
 
Varaathan 45 päivää perustamisasiakirjan hyväksymiseen ja tarvikkeiden ja 

perustamisasiakirjan lähettämiseen. 

 
 
 
 
 
 
 
 

JOIN TOGETHER LIONSKLUBIN 
PERUSTAMISTYÖLISTA 

 
 

 
Hakuohjeet 

 
1) Käytä tätä työlistaa kootessasi tarvittavat tiedot Join Together -hakemukseen verkossa, osoitteessa MyLCI 

2) Toimita hakemus verkossa, osoitteessa MyLCI. Paperista hakemusta EI tarvitse toimittaa päämajaan. 
 

3) Täytä Perustajajäsenilmoituksen työlista kootaksesi tarvittavat jäsentiedot MyLCI:n kautta lähetettäväksi. 
 

OLE HYVÄ JA KIRJOITA SELKEÄSTI 
 

Pvm    
 
 

Perustettavan lionsklubin nimi  Lionsklubi 
Kaupunki  Lisätunniste, jos sellainen on 

 
Sijaitsee    

Kaupunki   Maa 
 

Mikäli klubin nimi ei sisällä paikkakunnan nimeä, selitä miksi:    
 

(Jos klubi aikoo käyttää jo olemassa olevaa erisnimeä klubin nimessä, tulee liitteenä antaa todiste oikeudesta kyseisen 
nimen käyttöön. Klubin nimen tulee myös noudattaa Lions Clubs Internationalin klubinimiperiaatetta.) Sellaisen klubin 
nimen kohdalla, joka ei noudata LCI:n nimiperiaatetta, tulee hakea erityislupaa Jäsenkehitystoimikunnalta. 

 

Piiri    Alue    Lohko     
 

Klubin kummi   Tunniste/numero    
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LAAJENNUSPALKINNON SAAJA 
Piirikuvernööri voi nimittää palkinnonsaajaksi korkeintaan kaksi lionia, jotka ovat auttaneet eniten uuden klubin perustamisessa. 
Rintamerkit ja todistukset lähetetään yhdessä uuden klubin perustamiskirjan kanssa. 

 
 

LAAJENNUSPALKINNON SAAJA 
 

Etunimi    

 
 

Sukunimi     
 

Jäsennumero  

Sähköpostiosoite   

Klubin nimi    

Klubinumero   

 
 

LAAJENNUSPALKINNON SAAJA 
 

Etunimi    

 
 

Sukunimi     
 

Jäsennumero  

Sähköpostiosoite   

Klubin nimi    

Klubinumero    



UUDEN KLUBIN VIRKAILIJAT 
 

Presidentti    Sihteeri    
                            Etunimi  Sukunimi  Etunimi  Sukunimi 
 
 

Katuosoite Katuosoite 
 
 

Kaupunki/Maa Postinumero Kaupunki/Maa Postinumero 
 
 

Puhelin Faksi Puhelin Faksi 

* Kirjoita suuntanumero ja maakoodi jos numero on USA:n ulkopuolella  * Kirjoita suuntanumero ja maakoodi jos numero on USA:n ulkopuolella 
 

Sähköpostiosoite   Sähköpostiosoite   
 

Yhteydenotot: Kirje Faksi S-posti Yhteydenotot: Kirje Faksi S-posti 
 
 

Rahastonhoitaja   
Jäsen- 
johtaja         

Etunimi  Sukunimi  Etunimi  Sukunimi 
 
 

Katuosoite Katuosoite 
 
 

Kaupunki/Maa Postinumero Kaupunki/Maa Postinumero 
 
 

Puhelin Faksi Puhelin Faksi 

* Kirjoita suuntanumero ja maakoodi jos numero on USA:n ulkopuolella  * Kirjoita suuntanumero ja maakoodi jos numero on USA:n ulkopuolella 
 

Sähköpostiosoite   Sähköpostiosoite   
 

Yhteydenotot: Kirje Faksi S-posti Ensisijainen  Kirje Faksi S-posti 
 

KUMMIKLUBIN VELVOLLISUUDET 
Kummiklubi auttaa uutta lionsklubia saavuttamaan ja ylläpitämään aktiivisuutta, innokkuutta ja sitoutuneisuutta. Uuden 
klubin kummina toimiminen tarkoittaa tiettyjä vastuita. Kummiklubin tulee: 

