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Uuden klubin 
kehittämisopas



Me palvelemme. 
Meillä on enemmän vapaaehtoisia useammassa 
paikassa kuin millään muulla palveluklubijärjestöllä 
koko maailmassa. Ja vuodesta 1917 lionsklubit 
ovat tarjonneet ihmisille mahdollisuuden palvella 
paikkakuntiaan ja auttaa heitä, jotka tarvitsevat 
apua. Joka kerta kun lionsklubit kokoontuvat, 
ongelmat pienenevät ja paikkakunnat paranevat. 
Se tapahtuu koska me autamme siellä missä apua 
tarvitaan - omilla paikkakunnillamme ja eri puolilla 
maailmaa - ennennäkemättömällä rehellisyydellä ja 
energialla.

Uuden lionsklubin perustaminen antaa useammille 
ihmisille mahdollisuuden osallistua, auttaa muita 
ja tuoda uusia projekteja paikallisiin yhteisöihin. 
Emme rajoita millään tavoin perustettavien 
lionsklubien määrää, emmekä sitä minne niitä 
perustetaan. Missä tahansa on avun tarvetta, 
lionsklubi voi auttaa.

Vuosien mittaan paikkakuntien tarpeiden 
lisääntyessä lionit ovat laajentaneet keskittymistään 
humanitaariseen toimintaan. Jokainen lionsklubi on 
itsenäinen ja sen vuoksi vapaa valitsemaan omat 
projektinsa ja aktiviteettinsa, jotka sopivat sen 
jäsenille ja jotka auttavat paikkakunnalla eniten.

Seuraavaksi annetaan yleisohjeita avuksesi uuden 
lionsklubin perustamiseen paikkakunnallasi. 
Muokkaa strategioita ja tapoja tarpeen mukaan 
vastaamaan paikallisen kulttuurin ja tapojen 
vaatimuksia.

 ➩  Vinkkejä klubin muodostamiseen 

Kaikilla hyvässä asemassa olevilla lionsklubeilla on oikeus 
äänestää piirin, moninkertaispiirin ja kansainvälisissä 
kokouksissa, hakea LCIF:n apurahoja ja saada etuja 
palvelusta, koulutuksesta ja johtamismahdollisuuksista, 
jotka annetaan kaikille lionsklubeille.
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Muita klubi- 
tyyppejä

Teemaklubit antavat samasta aiheesta kiinnostuneille 
mahdollisuuden muodostaa klubi. Jäsenillä voi olla 
yhteinen harrastus, ammatti tai etninen tausta. Teemaklubi 
perustetaan samalla tavalla ja samoin vaatimuksin kuin 
kaikki uudet klubit. Teemaklubiohjelman tavoitteena on 
perustaa klubeja, joiden jäsenet jakavat jonkin yhteisen 
mielenkiinnon kohteen. Heillä on kiinteä suhde klubin jäseniin 
tämän yhteisen kohteen kautta. Uutta klubia perustettaessa 
voidaan nyt valita jokin tietty aihe klubin ainutlaatuisen laadun 
tunnistamiseksi. 

Virtuaaliklubit toimivat verkossa palvellakseen 
paikkakuntia. Nämä klubit luovat läsnäolonsa verkossa ja 
koordinoivat niiden tekemän työn eri verkkosovellusten 
kautta. Virtuaaliklubi on hyvä vaihtoehto silloin kun jäsenillä 
on pulaa ajasta, he asuvat kaukana toisistaan, he eivät 
pääse liikkumaan, tai jonkin muun syyn vuoksi. 

Klubityypin valitseminen

Maailma muuttuu ja ihmiset tänä päivänä etsivät uusia 
tapoja osallistua vapaaehtoistyöhön, jonka he kokevat 
merkitykselliseksi ja joka sopii heidän jatkuvasti muuttuvaan 
elämänrytmiinsä. Vaikka tavanomaiset paikkakunnat ovat 
lionsklubien tavallisimpia sijaintipaikkoja, me ymmärrämme, 
että yksi koko ei sovi kaikille. Sen tähden meillä on tarjolla 
useita eri klubimuotoja ja vastaavat materiaalipaketit, joista 
voit valita sopivan:

•   Perinteiset lionsklubit ovat ihanteellinen tapa tuoda 
yhteen samanmielisiä ihmisiä palvelemaan paikkakunnan 
tarpeita sopivalla tavalla. Tämä klubimalli toimii joustavasti, 
jotta sillä voidaan tavoittaa uusia ihmisryhmiä ja palvella 
erilaisia yhteisöjä.

•   Kampuslionsklubit on suunniteltu opisto- ja yliopisto-
opiskelijoille, hallintovirkailijoille, opetushenkilökunnalle, 
opiskelijayhdistyksille ja muille yhteisön kehityksestä 
välittäville ihmisille. Jäsenet palvelevat kampusalueella ja 
oppivat samalla arvokkaita johtamis- ja ammattielämässä 
tarvittavia taitoja. Opiskelijat voivat saada erityisen 
alennuksen jäsenmaksuista.

•   Leo-lionsklubit antavat leoille helpon tavan siirtyä 
leoklubista lionslubiin tarjoamalla erityisen alennuksen 
leoiän ohittaville leoille ja heidän ystävilleen. Leo-lionsklubin 
perustamiseen tarvitaan vähintään 10 valmistuvaa leoa.

•   Liitännäisklubit antavat pienelle ryhmälle mahdollisuuden 
muodostaa lionsklubi ja aloittaa paikkakunnan palvelu. 
Jäsenet ovat pääklubin lioneja, mutta he valitsevat omat 
projektinsa ja aktiviteettinsa sekä kokoontumisajat.

  

 ➩  Vinkkejä klubin muodostamiseen 

Piirin edut
On monia syitä perustaa piiriin uusi lionsklubi:
•   Vastata paikkakunnan tarpeisiin alueella, jossa ei ole 

lionsklubia.
•   Saada mukaan perheitä, naisia ja nuorempia jäseniä.
•   Jäsenkannan uudistaminen ja kasvattaminen.
•   Lisätä tulevien johtajien määrää.



Vaiheet uuden klubin perustamisessa

Uusien klubien tulisi perustua paikkakunnan tarpeisiin. Kun on selvä tarve, on hyvin helppoa perustaa uusi klubi!
Uuden lionsklubin tai liitännäisklubin perustaminen vie noin neljästä kahdeksaan viikkoon. Jos prosessi vie enemmän kuin 
kahdeksan viikkoa, on olemassa riski, että jäsenet menettävät mielenkiintonsa ja lopettavat ennen kuin klubi perustetaan 
virallisesti. Harkitkaa kummiklubin pyytämistä toimimaan pääklubina, jotta projektit voidaan suorittaa ja uusia jäseniä voidaan 
rekrytoida. Tämä voi olla myös hyvä tapa pääklubin lisätä sen omaa jäsenmäärää sekä kasvattaa sen palveluvaikutusta 
liitännäisklubin kautta.

Uuden lionsklubin perustamiseen tarvitaan:

•   Vähintään 20 perustajajäsentä
•   Kummiklubi, lohko, alue, piirihallitus tai piiritoimikunta
•   Täytetty perustamiskirjanhakemus ja ilmoitus perustajajäsenistä MyLCI:n kautta
•   Piirikuvernöörin hyväksyntä
•   Vaaditut maksut ja todistukset

Liitännäisklubin perustamiseen tarvitaan:

•   Vähintään 5 liitännäisklubin jäsentä
•   Vaaleilla valittu presidentti, sihteeri ja rahastonhoitaja
•   Sponsoroiva klubi ja liitännäisklubin yhteyshenkilö
•   Piirikuvernöörille on kerrottu asiasta
•   MyLCI:ssa täytetty hakemus 
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VAIHE KAKSI:  
Perustakaa tiimi

Uusien klubien perustaminen tulisi olla tiimityön tulosta, jotta 
varmistetaan rekrytoinnin ja uuden klubin menestyminen.
Tiimin jäsenten tulisi olla ahkeria, sitoutuneita uuden 
klubin kehittämiseen ja intohimoisia lionjäseniä. Seuraavat 
lionit voivat olla ratkaisevassa asemassa uuden klubin 
kehityksessä:

•   Maailmanlaajuinen toimintaryhmän (GAT) 
piirikoordinaattori – Piirikuvernööri, Maailmanlaajuisen 
toimintaryhmän puheenjohtajana, tulisi innostaa tiimiä 
toimimaan, jotta saavutetaan asetetut tavoitteet. Lisäksi 
piirin GAT:n tulisi varmistaa että uudet klubivirkailijat 
koulutetaan.

