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Kampusklubin perustaminen
Kampuslionsklubien kehittämisopas

Tietoja lioneista
Lionit muodostavat kansainvälisen 1,4 miljoonan 
miehen ja naisen verkoston, johon kuuluu yli 46 000 
klubia yli 200 maassa ja maantieteellisellä alueella. 
Lionit työskentelevät yhdessä täyttääkseen eri puolilla 
maailmaa sijaitsevien yhteisöjen tarpeet.  

Lionit tunnetaan työstään ehkäistävän sokeuden 
poistamiseksi, ja he myös osallistuvat moniin erilaisiin 
yhteisöilleen tärkeisiin hankkeisiin. Nämä projektit 
vaihtelevat vähäosaisten auttamisesta tarvikkeiden 
järjestämiseen luonnonkatastrofien uhreille.
 
Vuonna 1917 perustettu Lions Clubs International 
on antanut miljoonille ihmisille mahdollisuuden antaa 
takaisin yhteisöilleen.  
Lionit muuttavat edelleen maailmaa joka päivä, 
kaikkialla.

Kampuslionsklubit antavat opiskelijoille, opetus- 
ja hallintohenkilökunnalle, entisille opiskelijoille ja 
lähialueiden asukkaille mahdollisuuden palvella 
kampusaluetta yhdessä. Kampusklubien jäsenillä on 
samat oikeudet ja velvollisuudet kuin perinteistenkin 
klubien jäsenillä.
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Miksi perustaa kampuslionsklubi?

Opiskelijat saavat arvokkaita johtamiseen ja liike-elä-
mään liittyviä taitoja, joista he hyötyvät koko elämänsä 
ajan. Sen lisäksi, että Lions Clubs Internationalilla on 
lukuisia näkövammaisten palveluun liittyviä ohjelmia, 
järjestö tarjoaa käytännönläheisiin palveluprojekteihin, 
ympäristöystävällisyyteen, hätäapuun, lapsille suunnat-
tuihin palveluihin ja moniin muihin aloitteisiin liittyviä 
ohjelmia ja oppaita. Jäsenet valitsevat projektinsa, akti-
viteettinsa ja varainkeruutapahtumansa omien kiinnos-
tuksen kohteidensa perusteella ja vaikuttavat ihmisten 
elämään niin paikallisesti kuin maailmanlaajuisestikin. 
Liity maailman lähes 500 kampuslionsklubin joukkoon ja 
auta vaikuttamaan kampuksiin.

Edut opiskelijajäsenille:
 •  Tilaisuus tehdä vapaaehtoistyötä kampuksella sekä 

sen lähialueilla ja muualla maailmassa
 •  Jäsenyys maailman suurimmassa palveluklubiorga-

nisaatiossa
 •  Johtajakoulutus
 •  Vahvistaa yritys- ja johtamistaitoja
 •  Suhdeverkoston luominen
 •  Ansioluettelon rakentaminen
 •  Jäsenyyden siirtomahdollisuus

Edut korkeakoululle tai yliopistolle:
 •  Tarjoaa opiskelijoille  

johtamismahdollisuuksia
 •  Tarjoaa jäsenyyden arvostetussa  

palvelujärjestössä
 •  Lisää humanitaarista palvelua  

oppilaitosyhteisössä
 •  Rakentaa positiivisia suhteita yhteisöön 
 •  Lions Clubs Internationalin tuki ja kattava vapaa-

ehtoisten verkosto

Vaiheet kampusklubin perustamisessa

Vaihe 1: Mahdollista oppilaitosta 
lähestyminen
Kun mahdollinen oppilaitos on valittu, ota yhteyttä opis-
kelijoiden aktiviteeteista vastaavaan opiskelijakunnan 
johtajaan sopiaksesi ajan klubin perustamisesta keskuste-
lemiseen. Tarvitset seuraavat materiaalit:
 •  Kampuslionsklubipaketti
 •  Täytetty kampusklubin kehittämislomake – sivut 

11–12
 •  Klubin mallisäännöt ja ohjesäännöt (LA-2) – lataa 

verkosta

Luonnos kampuslionsklubista keskustelemiseen
Alla on luonnos, jonka avulla voit varmistaa, että kaikki 
tärkeät seikat tulevat käsitellyiksi oppilaitoksen henki-
lökunnan kanssa keskustellessasi. Käytä liitteenä olevaa 
kampusklubin kehittämislomaketta kootaksesi tärkeät 
tiedot yhteen paikkaan. 