 
• Tukea opaslionia (-lioneita) 
• Tarkistaa, että kaikki perustajajäsenet vastaavat lionjäsenille asetettuja vaatimuksia 
• Järjestää perusteellinen järjestäytymiskokous 
• Varmistaa, että uudelle klubille järjestetään kunnollinen orientaatio 
• Avustaa Charter-illan järjestämisessä 
• Kannustaa piirin osallistumista 
• Kannustaa klubien välisiä tapahtumia 
• Auttaa kehittämään jäsenten säilyttämis- ja kasvusuunnitelmat 
• Avustaa klubin kokousohjelman valmistelussa 
• Tukea klubin aktiviteetteja 
• Auttaa klubia tarpeen mukaan 
• Antaa opastusta ilman sekaantumatta 

 
Kummiklubina ymmärrämme vastuumme ja tehtävämme auttaa uutta klubia vähintään yllä mainituilla tavoilla. 

KUMMIKLUBIN VIRKAILIJOIDEN ALLEKIRJOITUKSET 
 

Klubipresidentin nimi:  Klubipresidentin allekirjoitus:    
Tekstaa 

 
Klubisihteerin nimi:  Klubisihteerin‘ allekirjoitus:    

Tekstaa 

 
Pvm:  

Pvm:     



OPASLIONIT 
Piirikuvernööri nimittää vähintään yhden opaslionin uuden klubin avuksi. Rintaneulat, todistukset ja muut 
perustamismateriaalit tullaan toimittamaan ensimmäisenä ilmoitetulle opaslionille, ellei toisin mainittu. Nykyinen 
piirikuvernööri ja uudet perustajajäsenet eivät voi saada palkintoa. Opaslionit nimitetään kahdeksi vuodeksi kerrallaan, 
alkaen klubin perustamispäivämäärästä eivätkä he voi toimia samanaikaisesti ueamman kuin kahden klubin opaslionina. 

 

Opaslion   Opaslion     
 

(jolle lähetetään klubitarvikkeet) Etunimi Sukunimi  Etunimi  Sukunimi 

Jäsennumero   Jäsennumero   
 

Katuosoite Katuosoite 

 
Kaupunki/Maa Postinumero Kaupunki/Maa Postinumero 

 
Puhelin Faksi Puhelin Faksi 
* Kirjoita suuntanumero ja maakoodi jos numero on USA:n ulkopuolella  * Kirjoita suuntanumero ja maakoodi jos numero on USA:n ulkopuolella 

Sähköpostiosoite   Sähköpostiosoite   
 

Onko tämä opaslion kummiklubin jäsen? 
 

Jos ei, ilmoita: 

 
Kyllä 

 
Ei Onko tämä opaslion kummiklubin jäsen? 

 
Jos ei, ilmoita: 

 
Kyllä  Ei 

Klubin nimi                                                                            

Klubinumero   

Klubin nimi                                                                            

Klubinumero   

Onko opaslion "kurssin käynyt" opaslion? Kyllä Ei Onko opaslion ”kurssin käynyt” opaslion? Kyllä Ei 

Yhteydenotot: Kirje Faksi S-posti Yhteydenotot:  Kirje Faksi S-posti 
 

PERUSTAMISJUHLA 
Perustamiskirja lähetetään piirikuvernöörille tai yhteyslionille, ellei toisin määritelty. Varaa 45 päivää siitä päivästä 
perustamisanomuksen käsittelyyn ja virallisen perustamiskirjan lähettämiseen klubille siitä päivästä, jolloin hakemus saapuu 
kansainväliseen päämajaan 

 
Perustamiskirjan luovutuspäivämäärä:    
KANSAINVÄLISET JÄSENMAKSUT 
Uuden klubin jäsenmaksu veloitetaan ositeltuna sen mukaan, montako kuukautta on jäljellä puolivuosittaisen maksukauden 
loppuun, joko 30. kesäkuuta tai 31. joulukuuta. Kunkin jäsenen jäsenmaksu lasketaan sitä päivää seuraavan kuukauden 
alusta, jolloin hänen nimensä ilmoitettiin uutena jäsenenä päämajaan. Ota yhteyttä piirikuvernööriin tai kansainväliseen 
toimistoon tiedustellaksesi tämän hetken jäsenmaksujen suuruudesta. 