•  Jäsen- ja klubikasvun tiimi – Jäsen- ja klubikasvun 
tiimi koostuu GMT-piirikoordinaattorista, ensimmäisestä 
varapiirikuvernööristä ja yhdestä tai kahdesta muusta 
jäsenestä, ja tiimin tehtävänä on keskittyä uusien klubien 
perustamiseen ja nykyisten klubien kasvattamiseen. 
Näillä henkilöillä on tarvittavat tiedot ja taidot sekä 
innostus uusien klubien perustamiseen ja he ovat selvillä 
päämajan laatimista resursseista tähän tarkoitukseen.

•   Opaslionit ja koulutetut opaslionit  – Piirikuvernöörejä 
kannustetaan nimeämään kaksi opaslionia, mielellään 
koulutettua, opastamaan uusia klubeja niiden kahden 
ensimmäisen vuoden aikana, neuvomaan ja kouluttamaan 
uusia klubivirkailijoita ja motivoimaan klubeja pyrkimään 
jäsenkasvuun.

•   Kummiklubin jäsenet – Kun uusi klubi on perustettu, 
kummiklubin jäsenet tekevät läheistä yhteistyötä 
uuden klubin kanssa, jotta varmistetaan perusteellinen 
perehdytys. Kun kummiklubin jäsenet ottavat osaa uuden 
klubin kehittämiseen, se saa uuden klubin tuntemaan että 
he ovat vastuussa ja ylpeitä uudesta klubista. 

VAIHE YKSI:
Määritelkää alueet

Löytäkää tarve ja vastatkaa siihen
Aloita laatimalla luettelo niistä piirisi paikkakunnista, jotka 
hyötyisivät uudesta klubista. Ota mukaan paikkakunnat, 
joilla ei ole lionsklubia, sekä alueet, jotka hyötyisivät toisesta 
lionsklubista.

Harkitkaa seuraavia asioita:

•  Väestömäärä
•   Nykyiset palveluklubit ja muut paikkakunnalla toimivat 

järjestöt
•  Paikalliset projektimahdollisuudet ja edut alueelle
•   Ihmisryhmät, joita ei tällä hetkellä yritetä rekrytoida 

olemassa oleviin lionsklubeihin
•   Nuoret hyvin koulutetut, naiset, etniset yhteisöt ja muut 

aliedustetut ryhmät
•  Lähimmät mahdolliset kummiklubit

 ➩  Vinkkejä klubin muodostamiseen

Tulosta piirisi kartta ja merkitse nykyisten klubien sijainti 
kartalle. Näin näet selvästi millä alueilla ei vielä ole 
klubeja. Voit näyttää missä on jo klubeja käyttämällä Hae 
klubi -toimintoa LCI:n verkkosivulla (www.lionsclubs.org).



 ➩  Vinkkejä klubin muodostamiseen  

Hyvässä asemassa oleva klubi voi sponsoroida lionsklubia sen oman piirin alueella.

Ensisijaisen kummiklubin on oltava uuden klubin piiristä. Mutta toinen sponsoroiva klubi voi tulla miltä alueelta tahansa.

Kummiklubin tulee:

•   Tukea opaslionia (-lioneita)
•   Tarkistaa, että kaikki perustajajäsenet vastaavat lionjäsenille asetettuja vaatimuksia
•   Järjestää perusteellinen järjestäytymiskokous
•   Varmistaa, että uudelle klubille järjestetään kunnollinen perehdytys
•   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

Lisäksi kummiklubi ostaa usein klubin lippumerkin ja kokousnuijan, jotka ojennetaan uudelle klubille Charter-illan juhlassa.
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Kun tiimi on perustettu, harkitse jäsenten jakamista neljään alaryhmään:

Katso oppaan takaa lisätietoja näistä tiimeistä.

Taidot Velvollisuudet Ominaisuudet

Johtotiimi •   Ottaa yhteyttä lionien verkostoon 
puhelimitse ja sähköpostilla

•   Hankkii tietoa tärkeistä johtajista.

•   Sopii tapaamisesta johtajien kanssa.

•   Järjestelmällinen

•   Teknisesti taitava

•   Luonnollinen puhelimessa

•   Vahva kirjoitustaito

Aluetiimi •   Kehittää suunnitelman yhteyden 
ottamiseksi paikkakunnan 
yritysjohtajiin

•   Vierailee yritysjohtajien luona ja pyytää 
heitä liittymmään tai osallistumaan 
tiedotuskokoukseen

•   Vie esitteitä yrityksiin ja paikkoihin, 
joissa liikkuu paljon ihmisiä.

•   Sosiaalinen

•   Ammattimainen käytös

•   Ajattelee nopeasti

•   Vahvat sosiaaliset taidot

Kenttätiimi •   Kehittää suunnitelman yhteyden 
ottamiseksi paikkakunnan 
yritysjohtajiin

•   Pystyttää mainospisteitä 
paikkakunnalla.

•   Sosiaalinen

•   Ammattimainen käytös

•   Vahvat sosiaaliset taidot

Toimintatiimi •   Ottaa yhteyttä mahdollisiin uusiin 
jäseniin

•   Kertoo uusille jäsenille kokouksista ja 
muista tärkeistä asioista.

•   Järjestelmällinen

•   Teknisesti taitava

•  Luonnollinen puhelimessa

•  Vahva kirjoitustaito
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VAIHE KOLME:
Suorittakaa alueen 
kehitystutkimus

Alueen kehitystutkimuksen tarkoitus on arvioida 
paikkakunnan tarpeita, selvittää uuden klubin 
mahdollisuuksia ja kerätä tietoa. Tämän aluetutkimuksen 
aikana ei ole tarkoitus rekrytoida jäseniä, mutta vierailujen 
aikana solmittujen kontaktien yhteystiedot tulisi ottaa ylös, 
jotta heihin voidaan ottaa yhteyttä rekrytointivaiheessa.

Ota yhteyttä paikkakunnan johtajiin

Klubin perustajan ja mielellään kahden kokeneen lionin tulisi 
viettää yksi päivä vierailemalla seuraavien paikkakunnan 
johtajien luona:

Paikalliset yritykset

•   Hanki lista paikallisista yrityksistä 
•   Kysy alueen muista palveluklubeista
•   Kysy mahdollisista kokouspaikoista
•   Kysy, jos voit pitää viiden minuutin mittaisen esitelmän 

seuraavassa kokouksessa.

Kaupunginjohtaja tai muut paikkakunnan johtajat

•   Hanki hyväksyntä uudelle klubille.
•   Keskustele paikkakunnan tarpeista.
•   Selvitä, jos muita palvelujärjestöjä on paikkakunnalla, mitä 

ne tekevät ja milloin ne tapaavat.
•   Kysy, jos voit pitää viiden minuutin mittaisen esitelmän 

seuraavassa kunnanhallituksen kokouksessa.

Koulujen hallintohenkilökunta (Koulupiirien 
johtajat ja rehtorit)

Hanki lupa keskustella uusista klubin projekteista koulun 
henkilökunnan kanssa. Kysy mahdollisista nuoriso-ohjelmista 
tai tarpeesta perustaa leoklubi.

VAIHE NELJÄ:
Mainostakaa uutta klubia 
paikkakunnalla

Ennen kuin rekrytointi alkaa ja koko klubin kehittämisen 
aikana, pyri mainostamaan uutta klubia paikkakunnalla. 
Aloittaaksesi menestyksellisen kampanjan, tunnista 
ensin mahdolliset uudet jäsenet ja laadi kampanja, joka 
korostaa aiottua viestiä, joka tulee vetoamaan haluttuun 
kohderyhmään.