1.  Onko Lions Clubs International tuttu käsite yhteys-
henkilölle? Ota selville henkilön tuntemustaso ja selitä 
perinteisen lionsklubin konsepti mukauttaen sen yli-
opiston kampukseen. Alla on joitakin seikkoja, jotka 
voit mainita erityisten paikallisten ohjelmien lisäksi. 
Anna henkilölle kopio Tietoja opetushenkilökunnan 
neuvojille (EX-514) -esitteestä.

 Mainittavia seikkoja:
  •  Lionsklubit ovat vapaaehtoistoimisia pal-

veluklubeja, jotka vastaavat paikkakunnan 
tarpeisiin ja antavat opiskelijoille mahdolli-
suuden tavata muita samanmielisiä ja oppia 
uusia taitoja.

 
  •  Ehdotettu klubi on tavallinen Lionsklubi, 

jolla on kaikki samat oikeudet ja etuoikeudet 
kuin kaikilla muillakin lionsklubeilla – se ei 
siis olisi juniori- tai liitännäisklubi. Jäseniksi 
pyydettäisiin opiskelijoita ja opetushenkilö-
kunnan edustajia.

  •  Myös entiset opiskelijat ja paikkakunnan 
asukkaat voivat osallistua.

  
  •  Lionsklubit tarjoavat opiskelijoille erinomai-

sen mahdollisuuden kehittää johtamistaitoja. 
Piiri ja kummiklubi tarjoavat johtamiskou-
lutusta, mikä auttaa uusia klubivirkailijoita 
hallitsemaan klubia. Mainitse paikalliset joh-
tajakoulutusohjelmat.

  
  

{          }Vastuuvakuutus

Kun uusi klubi on perustettu viralli-
sesti, klubia suojaa Lions Clubs In-
ternationalin vastuuvakuutusohjelma. 
Saat lisätietoja tästä suojasta ver-
kosta tai lakiasiainosastolta.

http://members.lionsclubs.org/FI/resources/publications-forms/legal.php
http://members.lionsclubs.org/FI/resources/publications-forms/legal.php
http://www.lionsclubs.org/resources/FI/pdfs/ex514.pdf
http://www.lionsclubs.org/resources/FI/pdfs/ex514.pdf
http://www.lionsclubs.org/resources/FI/pdfs/ex514.pdf
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  •  Koska klubi toimii kampuksella, klubi voi 
vastata kampuksella esiintyviin ongelmiin, 
joita ovat esimerkiksi liikuntarajoitteisten 
opiskelijoiden auttaminen, kriisiavun tarjoa-
minen, nuoriso-ohjelmien järjestäminen ja 
ympäristöprojektien luotsaaminen.

  •  Lions-järjestön koon ja laajuuden vuoksi klubi 
voidaan järjestää ja sitä voidaan hallita ilman, 
että oppilaitokselta tarvittaisiin paljon apua.

2.  Kannustaako korkeakoulu tai yliopisto vapaaeh-
toistyöhön tai palveluun liittyvää oppimista? Jos 
kyllä, kysy korkeakoulun tarjoamista ohjelmista 
ja voiko lionsklubin lisätä ohjelmaan tai voiko se 
laajentaa tällaisia pyrkimyksiä. Jos korkeakoulu ei 
tarjoa palveluun liittyviä mahdollisuuksia, selitä, että 
lionsklubi on helppo tapa tarjota tällainen mahdolli-
suus.

3.  Onko kampuksella tarpeita, joihin palveluklubi voisi 
vastata? Jos kyllä, kirjoita tällaiset tarpeet muistiin. 
Jos erityisiä tarpeita ei ole, mainitse joitakin ohjel-
maideoita, kuten huumetietoisuus, nuoriso-ohjelmat, 
ympäristöprojektit, teiden kunnossapidossa avusta-
minen ja muita projekteja, jotka klubi voisi käyn-
nistää. Kirjoita muistiin keskustelun aikana syntyvät 
ideat.

