JÄSENTYYPIT JA MAKSUT
Uusi jäsen
Uudet jäsenet maksavat 35 US dollarin liittymismaksun tai
toimittavat asianmukaisen maksuvapautukseen oikeuttavan
todistuksen. Kansainväliset vuosittaiset jäsenmaksut 43,00
dollaria laskutetaan puolivuosittain. Lisäksi voidaan veloittaa
piirin, moninkertaispiirin ja klubin maksut.

Jäsenyys-

Siirtojäsen
Hyvässä asemassa olevat siirtojäsenet eivät maksa
liittymismaksua, kun he siirtyvät olemassaolevaan klubiin 12
kuukauden kuluessa.
Perhejäsen
Perhejäsenyysohjelma antaa perheille mahdollisuuden
saada alennusta jäsenmaksuista, kun he liittyvät yhdessä
lionsklubiin. Ensimmäinen perhejäsen (perheen pääjäsen)
maksaa täyden jäsenmaksun (43 dollaria) ja korkeintaan neljä
muuta perhejäsentä, jotka maksavat puolet kansainvälisistä
jäsenmaksuista (21,50 dollaria). Kaikki perhejäsenet maksavat
kerran maksettavan liittymismaksun 35 dollaria.
Perhejäsenyysohjelma on avoinna perhejäsenille, jotka (1)
täyttävät lionjäsenyyden kriteerit, (2) ovat jäseniä olemassa
olevan klubin jäseniä tai liittyvät samaan klubiin ja (3) asuvat
samassa taloudessa ja ovat sukua syntymän, avioliiton
tai muun laillisen suhteen kautta. Tyypillisiä perhejäseniä
ovat vanhemmat, lapset, puolisot, sedät ja tädit, serkut,
isovanhemmat, puolison vanhemmat ja lailliset sukulaiset.
Opiskelija
18-30-vuotiaat opiskelijat saavat vapautuksen liittymismaksuista
ja maksavat vain puolet kansainvälisistä jäsenmaksuista.
Kampusklubiin liittyvä yli 30-vuotias opiskelija maksaa
10 US dollarin liittymismaksun ja täyden maksainvälisen
jäsenmaksun. Jokaisesta opiskelijasta tulee toimittaa
opiskelijajäsenen todistuslomake (STU-5).
Nykyinen tai entinen leo
Kaikki lioneihin liittyvät leot saavat vapautuksen
liittymismaksusta. Lioneihin liittyvät leot 30 ikävuoteen asti ja
jotka ovat olleet jäseninä vuoden ja yhden päivän, maksavat
puolet kansainvälisistä jäsenmaksuista. Toimita leosta lioniksi
-jäsenen todistuslomake ja palveluvuosienhyvityslomake (LL-2
jokaisesta entisestä, alle 30-vuotiaasta leosta.
Nuoret aikuiset
Nuoret aikuiset, 30 ikävuoteen asti, saavat vapautuksen
liittymismaksusta ja maksavat vain puolet kansainvälisistä
jäsenmaksuista liittyessään lionsklubiin. Toimita Leosta lioniksi
siirtymis- ja palveluvuosien hyvityslomake (LL-2) jokaisesta
nuoresta aikuisesta.

hakemus
KEITÄ LIONIT OVAT?
Lionit tekevät työtä vastatakseen niin paikallisiin kuin myös maailmalla
vallitseviin humanitäärisiin tarpeisiin. Järjestöllä on yli 1,4 miljoonaa
jäsentä 206 maassa ja maantieteellisellä alueella. Alueiden välisistä
eroavaisuuksista huolimatta heitä yhdistää yhteinen uskomus siitä,
että – ihmiset itse tekevät yhteisöistään niin hyvän kuin haluavat.
LIONIT PALVELEVAT
Vaikka lionit tunnetaankin menestyksellisistä aloitteista näönhuollossa,
on heillä myös muunlaisia palveluohjelmia. Lionit toimivat
vapaaehtoisina myös monissa muissa yhteisöprojekteissa – kuten
ympäristönsuojelussa, ruoka-avun viemisessä köyhille sekä
vanhusten ja vammaisten auttamisessa.

