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Miksi perustaa 
liitännäisklubi? 
Liitännäisklubit antavat klubillenne 
mahdollisuuden laajentaa jäsenyyttä uudelle 
alueelle tai toteuttaa uusia palveluprojekteja 
pienellä ryhmällä, joka haluaa vaikuttaa 
paikkakunnalla. Liitännäisklubin jäsenet ovat 
"pääklubin" jäseniä ja he voivat itse valita miten 
he järjestävät kokoukset ja valitsevat omat 
palveluprojektit. Liitännäisklubin perustaminen 
antaa klubillenne mahdollisuuden 
ottaa mukaan jäseniä, jotka eivät pysty 
osallistumaan pääklubin kokouksiin aikataulun, 
maantieteellisen sijainnin tai kokoustapojen 
takia. Liitännäisklubin jäsenet voivat ehkä 
haluta virtuaalisia kokouksia tai vähemmän 
muodollisia kokouksia kuin mitä klubinne 
tarjoaa. Liitännäisklubi voi myös innostaa  
uudentyyppisiä lioneja osallistumaan klubinne 
toimintaan, kuten nuoria ammattilaisia, työssä 
käyviä vanhempia, joilla on pieniä lapsia, 
tai muun tyyppisiä ihmisiä. Liitännäisklubiin 
osallistuu myös ihmisiä, joilla on mielenkiinnon 
kohteita palvelussa ja he voivat perustaa 
vaikkapa teemaliitännäisklubin. Liitännäisklubin 
perustaminen on tapa, joka tarjoaa 
joustavuutta saada muita osallistumaan 
palveluun lionien kautta.

Klubinne saa tunnustusta lippumerkillä, 
kun perustatte uuden liitännäisklubin. Myös 
liitännäisklubin yhteyshenkilö saa rintaneulan. 
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Vaiheet liitännäisklubin 
perustamisessa 

1) Alustavat toimenpiteet:

Ilmoittakaa piirikuvernöörille ja alueella 
ehkä jo toimiville klubeille, että aiotte 
perustaa liitännäisklubin. Protesti pääklubin 
muodostamaa liitännäisklubia vastaan voidaan 
tehdä samojen sääntöjen ja toimenpiteiden 
kautta kuin uuden lionsklubin perustamista 
vastaan. Asiasta ilmoittaminen ja yhteistyö ovat 
tärkeitä hyvän tahdon edistämiseksi piirissä. 

2) Luokaa liitännäisklubin suunnitelma 
ottamalla huomioon:

a. Missä liitännäisklubi sijaitsee?

Liitännäisklubi voidaan perustaa mihin tahansa 
piirinne alueella. Hyvä tapa on ensin tarkistaa 
missä on tarpeita, joihin ei nyt vastata. 
Harkitkaa yhteisön tarpeiden arvioinnin 
suorittamista tarpeiden tunnistamiseksi tai 
kysymällä nykyisiltä jäseniltä ovatko he tietoisia 
tarpeista ja halukkaita vastaamaan näihin 
tarpeisiin. Jos jäsen voi rekrytoida pienen 
joukon ihmisiä tämän tarpeen tukemiseksi, 
hän voi myös perustaa liitännäisklubin, joka 
keskittyy tähän aiheeseen.

b. Minkälaisista jäsenistä liitännäisklubi 
muodostuu?

Liitännäisklubeissa tulee olla aluksi vähintään 
viisi jäsentä. Nämä jäsenet voivat muodostua 
oman klubisi nykyisistä jäsenistä, samoin kuin 
muista paikkakunnan jäsenistä, joita voidaan 
innostaa osallistumaan liitännäisklubissa. 
Joitakin ehdotuksia ovat esimerkiksi ryhmä 
nuoria ammattilaisia, jotka eivät pysty 
osallistumaan klubikokouksiin, paikalliset 
kulttuuriyhteisöt tai muita yhteisön ryhmiä, jotka 
olisivat kiinnostuneita yhteisöpalvelusta.

c. Tuleeko liitännäisklubilla olemaan jokin 
erityinen teema?

Päättäkää tuleeko liitännäisklubi keskittymään 
johonkin tiettyyn alueeseen tai teemaan. 
Tämä voitaisiin tehdä samalla kun määritellään 
liitännäisklubin sijainti ja kenestä se koostuu. 
Vastaako liitännäisklubi yhteisön tarpeisiin kun 
niitä tulee esille vai onko klubilla jokin erityinen 
teema kuten esimerkiksi diabetestiedotus?