4.  Koskeeko kampuksella toimivia organisaatioita mit-
kään tietyt vaatimukset, kuten opetushenkilökunnan 
neuvojan nimittäminen tai viralliset raportointivaati-
mukset? Jos vaatimuksia on, pyydä niistä kirjallinen 
kopio. Jos opetushenkilökunnan neuvoja vaaditaan 
tai sellaisen nimittämistä suositellaan, pyydä opiske-
lijakunnan johtajalta suosituksia. Pyydä mahdolli-
simman monta suositusta sekä yhteystiedot.

5.  Onko olemassa rajoituksia, jotka sallivat jäseniksi 
vain opiskelijat ja poissulkisivat opetushenkilökunnan 
edustajat, paikkakunnan johtohenkilöt, entiset opis-
kelijat ja muut vastaavat? Määritä opiskelijakunnan 
johtajan neuvojen perusteella, tuleeko klubi rajoittaa 
vain opiskelijoihin vai voivatko siihen liittyä myös 
opetushenkilökunnan edustajat, entiset opiskelijat 
ja paikkakunnan muut henkilöt. Jos muut kuin 
opiskelijat saavat osallistua, pyydä liittymisestä mah-
dollisesti kiinnostuneiden henkilöiden nimet ja puhe-
linnumerot.

6.  Miten klubia voidaan mainostaa? Voidaanko se esi-
tellä erikoistapahtumissa tai voidaanko sitä mainos-
taa kampuksen sanomalehdessä? Keskustelkaa hetki 
mainostamista koskevista ideoista. Mainitse ideoita, 
kuten henkilökunnan ilmoitukset, vapaaehtoisten 
hoitamat esittelypöydät syyslukukauden kurssi-il-
moittautumisten tai rekrytointiviikon aikana sekä 
julisteet kampuksella. Esittele kampusklubipakettiin 
sisältyvät materiaalit.

7.  Ovatko ketkään nykyiset opiskelijajohtajat kiinnos-
tuneita osallistumaan? Jos opiskelijatoimien johta-
jalla on mielessään mahdollisia henkilöitä, pyydä 
heidän nimensä ja yhteystietonsa.

{    }Luo

aitoa
muutosta
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Vaihe 2: Mahdollisia opetushenkilökunnan 
neuvojia ja mahdollisia 
opetushenkilökuntajäseniä lähestyminen 
Jotkin yliopistot ja korkeakoulut saattavat vaatia, 
että jonkun opetushenkilökunnan edustajan on toimit-
tava neuvojana. Jos näin on, ota yhteyttä mahdollisiin 
opetushenkilökunnan neuvojiin sopiaksesi tapaamisen. 
Alla on luettelo mahdollisen opetushenkilökunnan neuvo-
jan kanssa keskusteltavista aiheista.

1.  Esittele itsesi ja selitä, että sait hänen nimensä opis-
kelijatoimien johtajalta (tai muulta yliopiston yhteys-
henkilöltä).

2.  Onko lionsklubit tuttu käsite mahdolliselle neu-
vojalle? Kerro kampuksella toimivan lionsklubin 
eduista. Keskustele mahdollisista projekti-ideoista 
ja kysy (opiskelijakunnan johtajan kanssa aiemmin 
käymäsi keskustelun perusteella), miten klubin ak-
tiviteetit voitaisiin yhdistää akateemisiin ohjelmiin, 
kuten palvelusta oppimiseen. Mainitse aiemmalta 
yhteyshenkilöltäsi saamasi tiedot.

3.  Selitä, että etsit jotakuta palvelemaan opetushenki-
lökunnan neuvojana. Käy läpi opetushenkilökunnan 
neuvojan ehdotetut velvollisuudet (lueteltu EX-
514:ssä) ja kerro myös Lions Clubs Internationalin 
antamasta tuesta, jotta vastuualueet eivät kuulostaisi 
ylivoimaisilta.  
Pyydä keskustelukumppaniasi palvelemaan tässä omi-
naisuudessa. Jos hän ei ole kiinnostunut, pyydä häntä 
suosittelemaan jotakuta muuta henkilöä ja, jos mah-
dollista, tukemaan ohjelmaa liittymällä klubiin.

4.  Pyydä keskeisessä asemassa olevien opiskelijoiden 
nimiä klubin perustamiseen (vaikka kyseinen henkilö 
ei haluaisi olla opetushenkilökunnan neuvoja).

