
LIONSKLUBIN PERUSTAMISKIRJAN MUISTILISTA

OLE HYVÄ JA KIRJOITA SELKEÄSTI

Perustettavan lionsklubin nimi  ____________________________________________________________________________________________
 Kaupunki   Lisätunniste, jos sellainen on 

Sijaitsee  _______________________________________________________________________________________________________________
                                              Kaupunki, Maa

Mikäli ehdotetun klubin nimi ei sisällä paikkakunnan nimeä, selitä miksi: ________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________

Klubityyppi:    n Perinteinen    n Kampus    n Leo Lions

Teemaklubit:   n urheiluklubi  n kulttuuri-/etninen klubi    n varhaiseläkeläisten klubi    n tiettyyn kohteeseen keskittyvä klubi    

n muu _________________________________________________________________________________________________________________

Piiri ____________________________________________________________  

Klubin kummi  ___________________________________________________nimi/numero ____________________________________________

UUDEN KLUBIN VIRKAILIJAT

Presidentti _____________________________________________  Sihteeri ________________________________________________
 Etunimi  Sukunimi  Etunimi  Sukunimi  

________________________________________________________  ________________________________________________________
Katuosoite  Katuosoite 

________________________________________________________  ________________________________________________________
Postitoimipaikka Maa                      Postitoimipaikka Maa 

________________________________________________________  ________________________________________________________
Puhelin                                   Faksi                    Puhelin                                   Faksi 

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

Sähköposti _____________________________________________ Sähköposti _____________________________________________

Ensisijainen kommunikointi:  n Postitse   n Faksilla   n Sähköposti        Ensisijainen kommunikointi:  n Posti   n Faksi   n Sähköposti

  
Rahastonhoitaja ________________________________________  Jäsenjohtaja ___________________________________________
 Etunimi  Sukunimi  Etunimi  Sukunimi  

________________________________________________________  ________________________________________________________
Katuosoite  Katuosoite 

________________________________________________________  ________________________________________________________
Postitoimipaikka Maa                      Postitoimipaikka  Maa 

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

Sähköposti _____________________________________________ Sähköposti ______________________________________________

Ensisijainen kommunikointi:  n Posti   n Faksi   n Sähköposti                 Ensisijainen kommunikointi:  n Posti   n Faksi   n Sähköposti

Varaa 45 päivää siitä päivämäärästä kun hakemus saapuu kansainväliseen päämajaan 
virallisen perustamiskirjan ja materiaalien saapumiseen postitse.

Onneksi olkoon uuden klubin perustamisesta. Käytä tätä muistilistaa apunasi kun keräät kaikki tarvittavat tiedot uuden klubin hakemuk-
sen täyttämiseksi MyLCI:ssa. Sinun EI tarvitse lähettää tämän lomaketta Lions Clubs Internationaliin.

HAKEMUKSEN TÄYTTÄMISEEN TARVITTAVAT TIEDOT.

1. Kerää perustajajäsenten tiedot tällä lomakkeella (tiedot ilmoitetaan MyLCI:n kautta).
2. Perustamismaksut - Ohjeet miten maksaa perustamismaksut.
3. Seuraavat henkilöt voivat ilmoittaa uudesta klubista: Piirikuvernööri, GMT-koordinaattori, kummiklubin presidentti, kummiklubin sihteeri, 

yhteyslion

http://members.lionsclubs.org/FI/


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 kasvusuunnitelmia
• Avustaa klubin kokousohjelman valmistelussa
• Tukee klubin aktiviteetteja
• Auttaa klubia tarpeen mukaan
• Antaa opastusta sekaantumatta liikaa

Kummiklubina ymmärrämme vastuumme ja tehtävämme auttaa uutta klubia vähintään yllämainituilla tavoilla.

Kummiklubi - Ilmoittaa klubin presidentille tai sihteerille uuden klubin perustamishakemuksesta MyLCI:ssa.

OPASLIONIT
Piirikuvernööri voi nimittää enintään kaksi opaslionia uudelle klubille. Nykyinen piirikuvernööri ja uudet perustajajäsenet eivät voi toimia 
opaslionin virassa. Opaslionit nimitetään kahdeksi vuodeksi kerrallaan, alkaen klubin perustamispäivämäärästä eivätkä he voi toimia 
samanaikaisesti ueamman kuin kahden klubin opaslionina. 

