
Teemaklubiohjelma
– Usein kysyttyjä kysymyksiä –

1     Mikä on teemaklubiohjelma?

  Teemaklubiohjelma on uusi klubien kehittämisresurssi, joka 
keskittyy klubien perustamiseen pohjautuen tiettyyn kuvaukseen 
tai ominaisuuteen, joka yhdistää klubin jäseniä. Esimerkki: jäsenet, 
joita yhdistää samanlainen palvelukohde, kulttuuri, elämänvaihe, 
kumppanuus, urheilulaji tai harrastus tai mitkä tahansa ainutlaatuiset 
ominaisuudet, joita klubi tai sen jäsenet haluavat korostaa. 

2    Miksi tämä ohjelma on tärkeä? 

 Uusia ja monimuotoisia klubimalleja kannustamalla teemaklubit 
auttavat laajentamaan lionien jäsenkantaa, minkä ansiosta 
organisaatio voi vastata vapaaehtoisten ja palvelualoitteiden 
muuttuviin tarpeisiin. 

3    Milloin tämä ohjelma alkoi? 

 LCI on huomioinut teemaklubit (jotka tunnettiin aiemmin erityisryhmien 
klubeina) jo useiden vuosien ajan. Teemaklubiohjelma muutettiin 
kolmevuotisesta pilotista uudeksi jäsenohjelmaksi 1. heinäkuuta 
2020 ja sitä kautta lisätään uusien klubien kehittämistä koskevaa 
tukea lioneille, jotka hakevat ja hyväksytään teemaklubiohjelman 
koordinaattorin rooliin. 

4    Mitkä ovat teemaklubin perustamisvaatimukset?

 Teemaklubit ja liitännäisklubit perustetaan samalla tavalla kuin 
tavalliset paikkakuntakohtaiset klubit. Uusien klubien hyväksymistä 
ja käytäntöjen mukaista perustamista koskevat vaatimukset 
on täytettävä. Klubilla on mahdollisuus valita teemakategoria 
hakemusprosessin aikana.

5     Miten piirini ja/tai klubini voi osallistua teemaklubin 
perustamiseen? 

  Etsikää paikkakunnallanne jo kokoontuvia ryhmiä ja verkostoitukaa 
niiden kanssa. Kertokaa niille lionien teemaklubien tuomasta 
ainutlaatuisesta mahdollisuudesta – palvelusta yhteisten mielenkiinnon 
kohteiden, samanlaisen taustan tai yhteisten kokemusten perusteella. 
Kun löydätte tällaisia ryhmiä, kannustakaa niitä perustamaan 
teemaklubeja vastaamaan paikallisiin tai maailmanlaajuisiin tarpeisiin.

6    Onko jokaisessa vaalipiirissä teemaklubeja? 

 Kyllä. Jokaisessa vaalipiirissä perustetaan teemaklubeja erilaisten 
aluekohtaisten käytäntöjen mukaisesti. Itse asiassa monet teemaklubit 
on perustettu jo vuosia sitten, mutta niitä ei nimetty sellaisiksi LCI:n 
tiedoissa. 

7    Mikä on teemaklubien koordinaattoreiden rooli? 

 Teemaklubin koordinaattorit ovat lioneita, jotka ovat innoissaan uusien 
teemaklubien organisoimisesta ja perustamisesta. Teemaklubin 
koordinaattorin virka luotiin innostamaan uusien klubien kehittämistä 
sekä piirien, moninkertaispiirien ja lionien maailmanlaajuisten johtajien 
asettamien uusien klubien vuotuisten kasvutavoitteiden tukemista. 
Teemaklubin koordinaattori voi toimia oman vaalipiirinsä alueella tai 
sen ulkopuolella (hyväksyntä vaaditaan) klubien kehittämiseksi. 

8     Miten voin tulla teemaklubin koordinaattoriksi? 

 Kiinnostuneet lionit* valitsevat Teemaklubiohjelmaan liittyvän 
hakemusvaihtoehdon, jossa ilmoitetaan kuinka he suunnittelevat 
perustavansa uusia teemaklubeja ja vastaavan korvausvaihtoehdon. 
Jäsenyyden kehittämisosasto tarkistaa hakemukset ja ottaa yhteyttä 
hakijaan.

  Lionit, jotka hakevat teemaklubikoordinaattorin virkaa, valitsevat 
kahdesta eri vaihtoehdosta:

 TAI,

•  Perusta kaksi uutta teemaklubia, joissa on 40 perustajajäsentä
– kulukorvaus on US$1000

•  Perusta vähintään kolme uutta teemaklubia, joissa on 
vähintään 100 uutta jäsentä - kulukorvaus on US$2000
(vaalipiirin alueella)

 *Piirikuvernööreinä toimivat lionit eivät voi toimia samanaikaisesti
teemaklubiohjelman koordinaattoreina.

