
PERUSTAJAJÄSENEN HAKEMUS

Tämä henkilö hakee perustajajäsenyyttä __________________________  

_________________________________ lionsklubissa, joka on perustettu 

Lions Clubs Internationalin toimesta ja sen yhteyteen. Lupaudun 

noudattamaan ylläolevan klubin sääntöjä niiden astuttua voimaan.

Kirjoitathan selkeästi.

NIMI _________________________________________________________

OSOITE ______________________________________________________

POSTITOIMIPAIKKA ___________________________________________ 

MAA _________________________________________________________  

POSTINUMERO _______________________________________________

PUHELIN ________________________  o Koti  o Matkapuh.  o Työ

SÄHKÖPOSTI _________________________________________________

AMMATTI  ____________________________________________________ 

SYNTYMÄVUOSI ______________________________________________

SUKUPUOLI   o MIES  o NAINEN

MERKITSE
o UUSI JÄSEN $35  
 tai
Tarkastathan kelpoisuusvaatimukset ja maksut seuraaviin 
jäsenyyksiin kääntöpuolelta:
o SIIRTOJÄSEN  o PERHEJÄSEN     
o NYKYINEN TAI ENTINEN LEO o OPISKELIJA  
o NUORI AIKUINEN – Vain jos liittyy leolionsklubiin
 

SHEKIT TULEE KIRJOITTAA LIONS CLUBS INTERNATIONALILLE 

LIITÄ TÄMÄ OSA KLUBIN ARKISTOIHIN. ANNA TÄMÄ OSA UUDELLE JÄSENELLE

 PERUSTAJAJÄSENEN KORTTI
 Vahvistamme, että lion

__________________________________________________________________

on anonut perustajajäsenyyttä _______________________________________

_____________________________ lionsklubissa ja maksanut asianmukaiset 

perustamismaksut ja ymmärtää tämän kortin kääntöpuolella olevat säännöt.

Jäsenehdokkaan allekirjoitus: _______________________________________

Järjestäjän allekirjoitus/arvo: ___________________ Päivämäärä: ________  



Uudet jäsenet
Uudet jäsenet maksavat 35 US dollarin perustamismaksun tai toimittavat 
asianmukaisen maksuvapautukseen oikeuttavan todistuksen. Kansainväliset 
jäsenmaksut 43,00 dollaria per vuosi laskutetaan puolivuosittain. Lisäksi 
voidaan veloittaa mahdolliset piirin, moninkertaispiirin ja klubin maksut.

Vastikään perustettujen klubien kansainväliset vuosijäsenmaksut tullaan 
osittamaan 30. kesäkuuta tai 31. joulukuuta päättyvästä puolivuotisesta 
laskutusperiodista jäljellä olevien kuukausien mukaan.

Perhejäsenet
Ensimmäinen perhejäsen (perheen pääjäsen) maksaa täyden jäsenmaksun (43 
dollaria) ja korkeintaan neljä muuta perhejäsentä, jotka maksavat puolet kansa-
invälisistä jäsenmaksuista (21,50 dollaria). Kaikki perhejäsenet maksavat kerran 
maksettavan liittymismaksun 30 dollaria.

Perhejäsenyysohjelma on avoinna perhejäsenille, jotka (1) täyttävät lion-
jäsenyyden kriteerit, (2) ovat jäseniä olemassa olevan klubin jäseniä tai liittyvät 
samaan klubiin ja (3) asuvat samassa taloudessa ja ovat sukua syntymän, avio-
liiton tai muun laillisen suhteen kautta. Tyypillisiä perhejäseniä ovat vanhemmat, 
lapset, puolisot, sedät ja tädit, serkut, isovanhemmat, puolison vanhemmat ja 
lailliset sukulaiset.

Opiskelijat
18-30-vuotiaat opiskelijat saavat vapautuksen perustamismaksuista ja mak-
savatvain puolet kansainvälisistä jäsenmaksuista. Kampusklubiin liittyvä, yli 
30-vuotias opiskelija maksaa 10 US dollarin perustamismaksun ja täyden 
maksainvälisen jäsenmaksun. Jokaisesta opiskelijasta tulee toimittaa opiskelija-
jäsenen todistuslomake (STU-5). 

*Uusien kampusklubien ja klubien joissa enemmistö jäsenistä on opiskelijoita, 
tulee maksaa ennakkoon yhden vuoden kansainväliset jäsenmaksut 
opiskelijahinnalla.

Valmistuvat leot
Kaikki valmistuvat, eli lioneihin liittyvät leot saavat vapautuksen perustamismak-
susta. Valmistuvat leot, 30 ikävuoteen asti maksavat puolet kansainvälisistä 
jäsenmaksuista. Lähetä Leosta lioniksi -todistus ja Palveluvuosien siirtolomake 
(LL-2) jokaisesta alle 30-vuotiaasta leosta.

Nuoret aikuiset
Nuoret aikuiset, 30 ikävuoteen asti, saavat vapautuksen perustamismaksusta 
ja maksavat vain puolet kansainvälisistä jäsenmaksuista liittyessään leolion-
sklubiin. Lähetä Leosta lioniksi -todistus ja Palveluvuosien siirtolomake (LL-2) 
jokaisesta alle 30-vuotiaasta leosta.

Siirtojäsenet
Siirtojäsenet maksavat 20 US dollarin perustamismaksun ja heidän on tullut 
jättää entinen klubinsa hyvässä taloudellisessa asemassa ja siirtyä uuteen 
klubiin 12 kuukauden kuluessa. Anna seuraavat tiedot:

ENTISEN KLUBIN NIMI __________________________________________________

ENTISEN KLUBIN KV. TUNNUS __________________________________________

PIIRI __________________________________________________________________
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Uudet jäsenet
Uudet jäsenet maksavat 30 US dollarin perustamismaksun tai toimittavat 
asianmukaisen maksuvapautukseen oikeuttavan todistuksen. Kansainväliset 
jäsenmaksut 43,00 dollaria per vuosi laskutetaan puolivuosittain. Lisäksi voidaan 
veloittaa mahdolliset piirin, moninkertaispiirin ja klubin maksut.

Vastikään perustettujen klubien kansainväliset vuosijäsenmaksut tullaan 
osittamaan 30. kesäkuuta tai 31. joulukuuta päättyvästä puolivuotisesta 
laskutusperiodista jäljellä olevien kuukausien mukaan.


