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Miten perustaa virtuaalinen lionsklubi.
  

Virtuaalinen klubi on juuri sitä miltä se kuulostaa - lionsklubi, joka tarjoaa 
mahdollisuuden suunnitella, rekrytoida ja ”tavata” verkossa. Nämä klubit eivät 
korvaa perinteisiä klubeja, vaan helpottavat mahdollisten uusien jäsenten 
liittymistä mukaan Lions Clubs Internationaliin lisäämällä klubikokemuksen 
joustavuutta. Tämän tarkistuslistan tulisi vastata kaikkiin kysymyksiin, joita teillä 
voi olla virtuaaliklubin perustamisesta.

 � Valitse virtuaaliklubimalli, jonka haluatte perustaa:
a. Verkossa näkyminen: Tämän mallin tärkein tekijä on varmistaa, että verkkosivusto tai sosiaalisen median sivut ovat 

ajan tasalla. 

b. Välimuoto:  Tässä mallissa tapaatte perinteisesti ravintolassa tai kokoushuoneessa, mutta annatte ihmisten 
osallistua kokoukseen virtuaalisesti.  

c. Virtuaalinen kokousmalli:  Tämän mallin avulla perustatte uuden klubin, joka tapaa 90% ajasta virtuaalialustan 
kautta.

 � Päättäkää haluatteko perustaa liitännäisklubin (yli viisi henkilöä) tai erillisen klubin 
(vähintään 20 henkilöä)
a. Tärkeää huomata: 75 prosenttia klubin perustajajäsenistä tulee asua tai työskennellä moninkertaispiirissä, johon 

klubi on perustettu.

 � Työskentele piirijohtajien kanssa kummiklubin löytämiseksi liitännäisklubille tai 
uudelle klubille.
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 � Täytä sekä perustamishakemus että perustajajäsenten raportti ja lähetä ne MyLCI:n 
kautta.
a. Virtuaalista kokousmallia tai hybridimallia seuraava klubi merkitään perinteiseksi klubiksi.

b. Virtuaalista kokousmallia tai hybridimallia seuraavan klubin nimessä voidaan käyttää sanoja "virtuaalinen" tai 
"kyber". Esimerkiksi: Northwestern Connecticut Cyber Lions Club.

c. Klubilla tai liitännäisklubilla tulee myös olla maantieteellinen nimitys klubin tai liitännäisklubin nimessä.

 � Hanki nykyisen piirikuvernöörin hyväksyntä

 � Maksa perustamismaksut ja perustamisasiakirjan maksu.

 � Tee yhteistyötä piirin johdon kanssa nimittääksenne vähintään yksi opaslion 
tukemaan klubia tai liitännäisklubia seuraavan kahden vuoden aikana.

Klubin perustamisen jälkeen.
  

 � Valitkaa virtuaalinen alusta kokousten pitämiseksi.
a. On tärkeää valita virtuaalinen sovellus, joka sopii klubinne tarpeisiin.

b. Monet virtuaalialustat sallivat ilmaisen kokeilujakson, jos haluatte testata alustaa ennen sitoutumista.

c. Joidenkin virtuaalialustojen avulla voitte järjestää tapaamisia ilmaiseksi tietyn ajan.

d. Jos valitsette maksullisen alustan, muistakaa ottaa tämä huomioon klubimaksuissa.

 � Nimittäkää tekninen neuvonantaja tai perustakaa toimikunta.
a. Tämä henkilö tai ryhmä auttaa jäseniä virtuaalimallin käyttämisessä ja neuvottelupuhelujen järjestämisessä.

b. Kaikki voivat ottaa yhteyttä neuvonantajaan, jos heillä on teknisiä ongelmia.

c. Neuvonantaja tai teknisen toimikunnan jäsen johtaa kokousta varmistaakseen, että kaikkien jäsenten yhteys toimii.

 � Varmistaa, että kaikki klubin jäsenet saavat koulutusta virtuaalikokouksen mallista.
a. Tämä voi olla henkilökohtainen koulutustapaaminen jäsenen kanssa kahvilassa tai heidän kotonaan.

b. Aina kun lähetät kokouskutsun, liitä mukaan ohjeet virtuaalialustan käytöstä.

 � Muista miten tärkeää on tavata henkilökohtaisesti.
a. Virtuaalikokousten lisäksi kasvokkain tapaaminen ihmisten kanssa on edelleen arvokas kokemus kaikille 

lionjäsenille.

b. Avain menestykseen jokaisessa klubissa on toteuttaa palveluprojektit yhdessä lionien kanssa. Tämä auttaa 
tekemään klubista yhtenäisemmän ja rakentamaan vahvempia suhteita klubin sisällä.

Jos sinulla on kysyttävää virtuaaliklubeista, lähetä sähköpostia membership@lionsclubs.org.
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