Virkailijat poliisista, palolaitokselta, 
sosiaalipalvelujen ja liikeyritysten alalta

•   Tunnista ja keskustele paikkakunnan tarpeista.
•   Käytä noin 15 minuuttia kunkin johtajan kanssa ja kerro, 

että keräät tietoa uuden lionsklubin perustamiseksi. Pyydä 
jokaiselta henkilöltä käyntikorttia ja muiden paikallisten 
johtajien nimiä, jotka voivat olla kiinnostuneita.

Vieraile mahdollisissa kokouspaikoissa

Vieraile paikallisissa hotelleissa ja ravintoloissa löytääksesi 
mahdollisia kokoustiloja ensimmäiselle ja toiselle 
kokoukselle. Kysy kokoushuoneiden saatavuudesta ja 
hinnoista.
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•   Vieraile henkilökohtaisesti paikallisissa yrityksissä ja 
toimistoissa. Puhu yrittäjien tai johtajien kanssa heidän 
halustaan liittyä mukaan ja pyydä heiltä lupaa keskustella 
työntekijöiden kanssa.

Miten me rekrytoimme?

Seuraava vaihe on päättää miten jäsenet tulee rekrytoida. 
Yleensä on olemassa viisi tapaa perustaa lionsklubi. Viisi 
tapaa ovat:

1.   Kenttätyö: Rekrytoi paikkakunnan johtohenkilöitä 
tekemällä henkilökohtaisia vierailuja

2.   Rajoitettu rekrytointi: Kutsutaan mukaan vain 
henkilöitä, joita muut lionit tai paikalliset johtajat ovat 
suositelleet.

3.   Ryhmän mukaantulo: Tapaamalla jo olemassa 
olevan ryhmän jäseniä, joilla on mielenkiintoa 
palvelutyöhön lioneina

4.   Rekrytointi paikan päällä Tiedotuspöydät 
paikkakunnalla asukkaiden mielenkiinnon herättämiseksi

5.   Liitännäisklubin kehittäminen: Rekrytoimalla pieni 
ryhmä ihmisiä liittymään olemassa olevaan kantaklubiin 
tarkoituksena aloittaa jokin paikallinen projekti

Yksi tehokkaimmista tavoista rekrytoida jäseniä uuteen 
klubiin on ottaa henkilökohtaisesti yhteyttä paikkakunnan 
ja yritysten johtoon. Vaikka monet lionit saattavat tuntea 
itsensä epävarmoiksi lähestymään johtajia keskustellakseen 
lioneista, he yleensä huomaavat, että ihmiset tietävät kyllä 
lionien toiminnasta ja ajattelevat positiivisesti järjestöstä.

Rekrytointivinkkejä

1.   Pukeudu asianmukaisesti. Pukeudu 
ammattimaisesti ja muista Lions-rintaneula. Lions-liivin 
ja useiden rintaneulojen pitäminen voi olla hämmentävää 
mahdolliselle uudelle jäsenelle.

2.   Varmista, että puhelin on poissa päältä. 
Puhelimen soittoääni tulisi olla hiljaisella tai puhelin 
kokonaan sammutettu, jotta keskustelua ei keskeytetä.

3.   Aloita ylhäältä. Voit aina myydä johtorakenteessa 
alaspäin, mutta on vaikeampi aloittaa alhaalta. Kysy aina 
ensin, voitko keskustella yritysjohtajan ja managerien 
kanssa. Kun he ovat osoittaneet mielenkiintoa, kysy 
voisiko joku muu olla kiinnostunut jäsenyydestä. Jos 
rekrytoitte avustavaa henkilökuntaa ensin, saatatte 
loukata omistajaa/johtajaa.

 ➩  Vinkkejä klubin muodostamiseen 

Kun pyydätte yrityksen omistajaa asettamaan uuden 
klubin esitteitä näkyvälle paikalle ja mainostatte 
tiedotuskokousta, saatte hienon mahdollisuuden kutsua 
myös yrityksen omistaja liittymään klubiin.

VAIHE VIISI:
Rekrytoikaa 
perustajajäseniä

Ketä me rekrytoimme?

Ensimmäinen vaihe on päättää keneen tulisi ottaa yhteyttä 
klubiin liittymisestä.

Paikkakuntien johtajat ovat tärkeitä uuden klubin 
kehittämisessä, koska he:

•   Tuntevat paikkakunnan tarpeet
•   Pystyvät saamaan aikaan muutoksen
•   Tuntevat paikkakunnan järjestöt kuten lionit
•   Ammattitaitoisia henkilöitä, jotka voivat antaa klubille 

vahvan perustan
•   Pystyvät rekrytoimaan muita johtajia

Asukkaat ovat myös tärkeitä uuden klubin 
kehittämisessä, koska he:

•   Ovat kiinnostuneita paikkakunnan oloista
•   Tuntevat paikkakunnan tarpeet
•   Pystyvät rekrytoimaan muita paikkakunnan asioista 

kiinnostuneita henkilöitä

Alla on muutamia ohjeita miten auttaa 
mahdollisten uusien jäsenten tunnistamisessa:

•   Käytä listoja, jotka on jo laadittu aikaisemman tutkimuksen 
pohjalta.

•   Käyttäkää Rekrytointipyörää tämän oppaan lopussa 
auttamaan jäseniä harkitsemaan kuka voi olla kiinnostunut 
jäsenyydestä. Käyttäkää Rakentakaa lionsverkosto 
-lomaketta tässä oppaassa tiedon keräämiseksi.

•    Varmistakaa, että listalla on joko osoite tai 
sähköpostiosoite riippuen siitä miten klubi haluaa lähettää 
kutsut. Puhelinnumerot on hyvä saada myöhäisempää 
yhteydenottoa varten.
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4.   Ylitä vaikeudet etuovella. Tyypillisesti sihteeri tai 
toimiston johtaja tarkistaa kaikki vierailijat omistajan 
tai johtajan puolesta. Tämän vuoksi sinulta saatetaan 
kysyä mikä on vierailusi syy. Jos näin käy, vastaa 
yksinkertaisesti, "Olemme perustamassa uutta lionsklubia 
paikkakunnalla ja tarvitsemme vain noin 3-5 minuuttia 
esimiehesi ajasta."

5.   Älä odottako kauemmin kuin 10 minuuttia. 
Aika on paremmin käytetty, jos siirrytte seuraavaan 
kohteeseen ja samalla annatte käsityksen siitä, että 
teidän aikanne on tärkeä. Kysy odottamisen sijasta onko 
joku muu aika parempi tapaamiselle.

6.   Älä tuo liikaa esitteitä. Jos materiaaleja on liikaa, se 
hämmentää ja voi aiheuttaa sen, että henkilö pyytää teitä 
jättämään esitteet myöhemmin luettavaksi. Mutta jos 
heillä on liian kiire puhua kanssanne, hän luultavasti ei lue 
materiaaleja.

7.   Etsi vinkkejä työhuoneesta. Henkilöstä voi kertoa 
paljon sen perusteella mitä seinillä on ja miten toimisto on 
sisustettu. Onko heillä perhe, harrastus, humanitaarinen 
kiinnostuksen kohde? Usein palkinnot, kuvat ja muut 
esineet toimistossa voivat antaa vinkkejä.

8.   Oleta saamasi vastaukset. Ole valmiina 
vastaamaan kun kuulet eri syitä miksi he eivät halua 
liittyä. Joitakin vastauksia voivat olla:

 Mahdollinen uusi lionjäsen: En asu täällä päin.

  Vastaus A: Lions Clubs International on kansainvälinen 
järjestö, joten on luultavaa että asuinpaikkakunnallasi on 
klubi. Haluatko että tarkistamme tilanteen ja ilmoitamme 
siitä sinulle?

  Vastaus B: Olemme aina etsimässä paikkoja, joihin 
perustaa uusia klubeja. Voimme ottaa sinun yhteystietosi 
ja ilmoittaa sinulle kun perustamme klubin lähelle sinua.

 Mahdollinen uusi lionjäsen: Minulla ei ole tarpeeksi aikaa.

