Usein kysyttyjä
kysymyksiä

Mikä on Leo-Lion -ohjelma?
Leo-Lion -jäsenohjelma on luotu kannustamaan
nykyisiä ja entisiä leoja siirtymään
lionsjäsenyyteen.

Kuka voi osallistua Leo-Lion -ohjelmaan?
Nykyiset tai entiset leot, jotka:
 Ovat palvelleet vähintään yhden vuoden plus
yhden päivän
 Täysi-ikäinen - 35-vuotias

Mitkä ovat Leo-Lion -ohjelman edut?
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50% alennus kansainvälisestä jäsenmaksusta
Vapautus perustamis- tai liittymismaksusta
Leovuodet otetaan huomioon liontiedoissa
Mahdollisuus palvella Leo-Lion -klubissa
Täyttää kriteerit Leo-Lion hallituksen
edustajana toimimiseen
Mahdollisuus saada kansainvälisen palvelun ja
kulttuurivaihdon stipendi
Mahdollisuus saada stipendi Kokeneempien
lionjohtajien koulutusinstituuttiin (ALLI)
LinkedIn Leo-Lion ammatillinen
verkostoitumisryhmä
Yhteys leoidentiteettiin säilyy nimikkeellä ”LeoLion”

Mistä saan lisätietoja Leo-Lion -ohjelmasta
ja kaikista sen eduista?
 Etsi ”Leo-Lion -ohjelma” sivulla www.lionsclubs.org

 Sähköposti: membership@lionsclubs.org

Korvaako Leo-Lion -ohjelma Omega Leo
-ohjelman?
Ei. Leoklubiohjelma ei ole muuttunut.
Alpha Leot (ikä 12-18) ja Omega Leot (ikä 18-30)
palvelevat edelleen ylpeinä yhteisöjään eri puolilla
maailmaa, kuten he ovat tehneet jo yli 60 vuoden
ajan. #TheFutureIsLeos

Voiko kenestä tahansa leosta tulla Leo-Lion
-jäsen?
Leo-Lion on palvellut leona yli vuoden ajan ja hän
on omassa maassaan täysi-ikäinen.

Voiko entinen leo olla leo-lion jos hän on
eronnut järjestöstä joksikin aikaa?
Kyllä, leot ovat aina tervetulleita palvelemaan leolioneina kunhan he täyttävät kriteerit.

Miten leo voidaan lisätä uutena Leo-Lion
-jäsenenä?
Klubisihteerin, klubipresidentin tai virkailijan tulee
kirjautua MyLCI:hin
 Valitse ”jäsentyyppi” pudotusvalikosta ja
valitse ”Leo-Lion”
 Lähetä LL2-lomake osoitteeseen
memberservicecenter@lionsclubs.org

Miten leot voivat saada heidän
palveluvuotensa hyvitetyksi
lionjäsenyydessä?
Klubisihteerin, klubipresidentin tai virkailijan tulee
kirjautua MyLCI:hin
 Valitse ”jäsentyyppi” pudotusvalikosta ja
valitse ”Leo-Lion”
 Ilmoita leon aloitus- ja lopetuspäivämäärä
 Lähetä LL2-lomake osoitteeseen
memberservicecenter@lionsclubs.org

Miten leo-lion, joka aikaisemmin poistettiin
ikärajan takia, voidaan lisätä takaisin nyt
kun he voivat olla jäseninä 35-vuotiaiksi
saakka?
Klubisihteerin, klubipresidentin tai virkailijan
tulee kirjautua MyLCI:hin lionjäsenen tietojen
päivittämiseksi
 Valitse ”Muokkaa jäsentietoja”.
 Valitse ”jäsentyyppi” pudotusvalikosta ja
valitse ”Leo-Lion”

