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Tietoja Jäsenkasvuapurahan hakemuksesta 
 
 

Jäsenyyden ylläpitäminen tarkoittaa sekä uusia jäseniä että nykyisten jäsenten säilyttämistä. Mitä 
enemmän meillä on jäseniä, sen enemmän me pystymme palvelemaan ja parantamaan 
paikkakuntiemme oloja.   
 
Jotta tuemme sekä uusien jäsenten rekrytoimista että nykyisten jäsenten säilyttämistä, LCI:n 
jäsenkehityksen toimikunta myöntää Jäsenkehityksen apurahoja. Nämä apurahat auttavat uusien 
kohdealueiden löytämisessä, erityisesti alueilla, joissa jäsenmäärä on pudonnut. Näiden apurahojen 
kautta varmistetaan myös, että lionit tuntevat saavansa arvokkaita jäsenkokemuksia. 
 
Lions Clubs International on varannut seuraavat summat eri vaalipiireille perustuen alueen 
jäsenmäärään. Näin varmistetaan, että varoja myönnetään tasapuolisesti. Piirit voivat hakea 
korkeintaan US$5 000 ja moninkertaispiirit voivat hakea korkeintaan US$10 000 tavallisena 
jäsenkasvun kehittämisen apurahana (suuren mittakaavan apurahoissa voidaan hakea korkeintaan 
US$15 000 per vuosi kolmen vuoden aikana).    
 

Vaalipiiri Vuotuinen summa 
apurahoina 

VP I $25 000 
VP II $10 000 
VP III $25 000 
VP IV $25 000 
VP V $25 000 
VP VI $25 000 
VP VII $5 000 
Erityisaloitteet/Suuren mittakaavan apurahat $45 000 

 
Laajan mittakaavan apuraha: 
Laajan mittakaavan apurahaa varten on täytettävä erillinen hakemus (kolmen vuoden ajalle). Korkein 
mahdollinen laajan mittakaavan apuraha on $15 000 per vuosi yhteensä kolmen vuoden ajalle (yhteensä 
$45 000). Laajan mittakaavan apuraha voi olla joko jäsenten säilyttämiseen tai rekrytointiin (tai 
molempiin). Lisätietoja löytyy alla Hakuvaatimukset -kohdan alapuolella sekä Suuren mittakaavan 
apurahahakemuksesta. 
 
Erityisaloitteiden apuraha: 
Erityisaloitteiden kategoria on olemassa apurahoille, kun: 

• Aiemmin saatu apuraha oli menestys ja tarkoitus on toistaa menestys 
• Kohteena erityiset klubit (alle 15 jäsentä, miesklubit tai muut tietyn ryhmän klubit) 
• Varoja on jäljellä (jos vaalipiiri on käyttänyt kaikki sen olemassa olevat varat) 
• Erityisaloite/alue/klubityyppi, jonka LCI:n hallitus on hyväksynyt 

 



2 
 

Hyväksytyillä apurahoilla katetaan korkeintaan 75% hyväksytyistä kuluista, kuten ne on luokiteltu 
Tilintarkastussäännöissä.  

Hakuvaatimukset  
Apurahaa voi hakea yksi tai useampi piiri, jonka / joiden on mahdollista saavuttaa valittu kohdealue. Jos 
suurin osa kohdealueesta sijaitsee yhden piirin alueella, voi piirikuvernööri hakea apurahaa.  
 
Kaikki toimivuoden apurahahakemukset on lähetettävä ja hyväksyttävä ennen maalis-/huhtikuun 
hallituksen kokousta tai sen aikana.  Apurahahakemuksia käsitellään pitkin vuotta maalis-/huhtikuun 
hallituksen kokoukseen saakka.  Apurahahakemuksia, jotka saadaan maalis-/huhtikuun hallituksen 
kokouksen jälkeen, ei hyväksytä, mutta ne voidaan pitää Jäsenkehitystoimikunnan harkittavina 
seuraavan elokuun telekonferenssissa.  
 