Opaslion _______________________________________________  Opaslion _______________________________________________
 Etunimi Sukunimi   Etunimi  Sukunimi  

Jäsennumero      _________________________________________ Jäsennumero ___________________________________________

________________________________________________________  ________________________________________________________
Katuosoite  Katuosoite 

________________________________________________________  ________________________________________________________
Postitoimipaikka Maa                      Postitoimipaikka  Maa 

________________________________________________________  ________________________________________________________
Puhelin                                   Faksi                    Puhelin                                   Faksi 

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

Sähköposti _____________________________________________ Sähköposti _____________________________________________

Onko tämä opaslion kummiklubin jäsen?   n Kyllä  n Ei  Onko tämä opaslion kummiklubin jäsen?   n Kyllä  n Ei

Jos ei, ilmoita:   Jos ei, ilmoita:

Klubin nimi ______________________________________________ Klubin nimi ______________________________________________

Klubin numero ___________________________________________   Klubin numero ___________________________________________

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

Ensisijainen kommunikointi:  n Posti   n Faksi   n Sähköposti                 Ensisijainen kommunikointi:  n Posti   n Faksi   n Sähköposti

PERUSTAMISJUHLA 
Perustamiskirja ja kaikki perustamismateriaalit  lähetetään piirikuvernöörille tai yhteyslionille, ellei toisin määritelty. Varauduthan 45 päivän 
käsittelyaikaan siitä kun hakemus on saapunut kansainväliseen päämajaan ja perustamiskirja on lähetetty. 

Perustamiskirjan luovutuspäivämäärä: ______________________________________________________________________________________   



LAAJENNUSPALKINNON SAAJAT
Kansainvälisen hallituksen säännöt sanovat, että laajennuspalkinto voidaan myöntää korkeintaan kahdelle henkilölle uuden klubin 
perustamisen yhteydessä. Nykyinen piirikuvernööri ja uudet perustajajäsenet eivät voi saada palkintoa. Piirikuvernöörin tulee pyytää 
palkintoja kuuden kuukauden kuluessa perustamiskirjan hyväksymisestä.

Piirikuvernööri on suositellut seuraavia lioneita laajennuspalkinnon saajiksi: 

Laajennuspalkinnon vastaanottaja _______________________ Laajennuspalkinnon vastaanottaja

________________________________________________________ ________________________________________________________
Etunimi Sukunimi  Etunimi  Sukunimi  

Jäsennumero ___________________________________________     Jäsennumero ___________________________________________

________________________________________________________  ________________________________________________________
Katuosoite  Katuosoite 

________________________________________________________  ________________________________________________________
Postitoimipaikka Maa                      Postitoimipaikka  Maa 

________________________________________________________  ________________________________________________________
Puhelin                                   Faksi                   Puhelin                                   Faksi 

Sähköposti _____________________________________________ Sähköposti ______________________________________________

Klubin nimi ______________________________________________ Klubin nimi ______________________________________________

Klubin numero ___________________________________________   Klubin numero ___________________________________________

Piiri ____________________________________________________ Piiri ___________________________________________________________________

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.

PIIRIKUVERNÖÖRIN HYVÄKSYNTÄ 
Piirikuvernööri hyväksyy hakemuksen MyLCI:ssa.

Onko piirissänne järjestetty laajennus-workshoppeja?    n Kyllä  n Ei     Workshopin pvm: ________________________________________

Jos kyllä, merkitse laajennuskonsultin tai -edustajan nimi: ____________________________________________________________________



UUDEN KLUBIN KRITEERIT
1. Hakemus
 Lionsklubin perustamiskirjahakemuksen voi tehdä mikä tahansa ryhmä, 

klubi tai yhdistys joka on järjestäytynyt ja valinnut virkailijat. Hakemus tulee 
lähettää kansainväliseen päämajaan kuten kansainvälinen hallitus päättää. 
Kansainvälisen hallituksen hyväksyttyä klubin perustaminen, laaditaan 
klubille perustamiskirja jonka allekirjoittavat järjestön presidentti ja sihteeri. 
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.  Alkaen 1. tammikuuta 2018, kaikki perustamishakemukset 
tehdään MyLCI:ssa.