 **Katso Teemaklubiohjelman hakemuksesta ja 
Kehityssuunnitelmalomakkeista lisätietoja kelpoisuusvaatimuksista ja 
kulujen korvaamiseen liittyvistä säännöistä.



www.lionsclubs.org /specialtyclubs
Sähköposti: specialtyclubs@lionsclubs.org

 9     Tuleeko teemaklubien koordinaattoreiden tehdä yhteistyötä 
nykyisen piirikuvernöörin/GMT-rakenteen kanssa uusien 
klubien kehittämiseksi? 

   Kyllä. Teemaklubiohjelman koordinaattoreiden tulee toimia läheisessä 
yhteistyössä piirin johtajien ja GAT-rakenteen kanssa varmistaakseen 
uuden klubin menestyksen ja uusien jäsenten tyytyväisyyden. 

10    Millaisia teemaklubeja ollaan kehittämässä? 

 Mahdollisia esimerkkejä:

 • Avustuskohde: 

  o Diabetes

  o Näkökyky

  o Nälän helpottaminen

  o Ympäristö

  o Lapsuusiän syöpä

  o Muu

 • Kulttuuri

 •  Elämänvaihe/-kokemus, kuten:

  o Akateeminen painopiste

  o Ammatti

  o Eläkeläinen

  o Muu

 •  Kumppanuus toisten organisaatioiden kanssa, esim. Champions-
lionsklubi (Special Olympics)

 • Urheilulaji tai harrastus

11     Miten lisään, muutan tai poistan klubini teemakuvauksen?

 •  Klubin teema voidaan valita uuden klubin hakemusta täytettäessä ja 
lähetettäessä

 •  Klubin virkailijat voivat lisätä, muuttaa tai poistaa klubin teeman 
MyLCI:n kautta (tulossa toimivuoden 2019–2020 alussa)

 •  Klubin virkailijat voivat pyytää uutta klubin teemaa tai päivittää 
nykyisen klubin teeman lähettämällä sähköpostia osoitteeseen 
specialtyclubs@lionsclubs.org

12     Mitä itsenäisen lionsklubin perustaminen maksaa?

   Lions Clubs International veloittaa uuden klubin perustamisesta 
tavallisesti 35 $ kutakin jäsentä kohti ja jäseniä on oltava vähintään 
20. Tämä tarkoittaa, että uuden klubin perustaminen 20 uudella 
jäsenellä maksaa noin 700 $. Joissakin tilanteissa maksuista annetaan 
kuitenkin alennuksia tai vapautuksia, kuten opiskelija-, leo-lion- ja 
lionessjäsenten tapauksissa. Hallituksen sääntökokoelma sisältää 
tietoa näistä mahdollisuuksista.

13     Kattaako LCI:n vastuuvakuutus myös teemaklubien 
aktiviteetit? 

  Kyllä. Vastuuvakuutus on yksi LCI:n tarjoamista eduista kaikille 
palveluaktiviteetteja toteuttaville lioneille, kuten tavallistenkin klubien 
kohdalla.

14     Voimmeko perustaa teemaklubin liitännäisklubina ja 
muuttaa sen myöhemmin itsenäiseksi klubiksi?

  Kyllä. Seuraavat kolme seikkaa on huomioitava: missä liitännäisklubi 
sijaitsee, jäsenten ainutlaatuiset ominaisuudet ja/tai mikä erityinen 
palvelun painopiste liitännäisklubissa tulee olemaan. On toki myös 
täysin hyväksyttävää, että liitännäisklubi jatkaa toimintaansa 
liitännäisklubina. Lisäksi on hyödyllistä, että tavallisella klubilla on 
teemaliitännäisklubi. Tällöin useammat paikkakuntalaiset pääsevät 
osallistumaan lionien toimintaan. 

15  Mitä liitännäisklubin perustaminen maksaa?

  Maksuja ei veloiteta pääklubin jäseniltä, jotka haluavat siirtyä oman 
pääklubinsa liitännäisklubiin.

16     Mihin Lions Clubs Internationalin saamat jokavuotiset 
jäsenmaksut käytetään?

   Vuotuinen kansainvälinen jäsenmaksu on 43 $. Näillä jäsenmaksuilla 
tuetaan monia ohjelmia, palveluita klubeille, laki- ja tavaramerkkeihin 
liittyviä palveluita, PR-palveluita ja maailmanlaajuisen verkkosivuston 
/ sosiaalisen median palveluita, vastuuvakuutusta klubeille sekä LION-
lehteä. Paikalliset klubit ja piirit päättävät omat jäsenmaksunsa omien 
kulujensa kattamiseksi. 

17    Miten kuvailisit tämän päivän Lions Clubs Internationalia?

   Moninaisessa organisaatiossamme on yli 1,4 miljoonaa jäsentä, jotka 
haluavat toimia yhdessä vapaaehtoisina iästä ja taustasta riippumatta. 
Tarjoamme palvelumahdollisuuksia useille ikäryhmille, sekä naisille 
että miehille.   
LCI näkee teemaklubit yhtenä tapana vastata paremmin nykyisten 
lionien innostukseen ja tavoitteisiin sekä houkutella mukaan 
uusia jäseniä, joiden kokemukset, taustat sekä henkilökohtaiset ja 
ammatilliset tavoitteet ovat erilaisia ja moninaisia.


