCI:n rekisterissä. 

 
6. Mikä on koordinaattorien rooli?  

Teemaklubikoordinaattorit ovat lioneita, joille teemaklubien perustaminen on tärkeää. Teemaklubikoordinaattorin 
rooli perustettiin auttamaan uusien klubien perustamisen tavoitteissa, jotka piirit asettavat joka vuosi. Teemaklubin 
koordinaattori voi toimia oman vaalipiirin alueella tai sen ulkopuolella (hyväksyntä vaaditaan) klubien 
kehittämiseksi.  

 

7. Miten minut voidaan valita teemaklubin koordinaattoriksi?  
Etsimme jatkuvasti lioneita, jotka ovat valmiita auttamaan paikkakuntaansa. Lionit, jotka ovat kiinnostuneita 
teemaklubin koordinaattorin virasta, täyttävät hakemuksen, johon heidän tulee liittää suunnitelma vähintään 
kolmen uuden klubin perustamiseksi, tai jäsenmäärän kasvattamiseksi 100 uudella jäsenellä, sekä tiedot alueista, 
joilla tämä toteutetaan. Jäsenpalveluiden osasto tarkistaa hakemukset ja hyväksytyt hakijat saavat 
kehityssuunnitelma lomakkeen ja välineet, joilla seurata aiheutuneita kuluja. 
 
Teemaklubikoordinaattoreiden tulee laatia ja toimittaa strateginen suunnitelma, johon merkitään tulevien klubien 
teemat ja sijainnit. Suunnitelmat hyväksytetään piireillä ja LCI:n henkilökunnalla, jotta aiheutuneista kuluista voidaan 
maksaa korvauksia. Teemaklubien koordinaattorit voivat saada korkeintaan $2000 korvauksena hyväksytyistä 
kuluista vaalipiirin alueella ja korkeintaan $5000 (hyväksynnän jälkeen) työstä vaalipiirin ulkopuolella.  
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Huomaa: Piirikuvernöörinä toimiva lion ei voi toimia samaan aikaan teemaklubikoordinaattorina. 

8. Minkälaisia teemaklubeja ollaan kehittämässä? Tässä on muutamia esimerkkejä: 

 Yhteiset mielenkiinnon kohteet – Klubit, joiden jäsenillä on samanlaisia kokemuksia, harrastuksia tai 
kulttuurikohteita.  

 Sporttiklubit -- Klubit, joiden jäsenillä on yhteinen liikuntaharrastus, tai he esim. kannattavat samaa 
urheiluseuraa, ja samalla haluavat tehdä jotain paikkakuntansa hyväksi. 

 Varhaiseläkeläisten klubit – Esimerkiksi oman yrityksen myymisen jälkeen varhaiseläkkeelle jääneet henkilöt. 
Tällaiset ihmiset haluavat usein osallistua aktiivisesti paikkakuntalaisten auttamiseen.  

 Tiettyyn avustuskohteeseen keskittyvät klubit – Maailmassa on monia tärkeitä kohteita: ympäristö, diabetes ja 
pakolaiset. Nämä klubit yhdistävät halun auttaa tietyssä kohteessa.   

 Muu – Paikkakunnilla kokoontuu jo monia eri ryhmiä kuten esimerkiksi nuoret koulutetut ihmiset tai ihmiset, 
jotka käyvät samassa kirkossa tai muussa vastaavassa.  

 
9. Tuleeko teemaklubikoordinaattoreiden työskennellä kuluvan kauden piirikuvernöörin / GMT:n kanssa uusien 

klubien kehittämiseksi?  
Kyllä. Koska tämä aloite kestää kolme vuotta, nämä virkailijat toimivat läheisesti piirin johdon kanssa ja GMT-
rakenteessa sen eri tasoilla. Sen lisäksi edistymisestä seuraa teemaklubiohjelman kansainvälinen puheenjohtaja. 
 

10. Mitä perustamiskirjan hakeminen maksaa kun perustetaan lionsklubi? 
Yleisesti ottaen, uuden klubin perustamiseen liittyy US$35 per jäsen perustamismaksu ja jäseniä tarvitaan vähintään 
20. Tämä tarkoittaa, että uuden klubin perustaminen 20 uudella jäsenellä maksaa noin US$700. Poikkeuksena ovat 
kuitenkin opiskelijajäsenet, leo-lionjäsenet ja lioness-lionjäsenet, joiden kohdalla perustamismaksua ei veloiteta. 
Katso tarkemmat tiedot hallituksen sääntökokoelmasta. 
 

11. Kattaako LCI:n vastuuvakuutus myös teemaklubit?  
Kyllä. Yksi LCI:n tarjoamista eduista on vastuuvakuutus. 
 

12. Voimmeko perustaa liitännäisklubina teemaklubin ja muuttaa sen myöhemmin itsenäiseksi klubiksi? 
Kyllä. Kolme muistettavaa asiaa: missä liitännäisklubi sijaitsee, minkälaisia jäseniä kyseessä siinä on ja mikä 
liitännäisen teemaklubin teemana tulee omaan. Mutta on myös täysin hyväksyttävää, että liitännäisklubi jatkaa 
toimintaansa vain liitännäisklubina. On myös hyödyllistä, kun tavallisella klubilla on teemaliitännäisklubi. Tätä kautta 
useammat ihmiset pääsevät osallistumaan haluamallaan tavalla.  
 

13. Mitä liitännäisklubin perustaminen maksaa? 
Liittymismaksu jokaiselta uudelta liitännäisjäseneltä on 35 US dollaria. Itsenäisen klubin jäseniltä ei veloiteta 
liittymismaksua heidän siirtyessä isäntäklubista tämän liitännäisklubin jäseneksi. 

 
14. Miten paljon Lions Clubs Internationalin kansainväliset jäsenmaksut ovat? 

Kansainväliset jäsenmaksut ovat 43 US dollaria. Näillä jäsenmaksuilla tuetaan monia ohjelmia, palveluja klubeille, 
laki- ja tavaramerkkeihin liittyviä palveluja, PR- ja sosiaalisen median palveluja, vastuuvakuutusta klubeille sekä 
LION-lehteä. Paikalliset klubit ja piirit määrittelevät paikallisen jäsenmaksunsa, joilla katetaan toiminnan 
aiheuttamat kulut.  
 

15. Millainen Lions Clubs International on tänä päivänä? 
Meillä on monenlaisia jäseniä, yhteensä 1,4 miljoonaa. Kaikki haluavat toimia vapaaehtoisina iästään ja taustastaan 
riippumatta Tarjoamme monille ikäryhmille, naisille ja miehille, mahdollisuuden palvella.  LCI näkee 
Teemaklubiohjelman yhtenä tapana tukea nykyisiä ja tulevia jäseniä, joilla on monenlaisia kokemuksia, taustoja sekä 
henkilökohtaisia ja ammatillisia tavoitteita. 
 
Kysyttävää? Sähköposti specialtyclubs@lionsclubs.org  

mailto:specialtyclubs@lionsclubs.org

