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Jäsentyypit ja -maksut

Uusi jäsen
Uudet jäsenet maksavat 35 USD:n liittymismaksun tai 
toimittavat asianmukaisen vapautuslomakkeen. Vuotuisen 
kansainvälisen jäsenmaksun kokonaissumma on 43 
USD. Jäsenmaksut laskutetaan puolivuosittain. Piirillä, 
moninkertaispiirillä ja klubilla saattaa olla myös muita 
jäsenmaksuja.
 
Siirtojäsen
Hyvässä asemassa olevat siirtojäsenet eivät maksa 
liittymismaksua siirtyessään olemassa olevaan klubiin 12 
kuukauden aikana. 
 
Perhejäsen
Perhejäsenyysohjelma antaa perheille mahdollisuuden 
saada erityinen alennus jäsenmaksuista, kun he liittyvät 
lionsklubiin yhdessä. Perheen ensimmäinen jäsen 
(pääjäsen) maksaa täyden kansainvälisen jäsenmaksun 
(43 USD) ja enintään neljä muuta perhejäsentä maksavat 
puolet kansainvälisistä jäsenmaksuista (21,50 USD). 
Kaikki perheenjäsenet maksavat kerran maksettavan 
liittymismaksun, joka on 35 USD. 

Perhejäsenyysohjelma on avoin perheenjäsenille, jotka 
(1) täyttävät lionsjäsenyyden ehdot, (2) ovat jo saman 
klubin jäseniä tai liittymässä siihen ja (3) asuvat samassa 
taloudessa ja ovat sukua joko syntymän, avioliiton 
tai muun laillisen suhteen kautta. Sukulaisuudella 
tarkoitetaan seuraavia: vanhemmat, lapset, puolisot, 
sedät/tädit, serkut, isovanhemmat, puolison sukulaiset 
ja lailliset huollettavat. Lähetä tiedot MyLCI:n kautta 
tai liitä perhesuhteen todistuslomake kuukausittaiseen 
jäsenilmoituslomakkeeseen (MMR).  

Opiskelija
18–30-vuotiaat opiskelijat eivät maksa liittymismaksua, 
mutta he maksavat puolet kansainvälisestä jäsenmaksusta. 
Yli 30-vuotiaat kampusklubiin liittyvät opiskelijat maksavat 
10 USD alennettuna liittymismaksuna sekä täyden 
kansainvälisen jäsenmaksun. Lähetä kunkin opiskelijan 
täytetty opiskelijajäsenen todistuslomake (STU-5).

Mitä tarpeita  
paikkakunnallasi on?

”

”
Nykyinen tai entinen leo
Jäseniksi pyrkivät enintään 35-vuotiaat nykyiset tai 
entiset leot, jotka ovat palvelleet leoina vähintään 
yhden vuoden ja yhden päivän ajan, maksavat puolet 
kansainvälisestä jäsenmaksusta ja saavat vapautuksen 
liittymis-/perustamismaksusta leo-lionien jäsenyysohjelman 
mukaisesti. Voit valita leo-lionin jäsenyystyypiksi MyLCI:ssä 
tai lähettää Leosta lioniksi ‑todistuslomakkeen MMR:n 
mukana. 

Yli 35-vuotiaat leot, jotka ovat palvelleet leoina vähintään 
yhden vuoden ja yhden päivän ajan, saavat vapautuksen 
liittymis-/perustamismaksusta.

Lähetä kunkin nykyisen tai entisen leon täytetty Leosta 
lioniksi ‑todistuslomake, jotta lionsjäsenen tietoihin voidaan 
merkitä hyvitys leopalveluvuosista. 

Nuori aikuinen
Enintään 30-vuotiaat nuoret aikuiset saavat vapautuksen 
liittymismaksusta ja he maksavat vain puolet 
kansainvälisestä jäsenmaksusta liittyessään leo-lionsklubiin. 

Keitä lionit ovat?
Lionit vastaavat työllään niin paikallisiin kuin maailmalla 
vallitseviin tarpeisiin. Vapaaehtoisjärjestömme 1,4 
miljoonalla jäsenellä, jotka palvelevat yli 200 maassa ja 
maantieteellisellä alueella, on eroavaisuuksista huolimatta 
yhteinen uskomus –  paikkakuntiemme hyvinvointi on sen 
asukkaiden käsissä. 
 