3) Jäsenhankinta

Kun laaditaan luetteloa potentiaalisista 
jäsenistä, ottakaa yhteyttä piirivirkailijoihin, 
paikallisiin yrittäjiin ja klubin jäsenten tuntemiin 
ihmisiin. Tutustukaa Kysy pois! Uuden 
jäsenen rekrytointioppaaseen, joka auttaa 
klubeja rekrytointiprosessissa. Tämä opas on 
suunnattu klubien kokonaiskasvuun ja sen 
strategiat auttavat hyvin rekrytoimaan jäseniä 
uuteen liitännäisklubiin.
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4) Järjestäkää tiedotuskokous

Tiedotuskokouksessa lionit voivat tavata 
potentiaalisia jäseniä ja keskustella 
liitännäisklubin perustamisesta. Kokouksen 
tarkoituksena on lisätä kiinnostusta 
lionsjäsenyyteen. Harkitse liitännäisklubin 
jäsenten odotuksia kun suunnittelette 
tiedotuskokousta. Jos liitännäisklubi 
suunnittelee virtuaalisia kokouksia, ehkä 
verkossa suoritettava tiedotuskokous on 
sopiva vaihtoehto. Jotain kokouksen aikana 
käsiteltäviä aiheita voivat olla esimerkiksi:

• Mitä hyötyä siitä on kun lionit 
vastaavat paikkakunnan tarpeisiin

• Esimerkkejä pääklubin projekteista ja 
potentiaalisista liitännäisklubin projekteista

• Mitä tukea pääklubi voi antaa liitännäisklubille 
sekä piirin, moninkertaispiirin ja 
kansainvälisen päämajan antama tuki

• Pääklubin jäsenten kommentit siitä mitä 
etuja he ovat saaneet lionsklubin jäseninä.

• Täyttäkää jäsenhakemukset

Varmistakaa, että teillä on osallistujien 
yhteystiedot ja kiittäkää heitä heidän ajastaan 
ja varmistakaa heidän kiinnostuksensa 
jäsenyydestä sekä kutsukaa heidät 
järjestäytymiskokoukseen. Pyydä heitä myös 
tuomaan mukanaan ystäviä, sukulaisia tai 
kollegoita, jotka saattavat olla kiinnostuneita 
liittymään liitännäisklubin jäseniksi. Lisätietoa 
tiedotuskokouksen järjestämisestä löytyy 
Uuden klubin kehittämisoppaasta.

Palvelutapahtuman järjestäminen 
tiedotuskokouksen yhteydessä voisi 
olla hieno tapa houkutella potentiaalisia 
jäseniä liitännäisklubiin ja kertoa heille mitä 
lionsklubi voi tehdä! Tämä voi myös olla 
houkuttelevampaa tietyille vapaaehtoisille, 
joita ei kiinnosta lionsklubien perinteinen 
kokousrakenne, mutta jotka ovat kiinnostuneita 
palvelusta.

5) Pitäkää järjestäytymiskokous

Järjestäytymiskokous on ehdotetun 
liitännäisklubin ensimmäinen kokous. 
Osallistujien joukossa on potentiaalisia 
jäseniä, ja he voivat olla myös muita, kuten 
pääklubin edustajia, piirivirkailijoita ja muita 
kiinnostuneita. Pääklubin presidentti, 
ehdotettu yhteyshenkilö tai muu pätevä 
lion voi johtaa järjestäytymiskokousta. 
Järjestäytymiskokouksen aikana käsiteltäviä 
aiheita ovat muun muassa: 

• Tietoa liitännäisklubin toiminnasta

• Jäsenten vastuut

• Kansainvälisen lionsjärjestön rakenne ja historia

• Tiedot kaikkien virkailijoiden tehtävistä

• Liitännäisklubin jäsenmaksut

• Liitännäisklubin nimi

• Liitännäisklubin virkailijoiden vaalit

i. Yhteyshenkilö (pääklubi nimittää)

ii.   Presidentti (liitännäisklubin 
jäsenten valitsema)

iii.  Sihteeri (liitännäisklubin jäsenten valitsema)

iv.  Rahastonhoitaja (liitännäisklubin 
jäsenten valitsema)

Liitännäisklubien on noudatettava samoja 
nimeämiskäytäntöjä kuin uusien lionsklubien. 
Liitännäisklubit saavat automaattisesti 
tarkennuksen ”Liitännäisklubi” niiden nimen 
perään. Nimityskäytännöissä sanotaan, että 
klubin nimen on alettava ”kunnalla”, jossa se 
sijaitsee, jota seuraa ”erottava nimitys”. Katso 
täydellinen kuvaus klubien nimeämisestä 
Lions Clubs Internationalin hallituksen 
sääntökokoelmasta, luvusta X.