9.   Ole aina positiivinen ja jätä heidät hyvälle 
tuulelle. Muista, että olet tarjoamassa mahdollisuutta 
rikastaa henkilön elämää, et myymässä tuotetta. Jos 
henkilö ei vaikuta kiinnostuneelta, kiitä häntä ja siirry 
seuraavaan mahdolliseen uuteen jäseneen. Ärsyyntynyt 
henkilö ei liity jäseneksi ja hänellä on vain negatiivista 
sanottavaa lioneista. Jos henkilö on kiinnostunut, 
varmista että hän tuntee itsensä tervetulleeksi.

10.  On lähestymistapa tai vastaus mikä tahansa, 
muista aina pyytää ehdotuksia muista 
mahdollisista jäsenistä.  Ehkä joku heidän 
tuntemansa henkilö on kiinnostunut osallistumisesta. 
Katso myös tämän oppaan lopussa olevaa 
rekrytointitekstin mallia.

Ehdotettuja materiaaleja uusien klubien 
kehittämiseen

Jäsenosasto on koonnut uuden klubin paketin, jossa on 
kaikki tarvittavat tiedot uuden lionsklubin perustamiseen. 
Saatavilla on seuraavat paketit:

•  Tavallinen paketti

•  Kampuslionsklubipaketti

•   Liitännäisklubipaketti

Ehdotettuja materiaaleja rekrytointiin

•   Paremmat paikkakunnat. Elämät muuttuvat: 
Tämä rekrytointiopas on suunniteltu erityisesti uusille 
klubeille. Siinä korostetaan miten uusia klubeja perustetaan, 
jäsenten etuja ja annetaan lyhyt yleiskatsaus lionsklubeista.

•   Perustajajäsenen hakemus Mahdolliset uudet jäsenet 
täyttävät tämän hakemuksen kun he liittyvät uuteen 
klubiin.

•   Rekrytointiesite: Valitse viidestä eri mallista, joilla voitte 
herättää mahdollisten uusien jäsenten mielenkiinnon, 
jotta he osallistuvat uuden tai olemassa olevan klubin 
tiedotuskokoukseen. Saatavana LCI:n verkkosivuilta 
kirjoitettavassa PDF-muodossa.

•   Lionit muuttavat maailmaa Tässä rekrytointiesitteessä 
annetaan yksityiskohtaista tietoa siitä, keitä lionit ovat ja 
mitä he tekevät. Julkaisuun kuuluu vastauskortti, jonka 
mahdollinen uusi jäsen voi täyttää ja antaa klubillesi.

•   Perhejäsenyysesite Tämä esite antaa tietoa siitä, kuinka 
perhe voi osallistua lionsklubin toimintaan ja vaikuttaa 
paikkakunnalla.

•   Olen lion: Tämä innovatiivinen julkaisu on tarkoitettu 
naispuolisille jäsenille ja se korostaa palvelua, joka saattaa 
kiinnostaa naisia.

•   Ole osa jotain tärkeää -esite: Tämän esitteen 
kohderyhmä on nuoret aikuiset ja heidän saaminen 
mukaan toimintaan.

•   Lionien taskukortti: Monet lionit käyttävät 
tätä Jäsenhakemuksen liitteenä tai Lionien 
Perehdytysohjelman osana ja Lionien taskukortti taittuu 
kätevään, pieneen kokoon. Se sisältää tiivistä tietoa 
järjestön tehtävästä, tarkoituksesta, etiikasta sekä 
historiikin.

Yllämainittuja materiaaleja voi tilata ottamalla yhteyttä 
jäsenohjelmien osastoon osoitteessa (membership@
lionsclubs.org).
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Yhteydenotto mahdollisiin jäseniin

Mahdolliset uudet jäsenet ovat ihmisiä, joita voidaan pyytää uuden klubin jäseniksi. Tiedot näistä henkilöistä saadaan eri 
rekrytointiaktiviteettien kautta, vierailuilla, tiedotuskokouksissa ja lionien suosituksista.  Kerää tietoa uusista jäsenistä jokaiselta 
tiimiltä ja jaa ne viiteen ryhmään:

Kategoria Asialle tehty jotain Tarvittavat toimenpiteet

Perustajajäsenet Täyttäneet hakemuksen ja 
maksaneet perustamismaksun.

Lähetä sähköposti, jossa onnittelet heitä ja ilmoitat 
ensimmäisen klubikokouksen ajan ja paikan.

Jäsenyydestä erittäin 
kiinnostuneet

Saattavat tulla klubikokoukseen, 
mutta eivät ole täyttäneet 
hakemusta.

Lähetä heille sähköpostitse kutsu kokoukseen.

Muut mahdolliset uudet 
jäsenet

Saattavat olla kiinnostuneita, 
mutta eivät pysty osallistumaan 
klubikokoukseen.

Pidä heidät jakelulistalla ja ota heihin yhteyttä 
ensimmäisen kokouksen jälkeen ja kerro klubin 
edistymisestä. Jatka heidän kutsumistaan mukaan 
saadaksesi heidät osallistumaan.

Mahdolliset muut Sellaisten ihmisten nimet, jotka 
saattavat olla kiinnostuneita.

Valitse hyvä aika ottaa heihin henkilökohtaisesti 
yhteyttä.

Eivät kiinnostuneet Sanoivat että eivät ole juuri nyt 
kiinnostuneita.

Pidä jakelulistalla klubin tulevista projekteista ja 
tapahtumista ilmoittamiseksi.

Lähetä jokaiselle mahdolliselle jäsenelle ja uudelle jäsenelle henkilökohtainen sähköpostiviesti, jossa kerrot kokouksen ajan ja 
paikan. Lähetä yhteydenotto 48 tunnin kuluessa alkuperäisen yhteydenoton saamisesta.
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VAIHE KUUSI:
Tiedotuskokous

Tiedotuskokous on ensimmäinen kerta, kun mahdolliset 
uudet jäsenet tapaavat saadakseen lisätietoja lioneista 
ja uudesta klubista. Tavoitteena on aloittaa uuden 
klubin jäsenistön kasvattaminen ja valmistautuminen 
menestykselliseen toiseen kokoukseen.

Noin 20-25 prosenttia ihmisistä, jotka ilmoittivat haluavansa 
liittyä klubiin, osallistuvat tiedotuskokoukseen. Älä masennu. 
Tässä muutamia vinkkejä osallistumisen lisäämiseksi:

•   Lähetä sähköposteja jokaiselle kiinnostuneelle 48 tunnin 
sisällä tapaamisesta.

•   Soita mahdollisille uusille jäsenille, jotka ovat ilmaisseet 
halunsa osallistua ensimmäiseen kokoukseen ja muistuta 
heitä kokouksen ajasta ja paikasta.

•   Kannusta mahdollisia jäseniä kutsumaan mukaan 
ystäviään ja muita ihmisiä, jotka ovat kiinnostuneita 
paikkakunnan asioista.

•   Mainosta tiedotuskokousta paikkakunnalla lehdissä, 
sosiaalisessa mediassa ja esitteillä, joita voi jakaa eri 
puolilla paikkakuntaa.

Kokousvalmistelut:

•   Valmistele huone harvemmille ihmisille kuin mitä odotat 
osallistuvan. Harkitse ylimääräisten tuolien pitämistä 
saatavilla siltä varalta, että useampia ihmisiä tulee paikalle. 
Koska tämän kokouksen tulisi kestää korkeintaan yksi 
tunti, älkää tarjoilko ateriaa vaan pientä naposteltavaa 
kuten keksejä ja kahvia.

•   Osallistuvien lionien määrä ei saisi ylittää osallistuvien 
vieraiden määrää. Ette halua pelottaa uusia tai mahdollisia 
uusia jäseniä. Opaslionin tulisi osallistua tilaisuuteen, 
koska hän tekee suoraan työtä uuden klubin kanssa. 
Myös piirikuvernöörin tulisi osallistua.

•   Vapaaehtoisten tulee pukeutua hyvin eikä käyttää Lions-
liiviä tai liian monia pinssejä. Tämä voi saada muut 
luulemaan, että kaikkien tulee käyttää liivejä ja pinssejä.

•   On ehkä hyvä idea kirjoittaa osallistuville henkilöille 
nimilaput jo etukäteen.

