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PERUSTAMISKIRJAHAKEMUKSEN TÄYTTÄMINEN
Uuden lionsklubin perustamiseen tarvitaan:

• vähintään 20 perustajajäsentä 
• sponsoroiva klubi, lohko, alue, piirihallitus tai piiritoimikunta
• Täytetty perustamiskirjanhakemus ja raportti perustajajäsenistä 
• Nykyisen piirikuvernöörin allekirjoitus perustamiskirjahakemuksessa 
• Vaaditut maksut ja todistukset

Täytä perustamiskirjahakemus (TK-38A) ja perustajajäsenraportti (TK-21A) ja toimita ne vaadittujen maksujen ja todistusten kera Kansain-
väliseen päämajaan. 

UUDEN KLUBIN NIMEÄMINEN
Klubin nimessä tulee esiintyä sen kunnan tai muun hallinnollisen alueen virallinen nimi, jossa klubi sijaitsee. Jos klubi ei sijaitse kaupungin
tai kunnan alueella, se tulee tunnistaa sopivimman ja paikallisesti tunnistettavissa olevan virallisen hallintoalueen nimen mukaan, jossa se
sijaitsee. Jos saman kunnan alueella on jo muita klubeja, tulee uuden klubin nimeen liittää jokin tunniste jonka perusteella se voidaan
erottaa muista samalla paikkakunnalla sijaitsevista klubeista.

Muita rajoituksia: 
• Klubia ei voi nimetä elossa olevan henkilön mukaan, paitsi jos hän on palvellut kansainvälisenä presidenttinä.
• Klubin nimessä ei voi olla termiä “International” (kansainvälinen)
• Klubi ei saa käyttää termiä “pääklubi” erotuksena muista klubeista tai viitteenä siitä, että 
klubi olisi korkeampiarvoinen kun muut alueen klubit.  

• Termi “Host” (isäntä) on kunnianosoitus kaupungin/kunnan ensimmäiselle klubille.  

Lue lisää nimeämissäännöistä perustamiskirjahakemuksesta. 

LAAJENNUSPALKINNOT
Piirikuvernööri voi palkita korkeintaan kaksi lionia laajennuspalkinnolla uuden lionsklubin perustamisesta, lukuun ottamatta nykyistä 
piirikuvernööriä ja uusia perustajajäseniä. Laajennuspalkinnot myönnetään sen jälkeen kun klubi on toiminut yhden vuoden ja 
yhden päivän.  

PERUSTAMISMAKSUT
Uudet perustajajäsenet, jotka liittyvät ennen Charter-iltaa tai 90 päivän kuluessa perustamisasiakirjan hyväksymisestä (kumpi tahansa
tapahtuu ensin) maksavat perustamismaksuna US$30 tai heidän pitää toimittaa sopiva todistus jäsenmaksun alennuksesta. Jäsenet jotka
siirtyvät 12 kuukauden sisällä toisesta klubista perustettavaan klubiin, maksavat perustajajäsenen siirtojäsenmaksun 20 US dollaria. Siir-
tyvien perustajajäsenten on oltava hyvässä asemassa jotta heidät voidaan hyväksyä siirtojäsenen statuksella. Nämä maksut kattavat hal-
lintokulut ja kustannukset, jotka liittyvät uuden klubin perustamiseen.  

LIITÄNNÄISKLUBIMUUTOS
Liitännäisklubijäsenet saavat vapautukset siirtomaksusta liitännäisen muuttuessa uudeksi lionsklubiksi. Toimita Liitännäisklubin muutoslo-
make (CB-21) uuden klubin hakemuksen kanssa saadaksesi maksuvapautuksen. Liitännäisklubijäsenet pudotetaan automaattisesti isän-
täklubin listoilta kun uusi klubi perustetaan.



PERHEJÄSENYYS
Perhejäsenyysohjelma antaa perheille mahdollisuuden saada erityisen alennuksen jäsenmaksuista, kun he liittyvät yhdessä lionsklubiin.
Perheen ensimmäinen jäsen (pääjäsen) maksaa  täyden kansainvälisen jäsenmaksun ja korkeintaan neljä perhejäsentä maksaa puolet
kansainvälisistä jäsenmaksuista. Kaikki perheenjäsenet maksavat kerran maksettavan liittymismaksun. 