Lue lisätietoja ja muita resursseja sivulla  
www.lionsclubs.org/MembershipChair

6) Liitännäisklubin ilmoituksen 
lähettäminen

Järjestäytymiskokouksen jälkeen pääklubin 
sihteeri tai presidentti voi käyttää MyLCI:tä 
ja lähettää liitännäisklubin tiedot Lions 
Club Internationalille. Ohjeet tietojen 
lähettämiseksi löytyvät LionsClubs.org -sivulta. 
Vaihtoehtoisesti voitte täyttää Liitännäisklubin 
hakemuksen/virkailijatiedot ja Ilmoituksen 
liitännäisklubin jäsenistä ja lähettää lomakkeet 
Lions Clubs Internationaliin.
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Pääklubin rooli ja vastuut

Pääklubin tehtävänä on pitää liitännäisklubi 
aktiivisena, sen jäsenet sitoutuneina ja 
innokkaina osallistumaan. Liitännäisklubin 
menestys vaatii ohjausta ja yhteistyötä 
pääklubin kanssa.

Pääklubin tulee:

• Avustaa liitännäisklubin muodostamisessa

• Nimittää kokenut lion liitännäisklubin 
yhteyshenkilöksi

• Hakea liitännäisklubin hyväksymistä MyLCI:ssa 
tai lähettämällä Liitännäisklubin hakemus. 

• Ilmoittaa liitännäisklubin jäsentiedot MyLCI:ssa 
tai Liitännäisklubin jäsenyysraportilla.

• Käsitellä muiden jäsenten jäsenhakemukset.

• Varmistaa, että

i. Liitännäisklubi kehittää 
jäsenkasvusuunnitelman ’

ii. Virkailijat on koulutettu, 
perehdytetty ja heitä tuetaan

iii. Virkailijavaalit järjestetään joka vuosi

iv. Jäseniä kannustetaan osallistumaan 
pääklubin kokouksiin ja aktiviteetteihin

v. Jäseniä kannustetaan osallistumaan 
piirin aktiviteetteihin ja tapahtumiin

• Lähetä liitännäisklubin tilaukset

• Päivitä liitännäisklubin virkailijatiedot  
vuosittain MyLCI:n tai Liitännäisklubin 
hakemuksen/virkailijapäivityksen kautta
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Liitännäisklubin rakenne 

Liitännäisklubin työvaliokunta

Liitännäisklubin työvaliokunta koostuu 
liitännäisklubin virkailijoista (liitännäisklubin 
presidentti, sihteeri, rahastonhoitaja) sekä 
liitännäisklubin yhteyshenkilöstä. Ensimmäiset 
valitut liitännäisklubin jäsenet voivat palvella 
viroissa ensimmäisen toimivuoden loppuun. He 
voivat jatkaa viroissa toisen vuoden jos heidät 
valitaan uudelleen. Lions Clubs Internationalin 
toimivuosi on 1. heinäkuuta - 30. kesäkuuta. 
Liitännäisklubin presidentin virkaa ei ole 
vaatimus piiritason virkoihin.

Liitännäisklubin presidentti

• Toimii liitännäisklubin johtajana 

• Toimii pääklubin hallituksessa

• Osallistuu pääklubin hallituksen 
ja yleisiin kokouksiin

• Tutustuu pääklubin sääntöön, ja 
muihin tärkeisiin käytäntöihin 

• On säännöllisesti yhteydessä pääklubiin

• Laatii suunnitelman ensimmäiselle vuodelle

• Muodostaa toimikuntia  
liitännäisklubin tukemiseksi

• Johtaa liitännäisklubin kokouksia

• Suunnittelee ja valitsee paikkakunnan 
palveluaktiviteetit

Liitännäisklubin sihteeri

• Toimii liitännäisklubin hallinnosta vastaavana

• Ylläpitää klubin arkistoja 
vaaleista ja jäsenyydestä ja laatii 
pöytäkirjat ja osallistujalistat