5.  Esittele kampusklubipaketti sekä alustava mainos-
suunnitelma (perustuen opiskelijakunnan johtajan 
kanssa käymääsi keskusteluun kampuksella tehtä-
västä mainonnasta).

Jatka yhteyden ottamista mahdollisiin opetushenkilökun-
nan neuvojiin, kunnes sellainen saadaan.

Vaihe 3: Tiedotuskokous
Tiedotuskokouksen tavoitteet ovat edistää uuden klu-
bin perustamista, saada vähintään 20 kiinnostunutta 
henkilöä liittymään sekä sopia järjestäytymiskokouksen 
ajankohta. Kun opiskelijakunta on hyväksynyt klubin 
ja opetushenkilökunnan neuvoja on löytynyt (jos vaadi-
taan), varaa kokouspaikka ja päätä tiedotuskokouksen 
ajankohta.

Vinkkejä onnistuneen tiedotuskokouksen järjestämiseen
1.  Tunnista ja rekrytoi ydinjoukko opiskelijoita, jotka 

auttavat klubin järjestäytymisessä. Ydinjoukon jä-
senet tulevat todennäköisesti palvelemaan klubivir-
kailijoina ja rekrytoimaan muita opiskelijoita. Aloita 
rekrytointi laatimalla luettelo mahdollisista jäsenistä, 
joiden nimet tulivat esille opiskelijakunnan johtajan, 
opetushenkilökunnan neuvojan, opetushenkilökun-
nan edustajien ja muiden yhteyshenkilöiden, kuten 
paikallisen lionsklubin jäsenten (joiden lapset tai 
lapsenlapset ehkä käyvät kyseistä oppilaitosta) sekä 
opiskelijajärjestöjen jäsenten kanssa käymiesi kes-
kustelujen aikana. 

2.  Mainosta kokousta oppilaitoksen uutiskirjeissä, 
sanomalehdessä, sähköposteissa ja ilmoitustauluilla. 
Useimmilla korkeakouluilla ja yliopistoilla on jake-
luluettelo, jota käytetään kampuksen tapahtumia 
koskevien päivittäisten tai viikoittaisten viestien lä-
hettämise. 
 

  Pyydä opetushenkilökuntaa kertomaan klubin perus-
tamisesta luokkahuoneissaan ja anna heille kopioita 
kampusesitteestä (EX-537). Aseta pöytä vilkkaalle 
alueelle, kuten ruokailutilojen ulkopuolelle, ja pyydä 

{    }
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keskeisessä asemassa olevia opiskelijoita tai opetus-
henkilökunnan edustajia mainostamaan klubia pöy-
dän ääressä.

3.  Ota yhteyttä mahdollisiin jäseniin ja kerro heille, että 
olet perustamassa lionsklubia ja että heidän nimensä tu-
livat esille, koska he saattaisivat olla kiinnostuneita hu-
manitaarisista projekteista. Kutsu heidät kokoukseen ja 
kannusta heitä tuomaan mukanaan muita opiskelijoita. 
Lähetä kullekin mahdolliselle jäsenelle sähköposti, jossa 
vahvistat kokouspäivän ja -paikan.

 
4.  Laadi esitelmä lionsklubeista ja kampuksella olevasta 

mahdollisuudesta. Saatat haluta kertoa seuraavista 
asioista:

  • Lions Clubs Internationalin lyhyt historia
  • Miten lionsklubit toimivat
  • Lionsklubiin liittymisen edut
  •  Paikkakunnan palvelumahdollisuudet kampuk-

sella
  • Paikalliset johtamiskoulutusmahdollisuudet
  • Jäsenmaksujen rakenne ja opiskelijajäsenohjelma
  •  Lionsklubeja koskeva kysymys- ja  

vastaustilaisuus

Vaihe 4: Klubin perustaminen
Kun klubissa on 20 jäsentä, käytä lionsklubin perusta-
mishakemusta, perustajajäsenten ilmoitusta ja opiske-
lijajäsenen todistuslomaketta kootaksesi kaikki tiedot, 
jotka tarvitaan uuden klubin hakemuksen lähettämiseksi 
verkossa MyLCI:ssä LCI:n verkkosivuston kautta.   Kam-
puspaketit voidaan myös tilata osoitteesta membersop@
lionsclubs.org.