•   Varmistakaa, että ovella on lion toivottamassa tulijat 
tervetulleiksi.

Kokouksen pitäminen:

Tiedotuskokouksen tulisi olla innostava ja tiedottava. On 
tärkeää näyttää ammattimaista imagoa lioneista, koska tämä 
on useimpien osallistujien ensimmäinen kokemus lioneista. 
Aloittakaa kokous aikataulun mukaan, vaikka osallistujia olisi 
vain muutama.

•   Toivota ryhmä tervetulleeksi ja pyydä jokaista osanottajaa 
esittelemään itsensä ja kertomaan sekä henkilökohtaista 
että työhön liittyvää tietoa. (Älä kiirehdi tätä vaihetta. On 
tärkeää, että kaikki tietävät keitä muut lionit ovat/voivat 
olla).

•   Esittele mukana olevat lionit ja kerro muille, että he ovat 
auttamassa uuden klubin perustamisessa. Esittele vain 
piirikuvernöörin, klubin perustajan ja opaslionien tittelit. 
Uudelle jäsenelle voi olla hämmentävää kuulla monia eri 
titteleitä heti ensimmäisessä kokouksessa.

•   Anna yleiskatsaus lionien aktiviteeteista ja jäsenyyden 
eduista.

•   Pyydä osanottajia miettimään eri projektityyppejä, joita 
klubi voi tukea ja kutsu heitä tuomaan ystävä mukaan 
seuraavaan kokoukseen (sen tulisi tapahtua viikon 
kuluessa tiedotuskokouksesta). Selitä, että seuraavassa 
kokouksessa klubi valitsee virkailijat, päättää projekteista 
ja aloittaa työn niiden toteuttamiseksi.

•   Aloita keskustelu kysymällä osanottajilta näkevätkö 
he tapaa, jolla lionit voivat auttaa paikkakunnalla. 
Mainitse, että lionsklubin perustaminen maksaa tietyn 
summan ja selitä tarkasti jäsenmaksut (kansainväliset ja 
paikalliset). On tärkeää, että he ymmärtävät yhden kerran 
maksettavan perustamismaksun ja puolivuosittaiset 
jäsenmaksut.

•   Varmista, että toisen kokouksen aika ja paikka 
sopivat kaikille. Toinen kokous tulisi pitää viikon sisällä 
ensimmäisestä kokouksesta ja ryhmän tulisi kokoontua 
kerran viikossa, kunnes klubi on saavuttanut 20 jäsentä.

•   Kerää perustajajäsenten hakemukset ja maksut.

 ➩  Vinkkejä klubin muodostamiseen 

Korosta, että 100% yleisöltä kerätyistä varoista menee 
suoraan apua tarvitseville.

Klubin tulisi tavata kerran viikossa kunnes se on 
perustettu. Jos kahdeksan viikon kuluttua ei ole 
saavutettu 20 perustajajäsentä, perustakaa liitännäisklubi, 
jotta uudet jäsenet pääsevät palvelemaan paikkakuntaa.
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Kokouksen jälkeinen yhteydenpito:

Lähetä jokaiselle osanottajalle sähköposti, kiitä heitä 
kokoukseen tulemisesta ja liitä mukaan seuraavan 
kokouksen tiedot. Lähetä sähköpostiviesti muille 
mahdollisille jäsenille, jotka eivät päässeet kokoukseen 
ja kerro heille kokouksen saavutuksista ja mainitse 
mahdolliset projektit ja anna seuraavan kokouksen tiedot.

Ota henkilökohtaisesti yhteyttä niihin ihmisiin, jotka 
mainittiin kokouksessa ja pyydä heitä tulemaan seuraavaan 
kokoukseen. Jatka yhteydenottoa muihin ihmisiin ja kutsu 
heidät mukaan seuraavaan kokoukseen.

Jos olette levittäneet esitteitä paikkakunnalla kertomaan 
kokouksesta, kerätkää ne pois ja korvatkaa ne esitteillä, 
joissa on uuden kokouksen tiedot.

Päivä tai kaksi ennen seuraavaa kokousta, soita ja lähetä 
sähköpostit jäsenille ja mahdollisille uusille jäsenille ja 
varmista heidän osallistumisensa.

VAIHE SEITSEMÄN:
Järjestäytymiskokous

Järjestäytymiskokouksessa klubin jäsenet valitsevat virkailijat ja 
aloittavat ensimmäisen palveluprojektin suunnittelun.

Järjestelyt tätä kokousta varten ovat samat kuin 
tiedotuskokouksen.

Kokouksen pitäminen:

•  Toivota  ryhmä tervetulleeksi. Jos useimmat osanottajat 
ovat uusia, voit toistaa edellisen kokouksen ja käydä läpi 
historian ja lionit perusteellisemmin.

•  Jos useimmat osanottajat osallistuivat ensimmäiseen 
kokoukseen, toista lyhyesti mainitut mahdolliset 
palveluprojektit ja kutsu uudet jäsenet lisäämään 
listaan. Pyydä ryhmää valitsemaan kolme projektia ja 
keskustelemaan miten projektit voidaan toteuttaa ja mitä 
tulee tehdä ennen seuraavaa kokousta.

•  Kerro, että ennen kuin ryhmä voi siirtyä eteenpäin, tarvitaan 
klubin perustamisasiakirja tai liitännäisklubin hakemus, 
jotta vastuuvakuutus kattaa jäsenet ja he voivat aloittaa 
vapaaehtoistyön lioneina.

•  Jos ryhmä päättää että vaalit on pidettävä, järjestäkää 
vaalit ja täytä sen jälkeen hakemus LCI:n verkkosivulla 
MyLCI:ssa. Perustettu klubi (vähintään 20 jäsentä) valitsee 
presidentin, sihteerin ja rahastonhoitajan sekä klubin 
jäsenjohtajan. Liitännäisklubin on valittava presidentti, 
sihteeri ja rahastonhoitaja. Jäseniä on oltava vähintään viisi.

•   Sopikaa seuraavan kokouksen aika ja paikka.

Kokouksen jälkeinen yhteydenpito:

•  Opaslionin tulisi valita aika klubivirkailijoiden kokoukselle, 
jossa uudet klubivirkailijat voivat aloittaa koulutuksen, kuten 
se on määritelty tarkemmin Opaslionin työkirjassa.

•  Kannusta jäseniä mainostamaan klubia ja tuomaan muita 
seuraavaan klubikokoukseen tai tulevaan palveluprojektiin.

•   Jatka yhteydenottoja niihin, jotka ovat osoittaneet 
mielenkiintoa, mutta jotka eivät osallistuneet ensimmäiseen 
tai toiseen kokoukseen.
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VAIHE KAHDEKSAN:
Uuden klubin hakemus

Uuden klubin nimeäminen

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 ellei 
jäsenkehitystoimikunnan äänestyksellä päätetä toisin. 

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. "Erottava nimi" 
merkitään kaupungin/kunnan nimen jälkeen.

Muita rajoituksia:

•   ”Host Club” (isäntäklubi) -liite klubin nimessä on tarkoitettu 
kunnianosoitukseksi ao. paikkakunnan ensimmäiselle 
klubille. Siihen ei liity muita etuja eikä oikeuksia.

•   Lionsklubia ei voida nimetä kenenkään elossa olevan 
henkilön mukaan; poikkeuksena lion, joka on palvellut 
Lions Clubs Internationalin presidenttinä.

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

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

•   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.

Jäsenmaksut

Lionsklubien jäsenet maksavat vuotuisen kansainvälisen 
jäsenmaksun elleivät he saa alennusta, klubin, piirin ja 
moninkertaispiirin jäsenmaksun lisäksi. Kansainvälinen 
jäsenmaksu on US$43 ja se laskutetaan puolivuosittain. 
Kansainväliset jäsenmaksut on maksettava yksi 
kuukausi sen jälkeen kun perustamisasiakirja on 
hyväksytty ja ne kattavat monia jäsenetuja kuten LION 
lehden. Klubin jäsenmaksujen suuruus tulee määritellä 
järjestäytymiskokouksessa ja ne pitää kerätä niin 
pian kuin mahdollista. Jäsenmaksut kerätään usein 
perustamismaksun yhteydessä.