 
UUDEN KLUBIN VIRKAILIJOIDEN HYVÄKSYNTÄ 

 
Klubipresidentin nimi:  Klubipresidentin allekirjoitus:    

Tekstaa 
 

Klubisihteerin nimi:  Klubisihteerin‘ allekirjoitus:    
Tekstaa 

 
PIIRIKUVERNÖÖRIN HYVÄKSYNTÄ 
Tälle klubille on havaittu tarve paikkakunnallamme, sillä on suotuisat mahdollisuudet menestyä ja se tulee toteuttamaan 
humanitäärisiä aktiviteetteja paikkakunnallamme, kuten alla on mainittu ja siten suosittelemme klubin perustamiskirjan 
hyväksymistä. 

 
Nykyisen piirikuvernöörin allekirjoitus:   Pvm:    

 
Piirikuvernöörin nimi:    

Tekstaa 



Tiedot, jotka vaaditaan uusilta Join Together-ohjelmaan 
hakevilta klubeilta: 

 
1. Toimita isäntäklubilta kirje, jossa vahvistetaan klubin 

olemassaolon pituus ja palvelutoiminnan  keskeisin ala, 
osoitteeseen newclubs@lionsclubs.org 

 
2. Lions Clubs International ei ole vastuussa mistään menneestä, 

nykyisestä tai tulevaisuuden velvoitteista, joita klubilla saattaa 
olla (paitsi mahdollisista, hyväksytyistä 
vastuuvakuutusvaateista). Ilmoita sähköpostilla osoitteeseen 
newclubs@lionsclubs.org tiedot mahdollisista vuokrista, 
lainoista, tai muista klubin nykyisistä tai meneillään olevista 
taloudellisista velvoitteista. 

 
3. Lions Clubs International saattaa pyytää lisäselvitystä 

perustamishakemuksen vireilläolon aikana. 
 

4. Klubin perustamiskirjahakemus Join Together -ohjelman 
puitteissa toimitetaan Jäsenkehitystoimikunnan ja Lions Clubs 
Internationalin Kansainvälisen hallituksen hyväksyttäväksi, 
mikäli ne täyttävät asetetut vaatimukset. 



 
UUDEN KLUBIN KRITEERIT 
1. Hakemus 

Lionsklubin perustamiskirjahakemuksen voi tehdä mikä tahansa ryhmä, 
klubi tai yhdistys joka on järjestäytynyt ja valinnut virkailijat. Hakemus, joka 
tulee hyväksyttää vähintään sillä määrällä jäsenten allekirjoituksia kuin 
kansainvälinen hallitus on määrännyt, tulee toimittaa annetuilla lomakkeilla 
järjestön kansainväliseen toimistoon, ja liitteenä tulee olla hallituksen 
sääntökokoelman määräämä maksutosite perustamismaksusta. Tämän 
hallituksen hyväksynnän jälkeen klubille annetaan perustamiskirja 
Järjestön presidentin ja sihteerin allekirjoituksilla varustettuna. Lionsklubista 
tulee perustettu vasta sitten kun sen perustamiskirja on virallisesti laadittu. 
Hyväksymällä perustamiskirjan lionsklubi hyväksyy myös järjestön säännön ja 
ohjesäännön ja sitoutuu noudattamaan niitä, sekä ymmärtää, että sen 
suhdetta järjestöön tulkitaan ja hallitaan voimassaolevien Lionsklubien 
Kansainvälisen Järjestön sääntöjen ja ohjesääntöjen mukaan, jotka 
perustuvat voimassa oleviin lakeihin osavaltiossa, jossa järjestö perustettiin. 

2. Pöytäkirja 
Ehdotettua lionsklubia ei voida merkitä Lions Clubs Internationalin 
lionsklubien  luetteloon eikä sille voida myöntää perustamiskirjaa, ennen kuin 
kansainvälinen päämaja Oak Brookissa (Illinois, USA) on saanut seuraavat 
asiakirjat ja kansainvälinen hallitus tai sen määräämä edustaja on ne 
hyväksynyt: 

a. Täytetty virallinen perustamiskirjahakemus. 

b. Join Together -ohjelman kohdalla perustajajäsenten nimet, jotka kaikki 
ovat uusia tai entisiä lioneita. Nykyiset lionjäsenet hyväksytään myös 
tähän ohjelmaan. 