Lions Clubs International käsittelee perustamishakemuk-
sen enintään 45 päivän aikana, ja viralliset perustamis- ja 
klubitarvikkeet lähetetään piirikuvernöörille.

Vaihe 5: Kokouksessa
Jaa rekrytointimateriaalit osallistujille kokouksen aikana 
ja kannusta heitä rekrytoimaan muita. Kerää jäsenmaksut 
mahdollisuuksien mukaan. Jos 20 jäsenen rekrytointi ei 
onnistu (tämä on minimimäärä, joka vaaditaan järjestäyty-
miskokouksen pitämiseen), keskustele osallistujien kanssa 
sopivasta kokouspäivästä ja -ajasta ja sovi toinen kokous.

Jos 20 jäsenen rekrytointivaatimus ei vaikuta mahdolli-
selta, voit harkita liitännäisklubin perustamista. Tällöin 
jäsenet ovat pääklubin lioneja, mutta he valitsevat omat 
projektinsa ja aktiviteettinsa.

Vaihe 6: Järjestäytymiskokous
Järjestäytymiskokous on lionsklubin ensimmäinen ko-
kous. Päätä kokouksen ajankohta, kun 20 ehdot täyt-
tävää jäsentä on hakenut jäsenyyttä ja jäsenmaksut on 
kerätty.

Seuraavat henkilöt on kutsuttava järjestäytymiskokouk-
seen:
 •  Opetushenkilökunnan neuvoja
 •  Opiskelijakunnan johtaja
 •  Piirikuvernööri
 •  Kummiklubin edustaja ja/tai opaslion
 •  Mahdolliset perustajajäsenet
 •  Laajennustoimien vapaaehtoiset

Kokouksessa tulee käydä läpi seuraavat seikat:
 •  Lions Clubs Internationalin rakenne ja  

historia
 •  Tiedot klubin toiminnoista sekä mallisäännöt ja 

ohjesäännöt
 •  Tiedot kaikkien virkailijoiden tehtävistä
 •  Virkailijoiden valinta vaaleilla
 •  Jäsenmaksujen rakenne (tämän tulee kattaa kansain-

väliset, piirin, moninkertaispiirin ja klubin  
jäsenmaksut)

 •  Tulevat kokousajat ja kokousten sijaintipaikka
 •  Perustamisjuhlan ohjelma
 •  Lisäjäsenten rekrytointi

{                }
Jäsenkriteerit

Kunnialliselle ja täysi-ikäiselle henkilölle, 
jolla on hyvä maine paikkakunnallaan, 
voidaan myöntää jäsenyys missä tahansa 
asianmukaisesti hyväksytyssä lionsklu-
bissa. Jäseneksi voi päästä ainoastaan 
kutsusta.

http://www.lionsclubs.org/FI/index.php
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Kampusklubin kummi 

Jokaisella uudella lionsklubilla on oltava klubikummi, 
joka auttaa ohjaamaan uuden klubin perustamista ja 
varmistamaan, että klubin sitoumuksen, aktiviteettien ja 
innostuksen tasot pysyvät korkealla.

Kummiklubien tulee:
 •  Tukea opaslionia/-lioneita
 •  Tarkastaa, että kaikki perustajajäsenet vastaavat 

lionjäsenille asetettuja vaatimuksia
 •  Järjestää perusteellinen järjestäytymiskokous
 •  Varmistaa, että uudelle klubille järjestetään kun-

nollinen orientaatio 
 •  Avustaa perustamisillan järjestämisessä
 •  Kannustaa piirin osallistumista
 •  Kannustaa klubien välisiä tapahtumia
 •  Auttaa kehittämään jäsenten säilyttämis- ja kasvu-

suunnitelma
 •  Avustaa klubin kokousohjelman valmistelussa
 •  Tukea klubin aktiviteetteja
 •  Auttaa klubia tarpeen mukaan
 •  Antaa opastusta sekaantumatta liikaa

Opaslionit

Piirikuvernöörejä kehotetaan nimeämään kaksi opaslio-
nia tai koulutettua opaslionia, jotka avustavat ja neu-
vovat uutta klubia kahden ensimmäisen vuoden aikana. 
Opaslionit ovat tavallisesti kummiklubin jäseniä ja heidät 
valitaan ennen järjestäytymiskokousta, jotta he voivat 
opastaa uutta klubia kahden ensimmäisen toimivuoden 
aikana.