Lionit palvelevat
On hienoa, kun auttamishaluiset ihmiset liittyvät yhteen, 
käärivät hihansa ja ryhtyvät toimeen paikkakuntansa 
puolesta – silloin kaikki mukana olijat tuntevat 
onnistuneensa. Näin lionit toimivat. Lionina oleminen 
merkitsee johtamista näyttämällä esimerkkiä, suhteiden 
luomista ja maailman parantamista hyväsydämisyydellä. 
1,4 miljoonaa muista välittävää miestä ja naista palvelevat 
yhdessä, jotta he voivat tehdä pysyvän vaikutuksen ja 
muuttaa yhä useamman ihmisen elämän. 



Lionsklubin nimi:  ___________________________________ Jäsenen kummi: __________________________________________ 

Etunimi:  ____________________________ Toisen nimen alkukirjain: _____  Sukunimi: _____________   Nimiliite: ____________

Sukupuoli: n Mies  n  Nainen  n Ei-binäärinen   n  En halua vastata     Ammatti:  _______________________________

Syntymäaika:   _________________________________________ Puolison nimi: ________________________________________

Osoite: ____________________________________________________________________________________________________

Postitoimipaikka:  ________________________________________  Maakunta/lääni: ____________________________________

Postinumero: ____________________________________________ Maa: ______________________________________________

Puhelin:  ________________________________________________  Sähköposti: _______________________________________

Tarkastathan seuraavien jäsenyyksien kelpoisuusvaatimukset ja maksut:

Olen:  n Uusi jäsen  
 
 n  Entinen jäsen n Siirtojäsen Jäsennumero: ______________________________________________
  (Jos ei tiedossa, ota yhteyttä: stats@lionsclubs.org)

 Entisen klubin nimi: _________________________________  Entisen klubin numero: _____________________________
 
 n Perhejäsen n Opiskelijajäsen n  Nykyinen tai entinen leo           n Nuori aikuinen
 
Ohessa on _____________ USD liittymismaksuna sekä ____________________  USD kansainvälisiä, moninkertaispiirin, piirin ja klubin 
jäsenmaksuja varten.

Hyväksyn jäsenyyden Lions Clubs Internationalissa ja tiedostan, että jäsenyyden voi saada vain hyvässä maineessa oleva ja 
korkean moraalin omaava henkilö. Ymmärrän, miten tärkeää on antaa henkilökohtaista palvelua paikkakunnallani yhdessä muiden 
yhteisöhenkisten ihmisten kanssa. Ymmärrän, että jäsenyyteni astuu voimaan vasta, kun klubin hallitus on hyväksynyt sen. 

Allekirjoitus: ____________________________________  Pvm: _____________________________________________________

KLUBISIHTEERIN KÄYTTÖÄ VARTEN
Vahvistan, että hallitus on hyväksynyt tämän henkilön jäseneksi tähän lionsklubiin. 

Klubisihteerin allekirjoitus: ___________________________________________________________________________________ 

INTERNATIONAL ASSOCIATION OF LIONS CLUBS
Kutsujäsenhakemus

Tarkastuslista:
n  Säilytä kopio täytetystä hakemuslomakkeesta klubin 

asiakirjoissa. Älä lähetä sitä Lions Clubs Internationaliin.
n  Lisää jäsen MyLCI:ssä tai lisää jäsenen nimi ja osoite 

kuukausittaiseen jäsenraporttiin.
n  Kun liittymismaksut ja jäsenmaksut on kerätty ja uudelle 

jäsenelle on annettu jäsenkortti, toimita rahat klubin 
rahastonhoitajalle.

n  Lisää uuden jäsenen nimi ja osoite klubin jäsenluetteloon 
ja jakelulistalle.

n   Varmista, että uusi jäsen saa uuden jäsenen paketin. 
Sen sisältämä materiaali tulee luovuttaa uusien jäsenten 
jäseneksiottoseremoniassa. Täytä uuden jäsenen 

todistus huolella ennen jäseneksiottoseremoniaa.
n  Uuden jäsenen paketissa on kuponki klubitarvikkeiden 

kauppaan, jonka osoite on www2.lionsclubs.org. Näytä 
verkkosivusto uudelle jäsenelle, jotta hän voi tutustua eri 
tuotteisiin, kuten paitoihin tai yksilöityihin nimikyltteihin, 
joihin kupongin voi käyttää.

TEHTÄVÄMME 

Mahdollistaa vapaaehtoisten palvelutyö paikkakunnillaan, vastata humanitaarisiin tarpeisiin, rohkaista rauhaan ja edistää 
kansainvälistä yhteisymmärrystä lionsklubien välityksellä.