Rekrytointi: 
Rekrytointisuunnitelman tulisi tähdätä vähintään kahden uuden klubin perustamiseen ja/tai 100 uuden 
jäsenen rekrytoimiseen 12 kuukauden aikana. Rekrytointisuunnitelmaan tulisi sisältyä tarkat kuvaukset 
aktiviteeteista, resursseista ja työkaluista, joita tullaan käyttämään uusien jäsenten löytämiseksi.*   
 
*Suuren mittakaavan apurahan tuloksena tulee olla vähintään viisi uutta klubia, joissa on vähintään 100 
perustajajäsentä ja/tai 200 uutta jäsentä olemassa oleviin klubeihin. Katso Suuren mittakaavan 
apurahahakemuksesta lisätietoja. 
 
LCI on laatinut seuraavat resurssit ja työkalut auttamaan uusien jäsenten hankkimisessa: 

• Kysy pois -rekrytointiopas 
• Järjestä tiedotuskokous 
• Markkinointi-ideoita jäsenten rekrytoimiseksi 

 
Jäsenten säilyttäminen: 
Jäsenten säilyttämisen suunnitelman tuloksena tulisi olla, että 90% jäsenistä pysyy jäseninä 
(moninkertaispiirissä/piirissä) 12 kuukauden aikana. Rahat luovutetaan 12 kuukauden jälkeen kun 
Edistymisraportti on täytetty. Jäsenten säilyttämissuunnitelmaan tulisi sisältyä tarkat kuvaukset 
aktiviteeteista, resursseista ja työkaluista, joita tullaan käyttämään jäsenten tyytyväisyyden 
mittaamiseen, arvioimiseen ja vahvistamiseen.** 
 
LCI on laatinut seuraavat resurssit ja työkalut jäsenten tyytyväisyyden tukemiseksi: 

• Klubin laatualoite on strateginen työkalu, jonka avulla klubi voi selvittää miten sen toimintaa 
voidaan tehostaa 

• Klubin arvosanat -kysely  
• Opas jäsenten tyytyväisyyden varmistamiseksi 
• Opaslionin koulutusohjelma 

 
**Laajan mittakaavan apuraha – varat myönnetään vuosittain kolmen vuoden aikana 
 

http://www.lionsclubs.org/resources/FI/pdfs/me300.pdf
http://www.lionsclubs.org/resources/all/pdfs/ex109.pdf
http://www.lionsclubs.org/resources/FI/pdfs/mk97.pdf
http://members.lionsclubs.org/FI/clubs/club-quality-initiative.php
http://members.lionsclubs.org/FI/lions/strengthen-membership/how-are-your-ratings.php
http://members.lionsclubs.org/FI/lions/strengthen-membership/how-are-your-ratings.php
http://www.lionsclubs.org/resources/FI/pdfs/me301.pdf
http://members.lionsclubs.org/FI/districts/district-governors/guiding-lion-program.php
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Korvauskriteerit  
Hyväksytyt kulut korvataan jäsenkasvuapurahan kulukorvauslomakkeen ja alkuperäisten kuittien 
saamisen jälkeen, jos on todistettu, että 25 prosenttia kuluista on katettu piirin toimesta. Kaikkien 
kulujen tulee täyttää järjestön korvaussäännöt. Kun apuraha on hyväksytty, siihen liittyvä aktiviteetti 
on järjestettävä saman toimivuoden aikana (1. heinäkuuta - 30. kesäkuuta) jotta korvaukset voidaan 
maksaa. Korvausten viimeinen maksupäivä on saman toimivuoden 30. kesäkuuta. 

Apurahan saajan tulee toimittaa Edistymisraporttilomake kulukorvauslaskun liitteenä Lionsklubien 
kansainväliseen päämajaan. Näin päämaja pystyy seuraamaan apurahan käyttöä jäsenkasvussa ja 
jäsenten säilyttämisessä. Laajan mittakaavan apurahan saajien on lähetettävä Edistymisraportti joka 
vuosi kolmen vuoden aikana. 