Liitännäisklubihakemuksen täyttäminen

Täytä Liitännäisklubin ilmoitus (CB-1) ja Liitännäisklubin 
jäsentietojen päivitys vähintään viidellä jäsenellä (CB-2) ja 
kerää US$35 liittymismaksu kaikilta uusilta jäseniltä.  Ilmoita 
liitännäisklubin tiedot MyLCI:n kautta.   Ohjeet miten täyttää 
liitännäisklubin hakemus löytyvät resurssikeskuksesta sivulla 
www.lionsclubs.org.
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Perustamiskirjahakemus MyLCI:ssa

Klubin perustamisen viimeinen vaihe on lähettää 
perustamishakemus MyLCI:n kautta.  

Kuka voi lähettää hakemuksen? 

•   Piirikuvernööri

•   Yhteyslion

•   GMT-koordinaattori

•   Kummiklubin presidentti 

•   Kummiklubin sihteeri

Mitä tietoa tarvitaan hakemuksen täyttämiseen? 

•   Klubin nimi

•   Kummin tiedot

•   Klubivirkailijat (presidentti & sihteeri)

•   Arvio perustajajäsenistä

Muita perustamiseen liittyviä tietoja 

•   Hakemusprosessissa on kuusi vaihetta.  Prosessin 
jokaisessa vaiheessa kaikille johtajille lähetetään 
sähköpostitse tarvittavat tiedot

•    LCI:n henkilökunta tulee käyttämään hakemuksen 
kommenttikenttää viestintään klubin johtajien ja perustajien 
kanssa.

•    Jäsenet, virkailijat ja opaslionit lisätään ensimmäisen 
vaiheen jälkeen.

•   Kaikki liittymismaksut on maksettava ennen kuin klubi 
perustetaan.

Voimassa olevat 
perustamis- ja 
jäsenmaksujen 
alennukset

Perhejäsenyys

Perhejäsenillä on mahdollisuus saada erityinen alennus 
jäsenmaksuista, kun he liittyvät yhdessä lionsklubiin. Perheen 
ensimmäinen jäsen (pääjäsen) maksaa täyden kansainvälisen 
jäsenmaksun (US$43) ja korkeintaan neljä perhejäsentä 
maksaa puolet kansainvälisistä jäsenmaksuista (US$21,50). 
Kaikki perheenjäsenet maksavat liittymismaksuna US$35.

Perhejäsenyysohjelma on avoin perheenjäsenille, jotka 
ovat (1) sopivia lionsjäsenyyteen, (2) ovat jo tai liittymässä 
samaan klubiin 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 muut lailliset sukulaiset.

Jotta perhejäsenet saavat jäsenmaksuista alennuksen, täytä 
perhetietojen osio perustamishakemuksessa MyLCI:ssa.

Opiskelijajäsenet

Oppilaitoksessa kirjoilla olevat opiskelijat, jotka ovat iältään 
täysi-ikäisestä 30-vuotiaaseen, maksavat vain puolet 
kansainvälisistä jäsenmaksuista ja saavat vapautuksen 
liittymismaksuista. Perhejäsenyysalennuksen saamiseksi 
on pyydettävä perheen tiedot tai täytä Perustajajäsenten 
lomake ja päivitä vastaavat tiedot MyLCI:ssa silloin kun 
perustamishakemus täytetään.

Yli 30-vuotiaat opiskelijat jotka liittyvät kampusklubiin tai 
kampus-liitännäisklubiin maksavat alennetun liittymismaksun 
US$10. He maksavat normaalit kansainväliset jäsenmaksut. ➩  Vinkkejä klubin muodostamiseen 

TÄRKEÄÄ: Perustamisasiakirjan hakemuksen ja 
vastaavien laajennuspalkintojen tulee olla perillä LCI:n 
päämajassa ennen sulkemisaikaa 20. kesäkuuta, jotta ne 
voidaan ottaa sen toimintavuoden rekisteriin.

Ole hyvä ja varaa 45 päivää perustamisasiakirjan 
hyväksymiseen ja tarvikkeiden ja perustamisasiakirjan 
lähettämiseen.
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Muuta opiskelijoihin liittyvää tietoa

Opiskelijat uusissa kampusklubeissa tai klubeissa, 
joiden jäsenenemmistö on opiskelijoita, maksavat yhden 
vuoden kansainväliset jäsenmaksut ennakkoon opiskelija-
alennushinnalla perustamishakemuksen yhteydessä.

Leo-lionit ja nuoret aikuiset. 

Kaikki entiset leot voivat saada vapautuksen 
liittymismaksusta kun he täyttävät Leosta lioniksi 
siirtymistodistuksen ja Palveluvuosien siirtolomakkeen 
(LL-2). Oppilaitoksessa kirjoilla olevat opiskelijat, jotka 
ovat iältään täysi-ikäisestä 30-vuotiaaseen, maksavat 
vain puolet kansainvälisistä jäsenmaksuista ja saavat 
vapautuksen liittymismaksuista. Leosta lioniksi 
siirtymistodistus ja palveluvuosienhyvityslomake (LL-2) 
tulee toimittaa perustajajäsenten hakemuksen yhteydessä 
aina kun leojäsenyydestä siirrytään lionsjäsenyyteen.

Leot voivat myös perustaa Leo-lionsklubin, jossa on 
vähintään 10 entistä leoa ja samalla muut nuoret aikuiset 
(18-30-vuotiaat) saavat vapautuksen liittymismaksusta 
ja he maksavat vain puolet kansainvälisestä 
jäsenmaksusta Leosta lioniksi siirtymistodistus ja 
Palveluvuosien siirtolomake (LL-2) tulee täyttää 
perustamisjäsenhakemuksen mukana jokaisesta nuoresta 
aikuisesta.

VAIHE YHDEKSÄN:
Perustamiskirjan 
hyväksyminen

Kun perustamishakemus on hyväksytty, klubin 
perustamisasiakirja ja perustajajäsenille tarkoitetut materiaalit 
lähetetään piirikuvernöörille ojennettaviksi charter-illassa. 
Kaikki muut uuden jäsenen paketit lähtetään uudelle 
klubipresidentille. Muita tarvikkeita voidaan hankkia Lions 
Club Internationalin klubitarvikkeiden osastosta. 

Perustaako piirisi vähintään kymmenen  uutta 
klubia yhden vuoden aikana?

Piirien, jotka perustavat toimivuoden aikana vähintään 
kymmenen uutta klubia, on todistettava, että uusien klubien 
pitkän aikavälin kasvua tuetaan. Vaatimukset ovat seuraavat:

•  Maksetaan puolet kansainvälisestä vuosimaksusta, kun 
perustamisasiakirjan hakemus on lähetetty.

•  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. 



VAIHE KYMMENEN:
Klubin jatkuva 
kehittäminen

Kummiklubin apu

Kun klubi on saanut sen perustamisasiakirjan, kummiklubin 
tulisi jatkaa sen tukemista tarpeen mukaan. Kummiklubin 
virkailijoiden tulee vierailla usein uudessa klubissa tavallisten 
kokousten aikana, antaa apua aktiviteeteissa ja tavata uusia 
virkailijoita, jotta he oppivat säännöt ja toimintatavat. Jotkut 
kummiklubit pitävät muutaman kokouksen yhdessä uuden 
klubin kanssa, kunnes uuden klubin virkailijat ovat tottuneita 
pitämään omia kokouksia.

Kummiklubit jatkavat klubivirkailijoiden tukemista 
henkilökohtaisesti, tarjoamalla apua ja neuvoja tarpeen 
mukaan. Nämä kummit myös tietävät, milloin siirtyä taka-
alalle ja antaa uuden klubin löytää omat toimintatavat.

Opaslion 

Opaslionit tukevat uutta klubia sen kahden ensimmäisen 
vuoden ajan. Opaslionien koulutusohjelma tarjoaa mallin 
klubivirkailijoiden kouluttamiseksi. Opaslionit auttavat klubia 
vahvoille kantimille toimintansa alkuvaiheessa. Koulutus 
löytyy Opaslionin koulutusohjelman työkirjasta (DACGL-1).

