
Q    Miten perustan virtuaaliklubin?
 A     Virtuaaliklubin perustaminen tapahtuu samalla tavalla kuin tavallisen klubin perustaminen.  

Uuden klubin työkalut -valikosta löytyy yksityiskohtaista tietoa.

Q    Voivatko virtuaaliklubin jäsenet asua eri maissa?
 A    Klubin perustamiseksi 75% perustajajäsenistä on asuttava saman moninkertaispiirin alueella. Jotkut 

perustajajäsenistä voivat asua tai olla töissä eri maantieteellisellä alueella. Jäsenkehityksen toimikunta harkitsee 
pyyntöjä perusteilla olevilta klubeilta, joilla yli 25% jäsenistä asuu tai käy töissä moninkertaispiirin ulkopuolella. 
Tiedot on lähetettävä silloin kun perustamisasiakirjan materiaalit lähetetään hyväksyttäväksi.

Q    Kuinka monta kertaa kuukaudessa virtuaaliklubin jäsenet tapaavat?
 A    Virtuaaliklubin jäsenet tapaavat niin monta kertaa kuin he kokevat tarpeelliseksi. Kokoukset voidaan 

järjestää virtuaalisesti tai jäsenet voivat yhdessä osallistua kokoukseen esimerkiksi palveluprojektin tai 
varainkeruutapahtuman jälkeen tai sitä ennen. Kunhan kokouksiin osallistumisen äänivaltaisuussäännöt 
varmistetaan ja jäsenillä on mahdollisuuksia keskustella, kokousten ajankohta on klubin hallituksen päätettävissä ja 
jäsenten hyväksyttävissä. Muutoksia voidaan tehdä klubin sääntöihin vastaamaan kokousten ajankohtaa ja tapaa.

Q    Minkälaisia palveluaktiviteetteja virtuaaliklubit voivat suorittaa?
 A    Virtuaaliklubit voivat valinta niiden omat palveluaktiviteetit jäsenten mielenkiinnon kohteiden ja paikkakunnan 

tarpeiden perusteella. Virtuaaliklubin jäsenten oletetaan pystyvän osallistumaan yhdessä palvelun suorittamiseksi 
riippuen heidän omasta aikataulustaan. 

Q    Ovatko virtuaaliklubit eräänlaisia teemaklubeja?
 A    Virtuaaliklubit tarjoavat vaihtoehtoisen tavan kokoontua ja toimia. Ne eivät ole teemaklubeja ellei jäsenillä ole jotain 

tiettyä yhteistä mielenkiinnon kohdetta kuten esimerkiksi harrastus tai ammatti. Klubi voi tällaisessa tapauksessa 
toimia teemaklubina. Lue lisää teemaklubeista verkkosivulta.

Q    Voiko virtuaaliklubin jäsenillä olla johtamisvirkoja?
 A    Virtuaaliklubin jäsenillä voi olla johtamistehtäviä aivan kuten muilla lioneilla. Johtamistehtävistä kiinnostuneet 

klubin jäsenet voivat osallistua klubin, piirin, moninkertaispiirin ja kansainvälisellä tasolla, mutta heidän tulee ottaa 
huomioon matkustustarpeet ja tilanteet, joissa heidän on oltava fyysisesti paikan päällä.

Q    Miten löydän virtuaaliklubin alueeltani?
 A     Klubihaku Lions Clubs Internationalin verkkosivulla toimii lähiaikoina niin että voit etsiä virtuaaliklubeja alueeltasi. 

Lista virtuaaliklubeista löytyy täältä: lionsclubs.org/virtualpage. Voit ottaa niihin yhteyttä etsimällä yhteystiedot 
Klubihaun kautta tai suorittamalla haun klubin nimen perusteella.  
(Liitännäisklubien kohdalla sinun tulee etsiä pääklubin nimellä)

Q     Onko klubien noudatettava Robert Rules of Order -ohjetta, joka on mainittu 

mallisäännöissä? 
 A     Kaikki perustetut lionsklubit ovat itsenäisiä ja se tarkoittaa, että jokainen lionsklubi on itsenäinen 

laillinen yksikkö, joka hoitaa itse sen jokapäiväiset hallintotehtävät. Hallituksen sääntökokoelmassa 
annetaan lionsklubeille oikeus järjestää säännölliset tai erityiskokoukset joustavasti perinteisen 
kokouksen, nettipalaverin ja/tai verkkokokouksen kautta.  

Lisätietoja saat ottamalla yhteyttä membership@lionsclubs.org

Lisätietoja ja resursseja löytyy sivulta lionsclubs.org/virtualpage
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