Apurahahakemuksen täyttäminen  
Ennen kun aloitat apurahahakemuksen täyttämisen, ota yhteyttä Jäsentoiminnan ja uusien klubien 
ohjelmaosastoon varmistaaksesi, että varoja on vielä käytettävissä omalla alueellasi. Jos varoja ei ole 
enää jäljellä, voitte ehkä hakea apurahaa Erityisaloitteiden kategoriassa. 
 
Hakijoiden tulee antaa täydelliset ja yksityiskohtaiset tiedot, jotta varmistetaan, että projekti tavoittaa ja 
tukee valittua kohdealuetta.  Ensisijalle asetetaan piirit, jotka ovat asettaneet merkittävät uusien klubien 
perustamis-, jäsenkasvu- ja jäsenten säilyttämistavoitteet.  Apurahoja ei välttämättä myönnetä 
hakujärjestyksessä vaan hakemuksessa määritellyn suunnitelman sisällön perusteella. 

Hakemuksen hyväksymismenettely 
Jäsenkehityksen osasto ja vastaava GMT-asiantuntija käyvät hakemukset läpi ennen kun ne esitellään 
jäsenkehitystoimikunnalle.  Tämän vaiheen tarkoitus on varmistaa, että hakemukset ovat täydellisiä, 
vähimmäisvaatimukset täyttyvät ja hakemuksessa on tarpeeksi tietoa toimikunnan arviota varten.  

Osaston henkilökunta saattaa ottaa hakijaan yhteyttä saadakseen lisätietoja ja keskustellakseen 
jäsenkasvusuunnitelmasta.  Kun kaikki vaatimukset on täytetty, jäsenkehitystoimikunta arvioi 
hakemuksen lopullista hyväksymistä varten (ennen maalis-/huhtikuun hallituksen kokousta). 

 

Huomaa: Projektin tuloksena kehitetty tai saatu tieto on Lions Clubs Internationalin omaisuutta. 
Projektin edistyessä voidaan kehittää materiaaleja ja jakaa niitä vapaaehtoisten kanssa LCI:n 
verkkosivuilla, uutislehdissä ja LION -lehdessä. Tutkimustyön tuloksena saatuja tietoja voidaan myös 
käyttää koulutusohjelmissa ja sopivissa tilanteissa niitä voidaan muokata alueelliseen käyttöön. 
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Jäsenkasvuapurahan hakemusprosessi 
 

Kaikki toimivuoden apurahahakemukset on lähetettävä ja hyväksyttävä (pitkin vuotta) ennen maalis-/huhtikuun hallituksen kokousta 
tai sen aikana.  Apurahahakemuksia, jotka saadaan maalis-/huhtikuun hallituksen kokouksen jälkeen, ei hyväksytä, mutta ne voidaan 

pitää Jäsenkehitystoimikunnan harkittavina sen seuraavan elokuun telekonferenssissa. 
 

Vaihe 1

•Apurahan 
hallinnoija 
lähettää 
apuraha-
hakemuksen

Vaihe 2

•Alueen GMT-
asiantuntija ja 
jäsenkehitys-
osaston 
henkilökunta 
tarkistaa 
hakemuksen

Vaihe 3

•Jos tarpeen, 
apurahan 
hallinnoijalle 
lähetetään 
kysymyksiä tai 
selvityspyyntö

Vaihe 4

•Jäsenkehitys-
toimikunta 
tarkistaa 
hakemuksen ja 
hyväksyy/
hylkää sen 
(kuukausittain)

Vaihe 5

•Apurahan 
hallinnoijalle 
ilmoitetaan 
hakemuksen 
hyväksymisestä
/hylkäämisestä

Vaihe 6

•Apurahan 
hallinnoija 
lähettää 
Edistymis-
raportin ja 
muita 
tarvittavia 
asiakirjoja 
tarpeen 
mukaan, kuten 
tiedot kuluista, 
korvausten  
maksamiseksi
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