Tarkoittaako nimi ”Leo-Lion” että jäsen on
sekä lion ja leo samanaikaisesti?
Ei. Leo-Lion -nimityksellä annetaan tunnustusta
lioneille, jotka ovat aikaisemmin olleet leoja.
Joillekin leoille siirtyminen leoklubista lionsklubiin
on suuri muutos. Tämän tilanteen helpottamiseksi
jotkut leot ovat päättäneet jäädä leoklubiin ja
samalla liittyä lionsklubiin. Tällä hetkellä meillä ei
ole sääntöä, joka estäisi henkilöä olemasta jäsen
sekä leo- että lionsklubissa samanaikaisesti,
kunhan hän täyttää klubien jäsenyyskriteerit.
Klubeja pyydetään olemaan varovaisia ja
käyttämään tervettä järkeä näissä tapauksissa,
koska joissakin tapauksissa jäsenyys kahdessa
klubissa voi aiheuttaa ristiriitoja. Sen vuoksi
suosittelemme, että kahden klubin jäsenet:
 Palvelevat virkailijoina joko leona tai
lionina, mutta eivät molemmissa klubeissa
samanaikaisesti
 Eivät palvele leoneuvojina
 Jäsenyys kahdessa klubissa on rajoitettu
lyhyeen siirtymäaikaan
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Onko Leo-Lion -ohjelma
välitason tai koulutuksellinen
ohjelma Leo-ohjelman ja
lionsjäsenyyden välillä?
Leo-Lion -ohjelma
on täysivaltainen
lionsjäsenyysohjelma,
jossa on samat oikeudet ja
etuoikeudet kuin perinteisessä
lionjäsenyydessä, mukaan
lukien äänioikeus.
Mutta ohjelma on rakennettu
niin, että se sisältää etuja leoille,
jotta he pystyvat jatkamaan
johtamistaitojen kehittämistä.

Voivatko leo-lionit palvella
toimikunnissa, hallituksissa,
neuvostoissa jne.?
Kyllä! Leo-lionit ovat
ammattitaitoisia, taitavia
johtajia, jotka ovat intohimoisia
heidän halussaan palvella
paikkakunnilla. LCI kannustaa
moninkertaispiirejä ja piirejä
ottamaan leo-lioneita mukaan
toimikuntiin ja hallituksiin.
Leo-lionit ovat edustaneet
nuoria jäseniä kansainvälisellä
tasolla sekä ei-äänioikeutettuina
jäseninä Lions Clubs
Internationalin hallituksessa
vuodesta 2018.
Leo-lion hallituksen
yhteyshenkilön näkemykset
ja ainutlaatuiset näkökulmat
ovat tervetullut lisä hallituksen
keskusteluihin ja aloitteisiin.

Leo-Lion -klubin Usein kysyttyjä kysymyksiä
Onko leo-lionin palveltava Leo-Lion
-klubissa?

Ovat leo-lionit samoja kuin nuoret lionit?

Leo-lionit - kuten kaikki lionsjäsenet - voivat
palvella kaikissa eri tyyppisissä lionsklubeissa,
mukaan lukien Leo-Lion -klubeissa.

Onko Leo-Lion -klubi lionsklubi, jossa on
leoja jäseninä?
Leo-Lion -klubi on lionjäsenille, aivan kuin mikä
tahansa muu lionsklubi. Mutta lionsklubeja
kannustetaan tukemaan nuoria johtajia ja tulevia
lionjohtajia sponsoroimalla yhtä tai useampaa
leoklubia osana Leoklubiohjelmaa.

Miten perustamme Leo-Lion -klubin?
Perustaminen: Leo-Lion -klubissa on oltava 10
entistä leoa, jotka lasketaan mukaan 20 jäsenen
minimimäärään lionsklubin perustamiseksi.

Termi ”nuori lion” tarkoittaa määrittelemätöntä
ikäryhmää.
Nuori lion voi olla samanikäinen kuin leo-lion,
mutta hän ei ole koskaan ollut leo.

Saavatko kaikki Leo-Lion -klubin jäsenet
saman alennuksen ja samat edut kuin leolionit klubissa?
Nuoret lionit Leo-Lion -klubissa voivat saada
samat alennukset, jos he ovat alle 31-vuotiaita.
Lisää nuoria, alle 31-vuotiaita lioneita LeoLion -klubiin valitsemalla jäsenluokaksi ”Nuori
aikuinen” MyLCI:ssa.
Nuorten aikuisten alennusta ei sovelleta muihin
klubeihin, koska se on rajattu vain Leo-Lion
-klubeihin perustajajäseninä toimiviin nuoriin
aikuisiin ja uusiin nuoriin aikuisiin, kun heidät
lisätään olemassa olevaan klubiin.

Lisätietoja sivulla
lionsclubs.org/leo-lion
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