Mitkä ovat oman
paikkakuntasi tarpeet?

Laajennus- ja jäsenyysasioiden osasto
Lions Clubs International
300 W. 22nd Street
Oak Brook, IL 60523-8842 USA
Puhelin: +1 (630) 203-3831
Faksi: +1 (630) 571-1691
S-posti: memberops@lionsclubs.org
Verkkosivu: www.lionsclubs.org
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OLEMME
MAAILMANLAAJUINEN
JÄRJESTÖ

INTERNATIONAL ASSOCIATION OF LIONS CLUBS
Kutsujäsenhakemus
Lionsklubin nimi: _____________________________________________________________________________
Jäsenen kummi:_____________________________________________________________________________

KLUBISIHTEERIN MERKINTÖJÄ VARTEN
Vahvistan täten, että klubimme hallitus on
hyväksynyt tämän henkilön lionsklubimme
jäseneksi.

Etunimi: ______________________________________ Keskimmäisen nimen ensimmäinen kirjain:_________
Klubisihteerin allekirjoitus
Sukunimi:__________________________________ Pääte:________________
Sukupuoli:

Mies

Nainen

Ammatti: ______________________________________________________

Syntymäaika: _______________________________ Puolison nimi:____________________________________
Osoite:_____________________________________________________________________________________
Postitoimipaikka: _____________________ Kerro:_________ Postinumero:______ Maa:__________________
Puhelin: _____________________________ Sähköposti:_____________________________________________
Tarkastathan kelpoisuusvaatimukset ja maksut seuraaviin jäsenyyksiin:
Olen:
Uusi jäsen
Entinen jäsen
		

Siirtojäsen

Jäsennumero:_______________________________
(Jos ei tiedossa, ota yhteyttä stats@lionsclubs.org)

Entisen klubin nimi:__________________________________ Entisen klubin kv. tunnus:___________
Perhejäsen

Opiskelijajäsen

Entinen tai nykyinen leo

Nuori aikuinen

Ohessa $____________________ pääsymaksu sekä $ _______________________ kansainvälisellä,
moninkertaispiirin, piirin ja klubin jäsenmaksua.
Hyväksyn jäsenyyden Lionsklubien kansainvälisessä järjestössä ja tiedostan, että jäsenyyden voi saada
vain hyvässä maineessa oleva ja korkean moraalin omaava kansalainen. Ymmärrän henkilökohtaisen
vapaaehtoistyön tekemisen tärkeyden paikkakunnallani, yhdessä muiden yhteisömielisten ihmisen kanssa.
Ymmärrän myös, että jäsenyyteni on virallinen vasta, kun klubin hallitus on hyväksynyt sen.
Allekirjoitus:_________________________________________________ Pvm:_________________________
TEHTÄVÄMME
TEHDÄ MAHDOLLISEKSI vapaaehtoisten palvelutyö paikkakuntiensa hyväksi, vastata humanitäärisiin tarpeisiin,
rohkaista rauhaan ja edistää kansainvälistä yhteisymmärrystä lionsklubien välityksellä.

TARKASTUSLISTA:
Säilytä kopio hakemuksesta klubin arkistoissa.
Älä lähetä sitä kansainväliseen päämajaan.
Lisää jäsen jäsenrekisteriin käyttämällä MyLCIsysteemiä tai lisäämällä jäsenen nimi ja osoite
kuukausittaiseen jäsenilmoitukseen.
Kun liittymismaksu ja jäsenmaksu on kerätty ja
uusi jäsen on saanut jäsenkortin, luovuta rahat
klubin rahastonhoitajalle.
Lisää uuden jäsenen nimi ja osoite klubin
postituslistalle.
Huolehdi, että uusi jäsen saa uuden jäsenen
paketin. Sisällä olevat materiaalit tulee esittää
uuden jäsenen jäseneksiottoseremoniassa.
Näytä uudelle jäsenelle klubitarvikeluettelo, jotta
hän on tietoinen tavaroista, kuten paidoista ja
nimikilvistä joita voi tilata.

