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Jäsenkehitysapurahan hakemuslomake - lisätietoja 

 

Jäsenyys liittyy sekä kasvuun että nykyisten jäsenten säilyttämiseen. Lisää lionjäseniä tarkoittaa enemmän 

mahdollisuuksia palvella ja parantaa yhteisöjämme.  

Tukeakseen sekä rekrytointia että nykyisten jäsenten tyytyväisyyttä LCI:n jäsenkehitystoimikunta tarjoaa 

kilpailuperusteisia jäsenyyden kehittämisapurahoja. Näillä apurahoilla autetaan alueita laajenemaan erityisesti 

paikkoihin, joissa jäsenmäärät ovat laskeneet. Nämä apurahat on tarkoitettu myös varmistamaan, että lionit kokevat 

saavansa arvokasta jäsenyyskokemusta ja tyytyväisyyttä jäsenyyteen liittyen.  

Lions Clubs Internationalin haluaa varmistaa, että apurahoja myönnetään oikeudenmukaisesti eri puolilla maailmaa ja 

seuraavat summat on määritelty kunkin vaalipiirin jäsenmäärän perusteella. Piirit voivat hakea enimmillään 4500 USD 

(1500 USD lisäyksin) ja moninkertaispiirit voivat hakea enimmillään 9000 USD (4500 USD lisäyksin).  Yhteen 

moninkertaispiiriin myönnetyt apurahat (ml. yksittäiset piirien apurahat) ei voi ylittää 9000 USD. 

Vaalipiiri Vuosittain käytettävissä oleva summa 

VP I 30,000$ 

VP II 12,500$ 

VP III 20,000$ 

VP IV 20,000$ 

VP V 10,000$ 

VP VI 25,000$ 

VP VII 12,500$ 

VP VIII 10,000$ 

  

Vaatimukset  
Apurahahakemuksia voi jättää yksi tai useampi piiri, jolla on kyky päästä valitulle kohdealueelle, tai moninkertaispiiri. 

Apurahahakemuksia otetaan vastaan ympäri vuoden alkaen 1. heinäkuuta  aina maalis-/huhtikuun hallituksen 

kokoukseen saakka, kunnes kaikki varat on käytetty.  Maalis-/huhtikuun hallituksen kokouksen jälkeen 

vastaanotettuja apurahahakemuksia ei tulla käsittelemään kuluvan vuoden aikana.    

 

Rekrytointi:  

Rekrytointisuunnitelman tulisi johtaa vähintään kahden uuden klubin perustamiseen ja/tai 100 uuden lionjäsenen 

rekrytointiin 12 kuukauden aikana. Rekrytointisuunnitelman tulisi sisältää yksityiskohtaisen kuvauksen erityyppisistä 

toiminnoista, resursseista ja työkaluista, joiden avulla uusia jäseniä voidaan saada mukaan. 

 

LCI on kehittänyt seuraavat resurssit ja työkalut uusien jäsenten rekrytointiin:  

• Kysy pois -rekrytointiopas  

• Järjestäkää tiedotuskokous  

• Jäsenesite  

 

Jäsenten säilyttäminen:  

Jäsenten säilyttämiseen liittyvän suunnitelman tulisi johtaa siihen, että 90% (moninkertaispiirin/piirin) jäsenistä 

pysyy jäseninä 12 kuukauden ajanjaksolla. Korvaus suoritetaan kyseisen 12 kuukauden päätyttyä, kun 

https://temp.lionsclubs.org/FI/pdfs/me300.pdf
https://www.lionsclubs.org/resources/118583290
https://www.lionsclubs.org/resources/118584077
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edistymisraportti on lähetetty. Jäsenten säilyttämissuunnitelman tulisi sisältää yksityiskohtainen kuvaus erityyppisistä 

toiminnoista, resursseista ja työkaluista, joita käytetään jäsenten tyytyväisyyden ja klubikokemuksen mittaamiseen, 

arviointiin ja lisäämiseen sen varmistamiseksi, että jäsenet haluavat pysyä mukana klubeissa. 