Toimivallan siirtäminen seuraavalle

Tavoitteena on kehittää vahva, itsenäinen lionsklubi. Kun 
virkailijat on valittu tulee kummiklubin, opaslionien ja 
mahdollisen mentorin ryhtyä valmistelemaan virkailijoita 
vastuun ottamiseen kokouksista ja aktiviteeteista ja vastuiden 
delegoimisesta muille klubin jäsenille, jotta saadaan heidätkin 
osallistumaan. Mutta ole varovainen, ettet anna heille liikaa 
tehtävää. Selvitä heidän johtamiskykynsä ja tarjoa tukea ja 
opastusta vain kun se on tarpeen.
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Perhejäsenyyden lippumerkki

Perhejäsenyyden lippumerkki myönnetään klubeille, jotka 
hankkivat toimivuoden aikana ainakin 10 uutta perhejäsentä. 
Lippumerkki lähetetään uuden klubin perustamiskirjan 
mukana.

Uuden klubin sponsorin lippumerkki

Klubit, jotka sponsoroivat uutta klubia saavat lippumerkin, 
jonka he voivat asettaa ylpeänä esille. Lippumerkki 
ojennetaan usein sponsoroivalle klubille Charter Nightin 
aikana.

Kampuslippumerkki

Lionsklubi, joka sponsoroi uutta kampuslionsklubia 
saa erityisen lippumerkin. Lippumerkki lähetetään 
piirikuvernöörille, joka yleensä ojentaa palkinnon Charter-illan 
juhlassa.

Kampuspinssi -palkinto

Palkintopinssi annetaan korkeintaan kahdelle lionille, 
jotka avustivat kampuslionsklubin perustamisessa, 
piirikuvernöörin päätöksellä. Palkinto lähetetään 
kampuslippumerkin mukana ja se ojennetaan saajille 
Charter-illan juhlassa.

Liitännäisklubin lippumerkki

Liitännäisklubeja sponsoroineet klubit saavat liitännäisklubin 
lippumerkin. Lippumerkki lähetetään isäntäklubin 
presidentille, kun liitännäisklubin lähettämä hakemus on 
vastaanotettu ja hyväksytty kansainvälisessä päämajassa.

Liitännäisklubin palkinto

Liitännäisklubin yhteyshenkilöt saavat tämän arvokkaan 
pinssin, kun uusi liitännäisklubi perustetaan. Pinssi 
lähetetään isäntäklubin presidentille lippumerkin mukana 
ojennettavaksi.

Uusien klubien 
kehittämisen palkinnot

Uusien klubien kehitykseen osallistuminen on suuri 
saavutus. Uusien klubien kehittämisen tärkeyden 
korostamiseksi Lionsklubien kansainvälinen järjestö tarjoaa 
useita eri palkintoja laajennuksesta kiinnostuneille lioneille, 
tunnustuksena heidän arvokkaasta palvelustaan.

Laajennuspalkinnot

Laajennuspalkinto annetaan kahdelle lionille, jotka 
piirikuvernöörin mielestä auttoivat eniten uuden lionsklubin 
järjestäytymisessä.

Jokaista uutta klubia kohden myönnetään enintään kaksi 
laajennuspalkintoa. Laajennuspalkinnot uusien klubien 
perustamisesta myönnetään: 1-5, 10, 15, 20, 25, 30, 40, 
50, 75,100 ja 150 klubin perustamisesta.

Kuka tahansa lion voi saada palkinnon, mukaan lukien 
siirtojäseninä tulleet perustajajäsenet. Palkintoa ei 
voida kuitenkaan myöntää piirikuvernöörille, uusille 
perustajajäsenille tai kansainvälisille edustajille. Ehdotukset 
tulee merkitä perustamisasiakirjan hakemukseen tai 
niistä pitää raportoida kuuden kuukauden kuluessa 
perustamisasiakirjan hyväksymisestä.

Laajennuspalkinnot myönnetään sen jälkeen, kun klubi on 
perustettu ja ollut toiminnassa vuoden ja yhden päivän. 
Laajennuspalkinto lähetetään uuden klubin piirikuvernöörille 
ojennettavaksi klubin perustaneelle jäsenelle (perustaneille 
jäsenille).

Piirikuvernöörin laajennuspalkinto

Piirikuvernöörin laajennuspalkinto myönnetään 
piirikuvernööreille, jotka ovat perustaneet yhden tai 
useamman klubin piiriin. Arvokas rintamerkki osoittaa miten 
monta klubia on perustettu piirikuvernöörivuoden aikana.

Piirikuvernöörin laajennuspalkinnot myönnetään edelliselle 
piirikuvernöörille 1. kesäkuuta jälkeen heidän toimivuotensa 
jälkeisenä vuonna. Palkinto perustuu edellisen toimivuoden 
aikana perustettujen uusien klubien määrään jotka ovat vielä 
hyvässä asemassa 31. toukokuuta seuraavan toimivuoden 
aikana.
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*  Tähän voi kuulua vaaleilla valitut virkailijat, koulujen rehtorit, poliisi- ja palopäälliköt ja sairaaloiden hallintohenkilöt.

**  Tähän voi kuulua lääkärit, kirjanpitäjät, hammaslääkärit, asianajajat ja pankinjohtajat.

Rekrytointiympyrä

Rekrytointiympyrä on tehokas tapa kerätä listan ihmisistä, jotka voidaan kutsua liittymään klubiin. 
Jakakaa tämä sivu tavallisessa kokouksessa. Pyytäkää kokenutta lionit kysymään jokaisen kategorian 
kohdalla: "Kuka tämä on?"

Esimerkki: Kuka sukulainen voisi olla halukas parantamaan paikkakunnan oloja? Anna jäsenille vähän 
aikaa miettiä vastausta ja pyydä heitä täyttämään Rakentakaa lionien verkosto -lomake niin huolellisesti 
kuin mahdollista.

Yhteisön 
johtajat

Ihmiset, joiden 
kanssa harjoitat 
yritystoimintaa / 

kollegat

Paikalliset 
ammatti-
ihmiset**

Naapurit

Uskonnolliset 
ryhmät

Sukulaiset

Ystävät
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Lista paikallisista johtajista/viranomaisista
On tärkeää tunnistaa tärkeitä johtajia paikkakunnalla ja puhua heidän kanssaan ennen rekrytoimista. Koska he johtavat 
esimerkin avulla, kun olet saanut heidän hyväksymisensä, on paljon helmpompi rekrytoida jäseniä.

Etsi valmisteluvaiheessa tällaisten johtajien nimet ja yhteystiedot. Kun workshop on hyväksytty, katso ohjeita kun sovit 
tapaamisista konsulttien kanssa.

Paikkakunnan johtaja Nimi Puhelin

Pormestari/kaupunginjohtaja

Kaupungin virkailija

Kaupungin hallintovirkailija

Poliisipäällikkö

Palopäällikkö

Koulutarkastaja

Koulun rehtori

Muita paikkakunnan johtajia, joihin kannattaa ottaa yhteyttä:

•  Pankinjohtajat

•  Vakuutusalan johtajat

•  Hautaustoimistojen johtajat

•  Asianajajat

•  Lääkärit

•  Kirjanpitäjät

•  Liikkeiden omistajat ja johtajat

Etsi myös asukkaita, jotka ovat johtajia paikkakunnillaan:

•  Asukkaat, jotka tekevät vapaaehtoistyötä hallituksissa tai toimikunnissa

•  Asukkaat, jotka osallistuvat säännöllisesti kunnanhallituksen kokouksiin

•  Asukkaat, jotka osallistuvat jo muiden järjestöjen toimintaan
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Kiitä henkilöä hänen 
mielenkiinnostaan.

Esittele itsesi ja kerro, että 
olet rekrytoimassa uusia 

jäseniä lionsklubiinne heidän 
paikkakunnallaan. Kysy tunteeko 

hän lionsklubin toimintaa.

Kerro, että klubi järjestää 
tiedotuskokouksen 

paikkakunnalla. Pyydä häntä 
tulemaan sinne ja kuulemaan 

lisää toiminnasta. Kerro 
kokouksen aika ja paikka.