Opaslionin velvollisuudet:
 •  Järjestäytymiskokoukseen osallistuminen ja uusien 

klubivirkailijoiden orientointi
 •  Mahdollisimman moneen uuden klubin kokouk-

seen osallistuminen ensimmäisten kahden vuoden 
aikana

 •  Klubivirkailijoiden kannustaminen osallistumaan 
johtamiskoulutusohjelmiin

 •  Palveluprojektien ja varainkeruutapahtumien ke-
hittämisessä avustaminen

 •  Tietojen ja neuvojen tarjoaminen pyydettäessä
 •  Auttaminen jäsenten säilyttämisessä
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Perustamismaksut ja jäsenmaksut

Opiskelijajäsenohjelma

Opiskelijajäsenohjelma on tarkoitettu 18–30-vuotiaille 
opiskelijoille, jotka ovat kirjoilla jossain oppilaitoksessa. 
Tähän ohjelmaan oikeutetut opiskelijat saavat vapautuk-
sen perustamis-/liittymismaksuista ja he maksavat vain 
puolet (21,50 US$) puolivuosittain laskutettavista kan-
sainvälisistä jäsenmaksuista. 

Opiskelijat kampusklubeissa tai klubeissa, joiden jäse-
nenemmistö on opiskelijoita, maksavat yhden vuoden 
kansainväliset jäsenmaksut ennakkoon opiskelija-alen-
nushinnalla perustamishakemuksen yhteydessä.

Kun klubi on perustettu, klubiin liittyvien enintään 
30-vuotiaiden opiskelijoiden ei tarvitse maksaa jäsenmak-
suja ennakkoon ja heiltä laskutetaan kansainväliset jäsen-
maksut määräsuhteessa.

Jotta jäsenmaksuista voi saada alennuksen, nykyisen pii-
rikuvernöörin, opaslionin tai klubisihteerin on lähetettävä 
opiskelijajäsenen todistuksen tiedot perustamishakemuksen 
mukana MyLCI:n kautta.   Uuden opiskelijan lisätessään 
olemassa olevat klubit lähettävät todistuslomakkeen kuu-
kausittaisen jäsenilmoituksen (MMR:n) mukana. Vaihtoeh-
toisesti todistuksen voi täyttää verkossa MyLCI:ssä.

Kansainväliset jäsenmaksut laskutetaan puolivuosittain: 
heinäkuussa ja tammikuussa. Alle 30-vuotiaiden perusta-
jaopiskelijoiden, jotka ovat maksaneet kansainväliset jä-
senmaksut ennakkoon, ei tarvitse maksaa mitään klubin 
perustamista seuraavan puolivuosittaisen laskutuskauden 
aikana. Perustajajäsenten on kuitenkin maksettava mää-
räsuhteiset jäsenmaksut klubin perustamista seuraavan 
toisen laskutuskauden aikana, ellei klubia perustettu joko 
joulu- tai kesäkuussa.

Esimerkki: Jos kampusklubi perustettiin helmikuussa 
2010, perustajaopiskelijoiden ei tarvitse maksaa mi-
tään puolivuosittaisen jäsenmaksulaskun saapuessa 
heinäkuussa 2010. Tammikuun 2011 laskun saapu-
essa perustajaopiskelijat maksavat jäsenmaksut mää-
räsuhteessa, mikä kattaa jäljellä olevan laskutusajan 
maaliskuusta 2011 kesäkuuhun 2011.

Kansainvälisten jäsenmaksujen lisäksi opiskelijajäsenten 
on ehkä maksettava piirin, moninkertaispiirin ja klubin 
jäsenmaksut. 

Lions Clubs International kehottaa piirejä ja monin-
kertaispiirejä joko alentamaan opiskelijoiden paikal-
lisia jäsenmaksuja tai vapauttamaan opiskelijat niistä. 
Piirikuvernööriltä saa tiedot vaadituista paikallisista 
jäsenmaksuista. Klubin jäsenmaksut on päätettävä mah-
dollisimman pian, jos niitä aiotaan periä. 