 

LCI on kehittänyt seuraavat resurssit ja työkalut uusien jäsenten tyytyväisyyden varmistamiseksi:  

• Klubin laatualoite, strateginen työkalu, jonka avulla klubit voivat tunnistaa parannusmahdollisuuksia  

• Opas jäsenten tyytyväisyyden varmistamiseksi  

• Opaslionien koulutusohjelma 

 

 

Jaettavissa olevat apurahat 
- Piireillä on mahdollisuus hakea kerrallaan 1500 USD jäsenkasvuapurahaa.  Kun piiri on käyttänyt sille sallitun 

1500 USD ja on saavuttanut jäsenhankinta- ja/tai jäsentensäilytystavoitteensa, voidaan apurahaa myöntää 

lisää 1500 USD  lisäyksin, mikäli varoja on edelleen jäljellä, aina enimmillään 4500 USD asti, per toimivuosi.   

- Moninkertaispiireillä on mahdollisuus hakea kerrallaan enintään 1500 USD jäsenkasvuapurahaa.  Kun piiri on 

käyttänyt sille sallitun ensimmäisen 4500 USD ja on saavuttanut jäsenhankinta- ja/tai 

jäsentensäilytystavoitteensa, voidaan apurahaa myöntää lisää 4500 USD, mikäli varoja on edelleen jäljellä, 

aina enimmillään 9000 USD asti, per toimivuosi.   

- Piirejä ja moninkertaispiirejä rohkaistaan työskentelemään yhdessä. Piireille myönnetyt apurahat otetaan 

huomioon laskelmissa koskien moninkertaispiirien enimmäisapurahamääriä. Moninkertaispiirin sisällä 

olevien piirien apurahat eivät saa ylittää moninkertaispiirin 9000 USD enimmäismäärää per toimivuosi. 

- Piirien ja -moninkertaispiirien apurahat tarkastetaan asiantuntijan toimesta vuoden keskivaiheessa, ja mikäli 

edistymistä ei ole tapahtunut voi MDC siirtää varat toisen hakijan käytettäväksi.   

- Piireillä ja moninkertaispiireillä ei voi olla useita jäsenkasvun apurahoja aktiivisena yhtä aikaa. 

 

Korvauskriteerit 
Hyväksytyt kulut korvataan, kun on lähetetty Jäsenkehitysapurahan korvaushakemuslomake ja alkuperäiset 
eritellyt kuitit edellyttäen, että vaadittu 25 prosentin paikallinen rahoitus on dokumentoitu.  Korvaushakemukset 

on jätettävä asianomaiselle osastolle 60 päivän kuluessa. Kaikki hyväksyttyyn budjettiin tehdyt muutokset on 
hyväksyttävä Jäsenkehitystoimikunnassa ennen kulukorvausraportin toimittamista. Sellaisia kuluja ei korvata, 
jotka ovat muodostuneet muutoksista, joita Jäsenkehitystoimikunta ei ole hyväksynyt.  Apurahoja ei voida käyttää 

LCI:n jäsenmaksujen ja maksujen maksamiseen.  Hyväksynnän jälkeen apurahaan liittyvä toiminta on 
suoritettava saman toimivuoden aikana (1.7. - 30.6.), jotta korvaukset voidaan maksaa. Viimeinen 
korvauspäivä on saman toimivuoden 30. kesäkuuta.   Kaikki korvauslomakkeet on täytettävä ja toimitettava 
LCI:lle 30. kesäkuuta.    
 

Apurahan saajien on toimitettava edistymisraportti, kun korvaushakemus lähetetään, jotta Lions Clubs International 

pysyy ajan tasalla työstä, jota tehdään jäsenkasvun ja säilyttämisen tukemiseksi.  Kun piiri/moninkertaispiiri on 

käyttänyt kaikki sille myönnetyt varat se voi täyttää toisen hakemuksia, joissa pyydetään lisärahoitusta, mikäli varoja 

on edelleen käytettävissä.  Lisähakemukset eivät saa ylittää piirin/moninkertaispiirin apurahan enimmäismäärää. 