• Ilmoittaa uusista jäsenistä, jäsenten 
eroamisista, siirroista ja muista 
muutoksista pääklubille käyttämällä 
Liitännäisklubin jäsenpäivityslomaketta

• Lähetä virkailijatietojen päivitykset pääklubille 
vuosittain käyttämällä Liitännäisklubin 
hakemusta/Virkailijatietojen päivitystä

• Laatii raportin liitännäisklubin aktiviteeteista 
pääklubille käyttämällä kuukausittaista 
liitännäisklubin aktiviteetti-ilmoitusta

• Kerää jäsenmaksut ja antaa ne 
liitännäisklubin rahastonhoitajalle

• Laatii tarvittavat tositteet jokaisen 
jäsenen jäsenmaksuista ja muista 
maksuvelvollisuuksista pääklubille

• Toimii liitännäisklubin uutiskirjeen toimittajana tai 
on säännöllisesti yhteydessä toimittajan kanssa

• Vastaa liitännäisklubille tehtyihin 
tiedusteluihin ja kysymyksiin

Liitännäisklubin rahastonhoitaja

• Laatii ja hallinnoi liitännäisklubin 
tilejä ja budjetteja

• Merkitsee ylös liitännäisklubin 
maksut ja talletukset

• Valmistelee Kuukauden talousraportin 
ja lähettää se pääklubiin

• Ottaa vastaan jäsenmaksut 
liitännäisklubin sihteeriltä

• Maksaa liitännäisklubin laskut

• Toimittaa kansainväliset ja piirin 
maksut pääklubin rahastonhoitajalle ja 
tallettaa liitännäisklubin jäsenmaksut 
liitännäisklubin hallintotilille

Liitännäisklubin yhteyshenkilö

• Palvelee liitännäisklubin 
työvaliokunnan jäsenenä

• Ylläpitää avointa viestintää pääklubin 
ja liitännäisklubin välillä

• Avustaa liitännäisklubia samalla 
tavoin kuten opaslion

• Kehittää ja ylläpitää positiivista ilmapiiriä 
liitännäisklubin jäsenten keskuudessa

• Auttaa liitännäisklubin presidenttiä 
kuukausittaisen aktiviteetti-
ilmoituksen laatimisessa
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• Tiedottaa liitännäisklubille kaikista 
pääklubin toimista ja säännöistä joilla on 
vaikutusta liitännäisklubin toimintaan.

• Osallistuu liitännäisklubin kokouksiin 
ja palveluaktiviteetteihin.

Liitännäisklubin jäsenyys

Liitännäisklubin jäsen

Liitännäisklubin jäseneksi voidaan kutsua 
kaikki hyvässä maineessa olevat täysi-ikäiset 
paikkakuntalaiset. Jäsenten tulee saada 
hyväksyntä pääklubilta ennen jäsenyyden 
virallistamista.

Liitännäisklubin jäseniä rohkaistaan 
osallistumaan pääklubin yleisiin 
klubikokouksiin. Liitännäisklubin jäsenillä 
on äänioikeus heidän osallistuessaan 
pääklubin kokouksiin. Liitännäisklubin jäsenet 
lasketaan läsnä oleviksi ja äänivaltaisiksi jos 
he ovat henkilökohtaisesti paikalla pääklubin 
kokouksessa. Liitännäisklubin jäsenet 
voivat myös olla jäseninä liitännäisklubin 
toimikunnissa. Kuka tahansa liitännäisklubin 
jäsen voi toimia myös pääklubin hallituksessa 
jos hänet kutsutaan ja valitaan.

Jäsenmaksut

Liittymismaksu jokaiselta uudelta 
liitännäisjäseneltä on 35 dollaria. Hyvässä 
asemassa eronneet entiset lionsklubin jäsenet 
voivat siirtyä liitännäisklubin jäseniksi 12 
kuukauden kuluttua jäsenyyden loppumisesta 
entisessä klubissa, ilman liittymismaksua.

Liitännäisklubin jäsenet maksavat 
kansainväliset, piirin ja moninkertaispiirin 
maksut liitännäisklubin jäsenmaksujen lisäksi. 
Liitännäisklubin jäsenmaksut voivat olla 
erisuuruiset kuin pääklubin jäsenmaksut. 
Kansainväliset piirin ja moninkertaispiirin 
maksut annetaan pääklubin rahastonhoitajalle 

ja liitännäisklubin jäsenmaksut talletetaan 
liitännäisklubin hallintotilille. 