3. Perustajajäsenet 
Kaikki jäsenet, jotka liittyvät perustettavaan klubiin ennen sen 
perustamisjuhlaa, ovat perustajajäseniä siinä tapauksessa, että 
perustamisjuhla pidetään 90 päivän kuluessa perustamiskirjan anomuksen 
hyväksymispäivästä. Perustajajäsenen statusta ei voi saada tämän 
päivämäärän jälkeen. 

4. Klubin kummi 
a. Jokainen uusi, perustettava klubi tulee olla toisen klubin, piirihallituksen tai 

piirin toimikunnan, sponsoroima /kummiklubin), kuten moninkertaispiirin 
säännöissä ja ohjesäännössä on määrätty. Uuden klubin kummin on oltava 
sen piirin rajojen sisältä, jossa klubi sijaitsee. Uuden klubin kummin tulee 
olla hyvin perehtynyt tehtäviinsä. Kummiklubia voi avustaa toinen 
kummiklubi sen sijaintipaikan piirikuvernöörin luvalla. Toinen kummiklubi 
voi tulla miltä alueelta tahansa. Yhteyslion avustaa klubien perustamisessa 
uusissa lionmaissa. 

b. Lionsklubin ja/tai sen piirin tulee toimia kyseisen alueen ensimmäisen 
klubin kummina. Jokaisen seuraavan klubin kummina voi toimia 
lionsklubi samasta piiristä, tai lionsklubi toisesta piiristä sillä ehdolla, että 
kyseinen toisen piirin klubi 
hyväksyy sille annetun vastuun tehtävässään kummiklubina, mukaan 
lukien pätevän opaslionin nimittämisen uudelle klubille, kunnes piiritön 
alue on järjestäytynyt väliaikaispiiriksi. 
Väliaikaispiirin status. Kansainvälisen työvaliokunnan jäsenet voivat 
päättää erityisolosuhteissa, että kummiklubi voidaan määrätä 
piirittömältä alueelta. 

Uuden klubin hyväksymisperusteet näissä erityisolosuhteissa ovat: 

(1) Kun mikään muu olemassa oleva lionsklubi piirissä tai alueella ei ole 
maantieteellisesti lähellä ehdotettua klubia. 

(2) Kun mikään muu klubi piirissä tai alueella ei toimi kummina, 
koska sellaiseen kummiuteen liittyy taloudellinen vastuu. 

(3) Kun ehdotetun kummiklubin jäsenillä on hyvät 
henkilökohtaiset yhteydet ehdotettuun klubiin ja sen 
mahdollisiin jäseniin. 

(4) Kun taloudellinen tuki kummiklubilta piirin tai alueen ulkopuolelta on 
ainoa tapa lisätä lionien jäsenyyttä kyseisellä piirittömällä alueella, 
koska muut olemassa olevat klubit eivät kykene tai kieltäytyvät 
edistämästä lionismia. Tämä rajoittuu perustajajäsenmaksuihin. 

c. Kummiklubille luovutetaan kirjailtu lions-merkki, jota ympäröivät 
sanat ”New Club Sponsor”. Merkki voidaan kiinnittää 
kummiklubin viralliseen lippuun. 

5. Klubin nimi 
a. Klubin nimen tulee olla sen kaupungin, kunnan tai vastaavan 

hallintoalueen varsinainen nimi, jonka alueella klubi sijaitsee. Termi 
"kunta" tarkoittaa kaupunkia, kylää, osa-aluetta tai jotain muuta valtion 
nimeämää yksikköä. Jos klubi ei sijaitse kaupungin tai kunnan alueella, 
se tulee nimetä sopivimman ja paikallisesti tunnistettavissa olevan 
virallisen hallintoalueen nimen mukaan, jossa se sijaitsee. 

b. Jos samassa kaupungissa/kunnassa on muita klubeja, klubin nimessä 
tulee olla “erottava nimi”, joka selvästi tunnistaa klubin ja erottaa sen 
muista klubeista, joille on yhteistä saman kaupungin/kunnan nimi. 
Lisätunniste tulee liittää kunnan nimen perään ja se tullaan erottamaan 
sulkumerkinnöillä järjestön virallisessa kansainvälisessä rekisterissä. 