 

Yhdysvalloissa hakijoille, jotka saavat vähintään 5000 dollarin jäsenyyskehitysapurahan, ensimmäisen 

korvaushakemuksen mukana on oltava lomake W-9.  

 

https://www.lionsclubs.org/fi/resources-for-members/resource-center/club-quality-initiative
https://temp.lionsclubs.org/FI/pdfs/me301.pdf
https://www.lionsclubs.org/fi/resources-for-members/resource-center/guiding-lion-program
https://www.lionsclubs.org/resources/118472441
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Apurahahakemuksen täyttäminen  
Hakijoiden on toimitettava täydelliset ja yksityiskohtaiset tiedot varmistaakseen, että projekti saavuttaa, ottaa 

mukaan ja tukee määriteltyjä kohdealueita. Etusija annetaan piireille, jotka ovat asettaneet merkittäviä ja 

saavutettavissa olevia tavoitteita uuden klubin muodostamiselle, jäsenmäärän kasvulle ja jäsenten säilyttämiselle. 

Kaikkiin hakemuksiin tulee sisältyä toimintasuunnitelma, täydellinen budjetti ja siinä tulee olla apurahan 

hallinnoijan ja kahden muun henkilön allekirjoitukset (hyväksyttävät allekirjoittajat on listattu hakemuksessa).  

Apurahoja ei välttämättä jaeta niiden hakujärjestyksessä, vaan pikemminkin suunnitelmien ansioiden perusteella. 

 

Hakemusten tarkistusprosessi  
Jäsenkehitysosasto ja vastaava GMT-asiantuntija saavat alustavan yhteenvedon kaikista hakemuksista ennen niiden 

esittelyä jäsenkehitystoimikunnalle. Tämän vaiheen tarkoituksena on varmistaa, että hakemus on täydellinen, 

vähimmäisvaatimukset täyttyvät ja riittävät tiedot annetaan toimikunnan arviointia varten.  

 

Henkilökunta saattaa ottaa yhteyttä hakijaan saadakseen lisätietoja ja keskustellakseen jäsenyyteen liittyvistä 

mahdollisuuksista. Kun kaikki vaatimukset on täytetty, jäsenkehitystoimikunta arvioi hakemuksen lopullista 

hyväksyntää varten.  

 

Huomaa: Projektin tuloksena saadut tiedot ja tutkimustulokset ovat Lions Clubs Internationalin omaisuutta. Projektin 

edetessä materiaaleja voidaan kehittää ja jakaa vapaaehtoisten kanssa LCI:n verkkosivustolla, uutiskirjeissä ja LION-

lehdessä. Tutkimuksesta saadut tiedot voidaan myös sisällyttää koulutusohjelmiin ja mukauttaa tarvittaessa 

alueelliseen käyttöön.  

 

Jäsenkehitysapurahan hakuprosessi  
 

Kaikki tietyn toimivuoden aikana haettavat apurahat on lähetettävä ja hyväksyttävä (pitkin vuotta) ennen 

maalis-/huhtikuun hallituksen kokousta tai tässä kokouksessa. Maalis-/huhtikuun hallituksen kokouksen jälkeen 

vastaanotettuja apurahahakemuksia ei tulla käsittelemään kuluvan vuoden aikana.  

 
 

7/2022 

Vaihe 1

•Apurahan hallinnoija lähettää apurahahakemuksen 

Vaihe 2

•Alueellinen GMT-asiantuntija ja jäsenkehitysjaoksen henkilökunta tarkistavat hakemuksen

Vaihe 3

•Tarvittaessa kysymykset tai selvityspyyntö lähetetään apurahan hallinnoijalle 

Vaihe 4

•Jäsenkehitystoimikunta tarkistaa hakemuksen ja hyväksyy tai hylkää sen (kuukausittain)

Vaihe 5

•Apurahan hallinnoijalle ilmoitetaan päätöksestä 

Vaihe 6

•Apurahan hallinnoija lähettää edistymis- ja loppuraportit ja muut arviointiin liittyvät tiedot pyydettäessä, mukaan lukien 
korvaushakemukset korvausten saamiseksi