Yli 30-vuotiaat opiskelijat
Yli 30-vuotiaat kampusklubin opiskelijajäsenet maksavat 
10 US$ alennettuna liittymismaksuna sekä täydet kansain-
väliset jäsenmaksut. Kansainvälisen jäsenmaksun suuruus 
on 43,00 US$. Jotta perustamisalennuksen voi saada, 
opiskelijajäsenen todistuslomake on täytettävä. Yli 30-vuo-
tiaiden opiskelijoiden ei tarvitse maksaa kansainvälisiä 
jäsenmaksuja ennakkoon.

Yli 30-vuotiailta opiskelijoilta laskutetaan määräsuhteiset 
kansainväliset jäsenmaksut 30. kesäkuuta tai 31. joulu-
kuuta päättyvän puolivuosittaisen jakson jäljellä olevilta 
kuukausilta klubin perustamispäivästä laskettuna. 

{                              }
Tulevat jäsenmaksut

Harkitse jäsenmaksujen perimistä kerralla lu-
kuvuoden alussa siten, että maksut kattavat 
kaksi laskutuskautta. Näin varmistat, että voit 
maksaa oppilaitoksen loman aikana saapu-
van laskun.
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Muiden kuin opiskelijoiden jäsenmaksut
Opetus- ja muu henkilökunta, paikkakunnan asukkaat ja 
muut kuin opiskelijajäsenet maksavat olemassa olevaan 
klubiin liittyessään liittymismaksuna 35 US$ ja täyden 
kansainvälisen jäsenmaksun sekä piirin, moninkertaispii-
rin ja klubin jäsenmaksut. Muiden kuin opiskelijoiden ei 
tarvitse maksaa kansainvälisiä jäsenmaksuja ennakkoon.

Muilta kuin opiskelijoilta laskutetaan määräsuhteiset 
kansainväliset jäsenmaksut 30. kesäkuuta tai 31. joulu-
kuuta päättyvän puolivuosittaisen jakson jäljellä olevilta 
kuukausilta klubin perustamispäivästä laskettuna. 

Kampuslionsklubien laskutuksen jatkettu mukautusjakso
Oppilaitosten tavanomaisten aikataulujen vuoksi kam-
puslionsklubeille myönnetään jatkettu laskutuksen 
mukautusjakso puolivuosittaista laskutusta varten. Kam-
pusklubeilla on kuitenkin aikaa 15. huhtikuuta saakka 
tammikuun maksujen maksamiseen ja 15. lokakuuta 
saakka heinäkuun maksujen maksamiseen ja klubin jä-
senluettelon päivittämiseen. Lions Clubs International 
antaa sakkomaksuttomia hyvityksiä kampusklubeille, 

jotka lähettävät jäsenluetteloon tehtävät muutokset 
tämän aikataulun puitteissa. Kampusklubeja laskutetaan 
yleensä puolivuosittain maksettavista jäsenmaksuista 
heinäkuussa ja tammikuussa, ja kansainvälisen toimiston 
on saatava maksut viimeistään 21. heinäkuuta ja 21. tam-
mikuuta.

Kansainväliset jäsenmaksut
Puolivuosittaiset jäsenmaksut veloitetaan määräsuhteessa 
sen mukaan, montako kuukautta on jäljellä ennen puo-
livuosittaisen maksukauden päättymistä, eli joko 30. 
kesäkuuta tai 31. joulukuuta mennessä. Kunkin jäsenen 
jäsenmaksu lasketaan sitä päivää seuraavan kuukauden 
alusta, jolloin hänen nimensä ilmoitettiin uutena jäsenenä 
kansainväliseen toimistoon. Ota yhteyttä piirikuvernöö-
riin tai Lions Clubs Internationaliin saadaksesi tietoosi 
tämänhetkisten määräsuhteisten jäsenmaksujen summan.

Kampuslionsklubien kansainvälisten jäsenmaksujen rakenne

Liittymismaksu
Kansainvälinen jäsen-
maksu

Todistus 
vaaditaan

18–30-vuotiaat  
opiskelijat 0 US$ 21,50 US$ Lähetetään verkossa  

MyLCI:n kautta  
hakemusta lähetettäessä.

Yli 30-vuotiaat opiskelijat 10 US$ 43 US$
Lähetetään MyLCI:n  
kautta hakemusta  
lähetettäessä.