2. Pöytäkirja
 Vahvistus perustajajäsenten liittymismaksuista -- maksu on 35 US dollaria. 

Hyvässä asemassa oleva, aktiivisen lionsklubin jäsen voi liittyä siirtymällä 
perustajajäseneksi uuteen klubiin ja maksamalla US$20 suuruisen 
liittymismaksun, lukuun ottamatta liitännäisklubin jäseniä, jotka saavat 
vapautuksen maksusta. Perustamismaksuja ja uusien jäsenten maksuja ei 
palauteta.

 (1)  Mikään piiri, osapiiri tai klubi ei saa määrätä muita perustamismaksuja 
niiden lisäksi, joista on määräykset kansainvälisissä säännöissä ja 
ohjesäännössä tai jotka kansainvälinen hallitus on määrännyt perittäviksi.

 (2)  Perustamismaksujen katsotaan saapuneen kv. toimistoon muista maista 
paitsi Yhdysvalloista ja Kanadasta silloin, kun toimisto on saanut pankin 
talletuskuitin jäljennöksen, joka osoittaa, että maksut on merkitty Lions 
Clubs Internationalin tilille ko. maassa.

 (3)  Jos LCI ei hyväksy klubin perustamishakemusta, klubilta veloitetaan 
US$100 käsittelymaksuna.

3. Perustajajäsenet
 Kaikki jäsenet, jotka liittyvät lionsklubiin 90 päivän kuluessa perustamiskirjan 

hyväksymispäivämäärästä, ovat perustajajäseniä jos perustajajäsenet 
ilmoitetaan LCI:lle ja perustamismaksut saadaan 90 päivän kuluessa.

4. Klubin kummi
a. Joko klubin, piirihallituksen tai piirin toimikunnan, kuten moninkertaispiirin 

säännöissä ja ohjesäännössä on määrätty, tulee toimia uuden klubin 
kummina. Uuden klubin kummin on oltava sen piirin rajojen sisältä, jossa 
klubi sijaitsee. Uuden klubin kummin tulee olla perinpohjin 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 alueen ensimmäisen klubin 
kummina. Tämän piirin lionsklubit, samoin kuin lionsklubit uuden 
maantieteellisen alueen ulkopuolelta saavat sponsoroida jokaisen 
lisäklubin sillä ehdolla, että kummiklubit tunnustavat täyden vastuunsa 
kummiudesta, mukaan lukien pätevien opaslionien määrääminen, 
kunnes piiriin kuulumattomasta alueesta muodostetaan väliaikaispiiri. 
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 
voi olla ainoa tapa lisätä lionien jäsenyyttä tällä alueella, koska muut 
olemassa olevat klubit eivät kykene tai kieltäytyvät edistämästä 
lionismia. Tämä rajoittuu perustajajäsenmaksuihin.

Kummiklubille luovutetaan ommeltu 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. 

e. Mikään klubi ei voi käyttää termiä “international” nimessään.

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

g. Jos lionsklubin nimenä tai osana nimeä käytetään yrityksen nimeä, 
tulee kyseiseltä yritykseltä saada kirjallinen suostumus nimen käyttöön 
klubin nimessä. Suostumukseksi kelpaa esim. kirje yrityksen edustajalta, 
yrityksen virallisella kirjepaperilla, ja se tulee hankkia ennen klubin nimen 
virallistamista.

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 
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
 Hallitus on päättänyt, että jos piiriin perustetaan 10 tai useampi uusi 

klubi yhden toimivuoden aikana, sen tulee hankkia joko ensimmäisen 
varapiirikuvernöörin, toisen varapiirikuvernöörin tai maailmanlaajuisen 
toimintaryhmän GMT-aluejohtajan/erityisalueen neuvojan hyväksyntä. 
Puolet kansainvälisestä jäsenmaksusta on maksettava ennen kuin 
perustamisasiakirja hyväksytään.

Oikeus sääntömuutoksiin pidätetään. Muutoksista ja päivitetyistä säännöistä voit 
tiedustella Jäsenohjelmien ja uusien klubien osastolta.

Membership Department
Lions Clubs International

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

Puhelin: 630.203.3831
Sähköposti: newclubs@lionsclubs.org

TK-38A FI  3/19