Perhejäsenyysohjelma on avoin perheenjäsenille, jota ovat (1) sopivia lionsjäsenyyteen, (2) ovat jo tai liittymässä samaan klubiin ja (3) asu-
vat samassa taloudessa ja ovat sukua joko syntymän, avioliiton tai muun laillisen suhteen kautta. Sukulaisuudella tarkoitetaan seuraavia:
vanhemmat, lapset, puolisot, sedät/tädit, serkut, isovanhemmat, puolison sukulaiset ja muut lailliset sukulaiset.

Perhejäsenyys on rajoitettu koskemaan korkeintaan viittä jäsentä per talous ja uusissa klubeissa tulee olla vähintään kymmenen 10 täy-
den hinnan maksavaa jäsentä. Samassa taloudessa asumista ei vaadita alle 26-vuotiailta perhejäseniltä, jos he opiskelevat tai palvelevat
maan armeijassa. Uusi klubi voi ilmoittaa perhejäsenet perustajajäsenilmoituksessa (TK21A).

OPISKELIJAJÄSENET
Opiskelijat, jotka ovat kirjoilla oppilaitoksessa ja iältään täysi-ikäisestä 30 ikävuoteen asti, saavat erityisalennuksen ja maksavat vain puo-
let kansainvälisestä jäsenmaksusta ja heidät vapautetaan liittymismaksusta kokonaan. Opiskelijajäsenen todistuslomake (STU-5) tulee
lähettää perustajajäsenen hakemuksen mukana jokaisesta opiskelijajäsenestä erikseen. Lisäksi, opiskelijat uusissa kampusklubeissa, 
tai klubeissa joiden jäsenenemmistö on opiskelijoita, maksavat yhden vuoden kansainväliset jäsenmaksut ennakkoon, opiskelija-
alennushinnalla perustamishakemuksen yhteydessä.

LEOsta LIONIKSI -JÄSENET
Nykyiset ja entiset leot
Nykyiset ja entiset leot, jotka ovat vähintään täysi-ikäisiä ja korkeintaan 30-vuotiaita ja he ovat olleet leoja vähintään yhden vuoden ja
yhden päivän, vapautetaan perustamismaksusta ja he maksavat vain puolet kansainvälisistä jäsenmaksuista. Leosta lioniksi siirtymis-
ja palveluvuosien hyvityslomake (LL-2) tulee lähettää  perustamisasiakirjan hakemuksen mukana jokaisesta opiskelijajäsenestä erik-
seen.

Ehdot täyttävät nuoret aikuiset
Leot voivat perustaa uuden klubin ja ottaa jäseniksi ikätovereitaan. Nuoret aikuiset, jotka ovat täysi-ikäisiä ja enintään 30-vuotiaita
saavat myös vapautuksen perustamismaksuista ja maksavat vain puolet kansainvälisistä maksuista, kunhan vähintään 10 entistä
leoa muodostaa leolionsklubin. Leosta lioniksi siirtymis- ja palveluvuosien hyvityslomake (LL-2) tulee lähettää perustajajäsenen hake-
muksen mukana jokaisesta ehdot täyttävästä nuoresta erikseen.

TÄRKEÄÄ: Perustamismaksut tulee lähettää kansainväliseen päämajaan, jotta lionsklubin hakemus käsitellään ja hyväksytään.   
Lionsklubin hakemus. 

MAKSUOHJEET
Maksut tulee maksaa LIONS CLUBS INTERNATIONALILLE. Käytäthän yhtä seuraavista maksutavoista.

Tili-/sähkesiirto (kaikki maksut MUUSSA valuutassa kun US dollareissa) 
Tilisiirrot: Tilisiirrot tulee tehdä Lions Clubs Internationalin pankkitilille. Tilisiirtokuitissa tulee näkyä uuden lionsklubin nimi, maksun
päivämäärä (päivä, kuukausi ja vuosi), pankin nimi ja tilinumero. Tilisiirtokuitti tulee liittää uuden klubin hakemukseen. Maakohtaisis-
ta maksuohjeista voit lukea lisää kotisivuiltamme www.lionsclubs.org.   