Ei-opiskeleva 
opetushenkilökunta, 
henkilökunta, entiset 
opiskelijat, paikkakunnan 
asukkaat jne.  

35 US$ 43 US$ Ei vaadita



Perustamisjuhla
Perustamisjuhla on juhlallinen tapahtuma, jossa 
esitetään Lions Clubs Internationalin myöntämä 
perustamiskirja. Perustamisjuhlan suunnitteluopas 
(TK-26) on saatavana verkossa tai se voidaan pyy-
tää jäsenohjelmien ja uusien klubien osastolta.

Virkailijoiden koulutus
Klubivirkailijoiden koulutustiedot ovat luettavissa 
LCI:n verkkosivulla. Kummiklubin tulee järjestää 
koulutusta uusille virkailijoille ja tarjota heille 
apua. Virkailijat on myös kutsuttava lohkon ko-
kouksiin ja muihin kokouksiin, joissa järjestetään 
johtamiskoulutusta.

Lions Clubs International auttaa sinua!  Jos  
sinulla on kysyttävää, ota yhteyttä jäsenohjelmien 
ja uusien klubiohjelmien osastoon numerossa  
630-203-3846 tai sähköpostitse osoitteessa  
campusclubs@lionclubs.org. 

Muistiinpanoja:

____________________________________

____________________________________

____________________________________

Liity mukaan  
verkkoyhteisöihimme. 

Vieraile jäsenkeskuksessamme osoitteessa 

www.lionsclubs.org saadaksesi linkit 

näille sivuille ja paljon muuta tietoa. 
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KAMPUSLIONSKLUBIT
(Vain kampusten käyttöön):

KAMPUSKLUBIN KEHITTÄMISLOMAKE

Päivämäärä: ______________________________________  Virka:___________________________________________

Nimi: _____________________________________________  Puhelinnumero: __________________________________

Oppilaitos: ________________________________________  Sähköposti: _____________________________________

Miten oppilaitos voi hyötyä klubista?

__________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________

Miten opiskelijat ja/tai opetushenkilökunta voivat hyötyä klubista?

__________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________

Mitkä vaatimukset klubin on täytettävä?

__________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________

Onko opetushenkilökunnan neuvojalle tarvetta?            KYLLÄ            EI

Jos kyllä, keitä olisi harkittava? 

Nimi Virka Sähköposti/puhelin

Jäsenten olisi oltava (valitse kaikki sopivat):

o Opiskelijoita      o Opetushenkilökuntaa      o Henkilökuntaa      o Entisiä opiskelijoita      o Paikkakunnan johtohenkilöitä

Muita: ______________________________________________________________________________________________________



Miten uutta klubia voidaan mainostaa kampuksella? Mainostuspäivät

 o  Vapaaehtoisten hoitama esittelypöytä opiskelijakeskuksessa tai  _____________________
     muulla vilkkaalla alueella   

 o Rekrytointiviikko tai kevät- ja syysilmoittautumiset   _____________________

 o Erityistilaisuus   _____________________

 o Kampuksen uutiskirje  _____________________

 o Kampuksen sanomalehti  _____________________

 o Kampuksen verkkosivusto  _____________________

 o Ilmoitus yliopiston Facebook-sivulla  _____________________

 o Sähköposti  _____________________

 o Julisteet kampuksen ilmoitustauluilla  _____________________

 o Opetushenkilökunnan ilmoitukset  _____________________

 o Esitelmät opiskelijoille  _____________________

 o Ilmoitukset oppituntien aikana  _____________________

 o Muu:  
 

Huomautuksia: _____________________________________________________________________________________________  

___________________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________________

Keskeisessä asemassa olevat opiskelijat, jotka voivat auttaa klubin perustamisessa:

Nimi Virka Sähköposti/puhelin

Tiedotuskokouksen päivämäärä: ____________________________

Muistiinpanoja: _____________________________________________________________________________________________  

___________________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________________

Seuranta: __________________________________________________________________________________________________





Jäsenohjelmien ja uusien klubiohjelmien osasto
Lions Clubs International 
300 W 22nd St
Oak Brook IL 60523-8842 USA
www.lionsclubs.org
Sähköposti: campusclubs@lionsclubs.org
Puhelin: 630.203.3846

EX-517  FI 11/17