Alennuksia saavat kriteerit täyttävät 
perheyksiköt, opiskelijat, nykyiset ja entiset leot 
ja nuoret aikuiset.

Uuden jäsenen lisääminen

Jokaista uutta jäsentä lisättäessä 
liitännäisklubiin, tulee pääklubin hallituksen 
hyväksyä heistä tehty Jäsenanomus. 
Hyväksyttyään anomuksen pääklubi toimittaa 
Liitännäisklubin jäsenpäivitysilmoituksen   
kuukauden jäsenilmoituksessa päämajaan tai 
päivittää tiedot suoraan MyLCI-systeemiin.

Uusien jäsenten paketteja voi tilata 
Klubitarvikeosastolta ja niiden tilaaminen 
kuuluu pääklubin  sihteerin tehtäviin.

Muutokset jäsenistössä

Kaikista eroamisista ja muista muutoksista 
liitännäisklubin jäsenistössä toimitetaan 
Liitännäisklubin jäsenpäivitysilmoitus pääklubin 
sihteerille.
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Liitännäisklubin toiminta
Kokoukset

Lionsklubeja rohkaistaan kokoontumaan 
ainakin kahdesti kuussa ja liitännäisklubeilta 
odotetaan samaa. Joillakin liitännäisklubeilla 
on kuukausittain yksi yleinen kokous ja yksi 
työvaliokunnan kokous. Hyvin suunnitellut 
kokoukset ovat tärkeitä ja kokouksen 
suunnittelemisen apuna voidaan käyttää 
Klubipresidentin ja Klubin ensimmäisen 
varapresidentin e-Kirjaa.

Mallisäännöt ja ohjesäännöt

Koska liitännäisklubi on osa pääklubia, sitä 
ohjaa pääklubin perustuslaki ja ohjesääntö, 
samoin kuin kansainvälisen yhdistyksen, 
moninkertaispiirin ja piirin perustuslaki ja 
ohjesääntö ja kansainvälisen hallituksen 
hyväksymät säännöt.

Viestintä

Jokaisella liitännäisklubilla on oltava omat tavat 
kommunikoida jäsenten kanssa. Vaihtoehtoja 
ovat mm. uutislehti, Facebook -sivut tai blogi. 
Usein liitännäisklubin sihteerillä on vastuu 
kommunikoida klubin liitännäisklubin jäsenten 
kanssa.

Jäsenkehitys

Menestyvällä liitännäisklubilla on tyytyväisiä 
ja aktiivisia jäseniä sekä suunnitelma saada 

mukaan lisää jäseniä heidän palvelukykynsä 
lisäämiseksi. Liitännäisklubin rekrytointitoimet 
eivät juuri poikkea tavallisen klubin 
rekrytoinnista. Kysy pois! Uuden jäsenen 
rekrytointiopas  määrittelee prosessin 
jäsenyyden kehittämiseksi ja se on hyvä 
resurssi klubeille ja liitännäisklubeille, jotka 
pyrkivät kasvattamaan jäsenmäärää.

Neuvoja kannattaa pyytää liitännäisklubin 
yhteyshenkilöltä ja pääklubin virkailijoilta. Voit 
käyttää Liitännäisklubin esitettä kertoessasi 
potentiaalisille jäsenille liitännäisklubin 
tarkoituksesta tai voit käyttää Klubin 
esitepohjaa, jonka avulla voit muokata esitteen 
haluamasi oloiseksi.

Kun jäsenet ovat liittyneet liitännäisklubiin, 
Jäsenten tyytyväisyysopas auttaa 
varmistamaan että jäsenillä on juuri sellainen 
kokemus kuin mitä he odottivat.
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Liitännäisklubin talous

Budjetti

Useimmat liitännäisklubit käyttävät 
budjetointimetodia, jonka avulla ennakoidaan 
liitännäisklubin tulevat menot tietyllä aikavälillä 
ja sen pohjalta laaditaan budjetti.

Liitännäisklubilla on oltava kaksi budjettia 
toimivuodelle (heinä-kesä):

1) Hallintobudjetti: Hallinnollisiin toimiin liittyvä 
budjetti on tarkoitettu liitännäisklubin 
operointikulujen kattamiseen. Sen 
tulot koostuvat lähinnä jäsenmaksuista 
mutta myös arpajaistuloista, sakoista 
ja klubin omista tilaisuuksista.