c. ”Host Club” (isäntäklubi) -liite klubin nimessä on tarkoitettu 
kunnianosoitukseksi ao. paikkakunnan ensimmäiselle klubille. Siihen 
ei liity muita etuja eikä oikeuksia. 

d. Lionsklubia ei voida nimetä kenenkään elossa olevan henkilön 
mukaan; poikkeuksena lion, joka on palvellut Lions Clubs 
Internationalin presidenttinä. Mikään klubi ei voi käyttää termiä 
“international” nimessään. 

e. Termi "Leo" voidaan lisätä lionsklubin nimeen erottavana tunnisteena. 

f. Jos lionsklubin nimenä tai osana nimeä käytetään yrityksen nimeä, 
tulee kyseiseltä yritykseltä saada kirjallinen suostumus nimen 
käyttöön klubin nimessä (esim. kirje yrityksen edustajalta 
Yrityksen virallisella kirjepaperilla) ennen nimen hyväksymistä. 

6. Klubin rajat 
Klubin rajojen tulee olla sen kaupungin, kunnan tai vastaavan 
hallintoalueen rajat, jossa klubi sijaitsee, tai piirikuvernöörin hallintoalueen, 
eli piirin, alapiirin, yksittäispiirin tai väliaikaispiirin rajat, piirihallituksen 
luvalla 
kuten sen moninkertaispiirin ja/tai piirin säännössä ja ohjesäännössä on 
määritelty. 

7. Perustamiskirjan hyväksymispäivämäärä 
Se päivä, jolloin perustamisanomus hyväksytään, on klubin perustamisen 
hyväksymispäivä. Tämä päivämäärä merkitään klubin perustamiskirjaan ja 
järjestön virallisiin tilastoihin. 

8. Perustamiskirja 
a. Lions Clubs Internationalin presidentti ja sihteeri allekirjoittavat kaikkien 

uusien klubien perustamiskirjat. Siihen merkitään myös kummiklubin tai 
piirihallituksen tai piirin toimikunnan nimi. 

b. Uuden klubin perustamiskirja lähetetään suoraan ao. piirikuvernöörille 
tai yhteyslionille. Jollei uusi klubi kuulu mihinkään piiriin, perustamiskirja 
lähetetään suoraan uuden klubin presidentille. 

9. Jäsenmaksut 
Perustajajäsenen jäsenmaksu alkaa sitä päivämäärää seuraavan kuun 
ensimmäisestä päivästä, jolloin perustajajäsenen nimi ilmoitettiin 
kummiklubille, yhteyslionille ja Lions Clubs Internationalille. Uudelle klubille 
lähetetään jäsenmaksulasku heti perustajajäsenten luettelon sulkemisen 
jälkeen. 

10. Perustamiskirjahakemuksen aikaraja 
Täytetyt klubin perustamishakemukset, jotka Kansainvälinen päämaja Oak 
Brookissa, Illinoisissa, USA:ssa, on vastaanottanut viimeistään 20. kesäkuuta 
toimiston aukioloajan päättymiseen mennessä, tullaan käsittelemään 
meneillään olevan toimivuoden aikana. 

11. Klubien elinkelpoisuuden varmistaminen 
Jos piiri perustaa kymmenen tai useamman klubin yhden toimivuoden 
aikana, tulee sen toimittaa vahvistus siitä, että klubien pitkän aikavälin 
kasvua tullaan tukemaan. Piirin tulee siten 1) toimittaa yksityiskohtainen 
suunnitelma tuesta jota uudet klubit tulevat saamaan; 2) suorittaa puolen 
vuoden kansainväliset maksut klubien perustamishakemusten yhteydessä; 
3) 
vahvistaa perustamishakemukset niin piirikuvernöörin kuin 
varapiirikuvernöörinkin allekirjoituksilla. 

Oikeus sääntömuutoksiin pidätetään. Ota yhteyttä Uusien klubien osastoon jos 
tarvitset lisätietoja. 

 
Jäsenpalvelukeskus - 

Member Service Center 
Lions Clubs International 

300 W. 22nd St. 
Oak Brook, IL 60523-8842 USA 

Puh: +1 630.203.3830 
Sähköposti: 

newclubs@lionsclubs.org 
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