Selitä miten paljon aikaa ja 
rahaa hänen tulee olla valmis 

sijoittamaan jäsenyyteen.

Kerro, että lionsklubi on ryhmä 
naisia ja miehiä, jotka haluavat 

parantaa paikkakunnan 
asukkaiden oloja.

Kysy mitä hän tietää lioneista. 
Kerro, että lionsklubi on ryhmä 
naisia ja miehiä, jotka haluavat 

parantaa paikkakunnan 
asukkaiden oloja.

Jos he tuntevat lionsklubien 
toimintaa

Jos he eivät tunne lionsklubien 
toimintaa

Teksti rekrytointitilanteisiin 

Alla oleva teksti on tarkoitettu opastukseksi kun puhutaan mahdollisille uusille jäsenille. Tämä malliteksti 
toimii parhaiten kun muokkaatte sen omiin tarpeisiinne ja kun puhutte aidosti ja rehellisesti.
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Kysy ovatko he kiinnostunut 
jäsenyydestä.

Pyydä häntä täyttämään 
hakemus, jotta saat yhteystiedot 

myöhempää yhteydenottoa 
varten.

Anna hänelle tarkemmat tiedot
tiedotuskokouksesta ja

kannusta heitä osallistumaan 
lisätietojen saamiseksi.

Kannusta häntä tuomaan 
puoliso, perhe tai ystäviä 

mukaan.

Kiitä häntä mielenkiinnosta ja 
pyydä häntä soittamaan, jos 
hänellä on kysyttävää ennen 

kokousta.

Kysy tunteeko hän ketään 
muuta, joka voisi olla 

kiinnostunut.

Anna hänelle tiedot 
tiedotuskokouksesta, jos hän 
vaikka muuttaa mielensä tai 
tuntee jonkun muun, joka voi 

olla kiinnostunut.

Anna hänelle hakemus ja 
pyydä häntä täyttämään se.

Pyydä häntä hoitamaan 35 
dollarin liittymismaksu. 

Kysy tuntevatko he ketään
muuta, joka voisi olla 
kiinnostunut. Pyydä 
puhelinnumeroa tai 

sähköpostiosoitetta, jotta saat 
yhteystiedot.

Anna hänelle tiedot 
seuraavasta kokouksesta 

ja kannusta häntä tuomaan 
puoliso, perhe tai ystäviä 

mukaan.

Kiitä häntä kaikesta.

Kiitä häntä käytetystä ajasta.

Kyllä Ehkä Ei
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Esimerkki tiedotuskokouksen ohjelmasta
  

Lionsklubi _________________________________________________________________________________  

Pvm ______________________________________________________________________________________

Sijainti ____________________________________________________________________________________

1. Tervetuloa ja esittelyt

2. Lionsklubien kansainvälisen järjestön historia

3. Yleiskatsaus lionien palveluun

4. Keskustelu paikkakunnan tarpeiden arvioinnista

 • Mitä tarpeita _______________ klubi voisi mahdollisesti tukea paikkakunnalla?

5. Vaatimukset uuden klubin kehittämiselle

  n  20 jäsentä -uusia tai siirtojäseniä

  n  Klubivirkailijoiden valitseminen

  n  Kokouksen pitopaikka 

  n  Hakemuksen lähettäminen Lions Club Internationaliin 

  n  Liittymismaksu jokaiselta jäseneltä ($35 uudet jäsenet, $20 siirtojäsenet)

6. Päätä seuraavan kokouksen aika ja paikka
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Esimerkki järjestäytymiskokouksen ohjelmasta
  

Lionsklubi _________________________________________________________________________________  

Pvm ______________________________________________________________________________________

Sijainti ____________________________________________________________________________________

1. Tervetuloa ja esittelyt

2. Lionsklubien kansainvälisen järjestön historia

3. Palveluprojektien tunnistaminen

4. Aseta projektit tärkeysjärjestykseen

5. Uuden klubin kehittämiseen liittyvät työkalut

  •  Keskustele virkailijoiden rooleista

  •  Klubin perustamiskirjaprosessi 

6. Päätä seuraavan kokouksen aika ja paikka
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Uusien klubien kehittämisen workshop 
Klubin perustajien sähköpostien mallit
Käytä alla olevia malleja kun kerrot uuden klubin perustamisesta.

Esittely paikkakunnan johtajalle

Hei (paikkakunnan johtaja),

Nimeni on (nimi) ja ole jäsen (lionsklubin nimi) ja olemme perustamassa uutta klubia (kaupungissa).  Olemme 1,4 miljoonasta 
miehestä ja naisesta koostuva verkosto, 48 000 klubissa ympäri maailmaa.  Viemme apua sinne missä sitä tarvitaan. 
Toimimme yli 200 maassa ja maantieteellisellä alueella, sairaaloissa ja vanhustentaloissa, luonnonkatastrofien runtelemilla 
alueilla - autamme ihmisiä, johdamme projekteja, suunnittelemme palveluaktiviteetteja ja tuemme yhteisöjä. Koska toimimme 
paikallisesti, voimme palvella asuinpaikkakuntamme ainutlaatuisia tarpeita. Koska toimimme maailmanlaajuisesti, voimme 
vastata rajat ylittäviin haasteisiin. Kun kyse on haasteisiin vastaamisesta, reaktiomme on selvä: Me palvelemme. Se yhdistää 
kaikkia lioneita ympäri maailmaa. 

Haluaisimme tavata sinut lyhyesti ja kertoa sinulle enemmän lioneista ja miten me voimme tehdä yhteistyötä paikkakunnan 
tarpeisiin vastaamiseksi (kaupungin nimi).  Otan sinuun uudelleen yhteyttä (pvm) ajankohdan valitsemiseksi.

Jos sinulla on kysyttävää, ole hyvä ja ota minuun yhteyttä (puhelin ja sähköpostiosoite). Odotan innolla tapaamistamme.

(Henkilön nimi)

(Lionvirka)

Yhteydenotto ja kutsu osallistua kokoukseen - sähköpostin malli

Hei __________________________________,

Kiitos kun tapasit rekrytointitiimimme (rekrytointipäivämäärä)  Järjestämme tiedotuskokouksen (pvm). Saat kokouksessa 
lisätietoja lioneista ja mikä vaikutus meillä voi olla yhdessä (kaupungin nimi). 

Tiedotuskokous järjestetään (sijainti)   osoitteessa (osoite) (ajankohta).  Vahvista osallistumisesi (henkilö ja sähköpostiosoite) 
viimeistään (pvm).

Jos sinulla on kysyttävää, ota yhteyttä (henkilön nimi ja sähköpostiosoite).  Kiitos ja odotamme kuulevamme sinusta.

(Henkilön nimi)

(Henkilön arvo) 
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Uusi yhteydenotto, jossa kutsu osallistua järjestäytymiskokoukseen

Hei __________________________________,

Kiitos kun tapasit rekrytointitiimimme (rekrytointipäivämäärä).  Haluamme kutsua sinut osallistumaan 
järjestäytymiskokoukseemme (pvm) vaikka et päässytkään osallistumaan tiedotuskokoukseen (pvm). Saat lisätietoja  
lioneista ja voitte aloittaa suunnittelemaan uuden lionsklubin perustamista, jotta voimme yhdessä vaikuttaa (kunnan tai 
kaupungin nimi). 

Järjestäytymiskokous pidetään (paikka) (osoite) (kellonaika).  Vahvista osallistumisesi (henkilö ja sähköpostiosoite) viimeistään 
(pvm). Voit myös tuoda mukanasi ystävän.

Jos sinulla on kysyttävää, ota yhteyttä (henkilön nimi ja sähköpostiosoite).  Kiitos ja odotamme mahdollisuutta palvella 
yhdessä sinun kanssasi.

(Henkilön nimi)

(Henkilön arvo) 
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Muistiinpanoja:
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Membership Division 
Lions Clubs International 
300 W 22ND ST
Oak Brook IL 60523-8842 USA
www.lionsclubs.org
Sähköposti: membership@lionsclubs.org 
Puhelin: 630.468.3831