2) Aktiviteettibudjetti: Aktiviteettibudjetista 
rahoitetaan klubin aktiviteetit ja 
projektit. Sen tulot tulevat klubin 
paikkakunnalla järjestämistä erityisistä 
varainkeräysprojekteista.

Liitännäisklubi voi avata omat tilit ja joko antaa 
tai jättää antamatta käyttöoikeuden tileihin 
pääklubille. Joka tapauksessa liitännäisklubin 
tulee lähettää pääklubille Liitännäisklubin 
kuukauden talousraportti, jotta pääklubi voi 
tukea ja opastaa liitännäisklubia. Muista, 
että piirin, moninkertaispiirin ja kansainväliset 
maksut maksaa pääklubi, joten varat on 
siirrettävä, jos pääklubilla ei ole pääsyä 
liitännäisklubin tileille.

Varainkeruu

Varainkeruusta saadut varat tulee käyttää 
liitännäisklubin aktiviteettibudjetissa. 
Varainkeruuaktiviteeteista saatuja varoja ei tule 
milloinkaan käyttää liitännäisklubin hallinnollisiin 
menoihin. Varainkeräykseen suoraan liittyvät 
lailliset kulut voidaan kuitenkin vähentää. 

Klubitarvikkeiden tilaaminen

Kun haluatte tilata Lions Clubs 
Internationalin logoilla varustettuja tuotteita, 
klubitarvikkeita ja palkintoja, tutustukaa 
LCI:n verkkokauppaan. Tarvikkeet joihin 
ei tule henkilökohtaisia yksityiskohtia 
voidaan tilata suoraan kansainvälisestä 
päämajasta ja maksaa luottokortilla tai muulla 
etukäteismaksumenetelmällä. Tarvikkeet joihin 
tulee liitännäisklubin nimi tai pääklubin nimi, 
tulee tilata pääklubin toimesta. Vain pääklubin 
sihteerillä on oikeus tilata tarvikkeita pääklubin 
tilille. 

Liitännäisklubin muuttaminen lionsklubiksi

Jos pääklubi haluaa muuttaa liitännäisklubinsa 
klubiksi, niin voidaan tehdä jos 
liitännäisklubissa on vähintään 20 jäsentä. 
Kun liitännäisklubista tulee lionsklubi, nykyiset 
jäsenet saavat vapautuksen perustamis- ja 
siirtomaksusta. Ota yhteyttä NewClubs@
lionsclubs.org aloittaaksesi prosessin. 

Liitännäisklubin tilillä mahdollisesti olevat 
varat tulee siirtää vastaperustetun uuden 
lionsklubin tilille. Kun liitännäisklubi muuttuu 
klubiksi, siirtojäsenten siirtäminen ei vaikuta 
pääklubin mahdollisuuteen saada Jäsenten 
tyytyväisyyspalkinto.
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Liitännäisklubin lakkauttaminen

Liitännäisklubi voidaan lakkauttaa pääklubin 
koko jäsenistön äänten enemmistöllä, 
mukaan lukien liitännäisklubin jäsenten 
äänet. Jos liitännäisklubi lakkautetaan, 
liitännäisklubin jäsenistä tulee automaattisesti 
pääklubin jäseniä ja heidän toivotaan liittyvän 
pääklubin toimintaan. Pääklubi voi lakkauttaa 
liitännäisklubin MyLCI:ssa tai pääklubin 
klubivirkailijoiden lähettämällä kirjallisella 
ilmoituksella NewClubs@lionsclubs.org 
kansainvälisessä päämajassa.

Jos liitännäisklubin tilillä on rahaa kun se 
lakkautetaan, varat tulee siirtää pääklubin 
vastaavalle tilille ja varat tulee käyttää 
liitännäisklubin paikkakunnalla. 

Lisätuki

Lions Clubs Internationalilla on muita  
resursseja, jotka tukevat liitännäisklubia. Ota 
yhteyttä  membership@lionsclubs.org tai 
tutustu jäsenyysosioon resurssikeskuksessa 
http://lionsclubs.org. 



KUUKAUSITTAINEN AKTIVITEETTIRAPORTTI
(Tämä raportti toimitetaan pääklubille kuukausittain.) 

Liitännäisklubin nimi: _______________________________________________________________________________________

Kuukausi: ________________________________________________   Vuosi ____________________________________

Ehdotetut projektit ja aktiviteetit

Suoritetut projektit ja aktiviteetit

Pvm Kuvaus Tavoite

Pvm Kuvaus Lopputulos
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