Sähkesiirrto Yhdysvaltain dollareissa: Sähkesiirroissa tulee sähkesiirtokuitista selkeästi ilmetä siirron päivämäärä, uuden lionsklu-
bin nimi sekä maksun summa ja pankkitilinumero. Tämä tieto on välttämätön, jotta maksu voidaan yhdistää uuteen klubiin ja välty-
tään viiveiltä. Liitä perustamishakemuksen mukaan kuitti sähkesiirrtosta.

Käytäthän seuraavia tietoja tehdessäsi sähkesiirron: 

JP MORGAN CHASE BANK, NA
120 S. LASALLE ST
CHICAGO, IL 60603

SWIFT NUMERO: CHASUS33
ROUTING ABA 021000021
TILINUMERO: 105732
MAKSUN SAAJAN NIMI: International Association of Lions Clubs



Huomaathan: Kansainvälisissä sähkesiirroissa tarvitaan Swift-numero käsittelyn nopeuttamiseksi. Sähkesiirrot Yhdysvalloissa vaati-
vat Routing ABA -numeron käsittelyn nopeuttamiseksi.

JÄSENMAKSUT
Lionsklubien jäsenet maksavat vuotuisen kansainvälisen jäsenmaksun US$43 vuosittain elleivät he saa alennusta, klubin, piirin ja monin-
kertaispiirin jäsenmaksun lisäksi. Kansainväliset jäsenmaksut on maksettava yksi kuukausi sen jälkeen kun perustamisasiakirja on hyväk-
sytty ja ne kattavat monia jäsenetuja kuten LION lehden. Klubin jäsenmaksujen suuruus tulee määritellä järjestäytymiskokouksessa ja ne
kerätään niin pian kuin mahdollista. Jäsenmaksut kerätään usein perustamismaksun yhteydessä. 

PERUSTAMISKIRJAN HYVÄKSYMINEN
Kun perustamiskirja on hyväksytty, Jäsenohjelmien ja uusien klubien toimintaosasto lähettää uuden klubin tarvikkeet, perustajajäsenten
todistukset ja rintamerkit opaslionille, joka on merkitty ensimmäisenä perustamishakemuksessa. Materiaalit uusille klubeille Intiassa toimi-
tetaan Etelä-Aasian toimistostamme Mumbaissa.

Perustamiskirja, onnittelukirje kansainväliseltä presidentiltä ja kummin merkki lähtetään piirikuvernöörille ojennettavaksi perustamisillan
juhlassa.

Muita tarvikkeita voidaan hankkia kansainvälisen lionsklubien järjestön klubitarvikkeiden osastosta. Jotkut materiaalit ovat myös ladatta-
vista verkosta osoitteessa www.lionsclubs.org.

Ole hyvä ja varaa 45 päivää perustamisasiakirjan hyväksymiseen ja tarvikkeiden ja perustamisasiakirjan lähettämiseen.

PERUSTAMISJUHLA
Perustamisjuhla on juhlallinen tapahtuma jossa piirikuvernööri ojentaa perustamiskirjan uudelle klubille. Usein juhla järjestetään banketin
muodossa ja paikalle kutsutaan lionsklubeja myös naapuripaikkakunnilta. Olemassa olevien klubien tulee antaa uudelle klubille tukeä
rahan tai klubitarvikkeiden muodossa, auttaen klubia saamaan vahvan alun toiminnalleen.

Lisätietoja perustamisjuhlan järjestämisestä voi lukea Perustamisjuhlan järjestämisoppaasta (TK-26). 

KANSAINVÄLISEN PÄÄMAJAN TUKI
Kansainvälinen päämaja tarjoaa monia resursseja uuden klubin avuksi.  Rohkaise uusia jäseniä vierailemaan 
järjestön verkkosivuilla www.lionsclubs.org saadakseen tarkempia tietoja kaikista järjestön ohjelmista ja resursseista.   

LISÄÄ APUA
Jäsenohjelmien ja uusien klubien toimintaosasto osasto on valmiina auttamaan uusien klubien perustamisessa. Ota meihin yhteyttä osoit-
teessa: 

Jäsenohjelmien ja uusien klubien toimintaosasto
Lions Clubs International 
300 W. 22nd St.
Oak Brook, IL 60523-8842 USA
Puhelin: +1 630.203.3831
Faksi: +1 630.571.1691
Sähköposti: newclubs@lionsclubs.org
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