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Tarkoitus 
Jatkaa ja edistää jäsenyyden kehittämistä perustamalla uusia lionien teemaklubeja ja tukemalla ohjelman resursseja. 

Vastuussa seuraavilla osapuolille: 
 Jäsenkehitystoimikunta 

 Teemaklubiohjelman kansainvälinen koordinaattori 

 Paikallisen moninkertaispiirin tai piirin tiimi 

 LCI:n jäsenkehitysosaston henkilökunta 

Viran yleiskatsaus 
Teemaklubiohjelman (SCP) koordinaattorin rooli on mahdollisuus lioneille saada ohjelmaetuja sen jälkeen, kun he ovat 
laatineet hyväksytyt teemaklubiohjelman kehityssuunnitelmat. Tämä tehtävä sopii erityisesti lioneille, jotka ovat 
innostuneet kehittämään jäsenyyttä uusien teemaklubien kautta. Kriteerit täyttävien lionien on lähetettävä ja saatava 
hyväksyntä Teemaklubiohjelman hakemukselle ennen kuin he toimivat tässä roolissa ja kustannusten korvaamista 
varten. 
 
Teemaklubiohjelman koordinaattori voi toimia myös paikallisena resurssina muille lioneille, jotka ovat kiinnostuneita 
saamaan lisätietoja teemaklubien ominaisuuksista ja eduista. 
 
Teemaklubiohjelman koordinaattorin roolin vastuut pysyvät yhdenmukaisina toimivuodesta toiseen, lukuun ottamatta 
ohjelman parannuksia tai laajennuksia, kuten jäsenkehitystoimikunta on määrännyt yhteistyössä hallintovirkailijoiden 
kanssa tai tukemaan nykyisiä jäsenyyden kehityssuuntauksia ja tarpeita.  
  
SCP-koordinaattori voi saada ohjelmaan liittyviä korvauksia hyväksytyn teemaklubiohjelman kehityssuunnitelman 
luomisen jälkeen. Korvauspyyntöjen on oltava yhdenmukaisia korvausohjelman* ja järjestön sääntöjen kanssa. 
 
SCP-koordinaattorin roolia ei ole lueteltu protokollassa; mutta tässä roolissa onnistuneesti toimineita lioneita 
rohkaistaan kertomaan saavutuksistaan, kun he pyrkivät muihin lionien johtotehtäviin. 

Pätevyysvaatimukset 
Teemaklubiohjelman koordinaattoreiden tulee olla kunnioitettuja ja hyvässä asemassa olevia lioneita. He ovat 
roolimalleja, toimien esimerkkeinä lionien eettisistä säännöistä. Heidän on oltava intohimoisia paitsi humanitaarisessa 
palvelussa lionsklubien kautta, myös pyrkiessään jäsenyyden kehittämiseen uusien teemaklubien kautta, joissa on 
mukana palveluihin keskittyviä teemaklubien jäseniä. 
 
Kaikilla hyvässä asemassa olevilla lioneilla on oikeus toimia SCP-koordinaattorin roolissa, lukuun ottamatta virassa 
toimivia piirikuvernöörejä tai lioneita, jotka palvelevat toisessa virassa, joka aiheuttaisi konflikteja tai kyvyttömyyttä 
menestyä hyväksytyn teemaklubiohjelman kehityssuunnitelman toteuttamisessa. 
 
Kaikki SCP-koordinaattorit saavat virkansa hakemusprosessin kautta. Suosittelemme, että lionit ovat suorittaneet Uusien 

klubien kehittäminen ja Klubin perustaminen MyLCI:ssa -verkkokurssit** tai osoittavat omaavansa vastaavat tiedot.  

Perustettavien uusien klubien hakemuksiin tarvitaan piirikuvernöörin ja piirin Maailmanlaajuisen jäsentyöryhmän 

koordinaattorin allekirjoitukset. Uuden klubin kehittämissuunnitelma, mukaan lukien SCP-koordinaattorin hakemus. 

Hakemus on toimitettava LCI:n jäsenkehitysosaston henkilöstölle tarkistettavaksi ja hyväksyttäväksi ennen uusien 

klubien perustamista. 
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Virkakausi 
SCP-koordinaattorin virkakausi alkaa hakemuksen hyväksymispäivästä. LCI:n jäsenkehitysosaston henkilökunta tarkistaa 
asianmukaisesti täytetyt ja allekirjoitetut hakemukset ilmoittamalla hyväksynnästä sähköpostitse. Jokaiselle SCP-
koordinaattorilla on oltava oma sähköpostiosoite. 
 
Teemaklubiohjelman koordinaattorit voivat pysyä tehtävässään, kunnes heidän ehdottamansa uuden klubin 
kehittämissuunnitelma saavutetaan onnistuneesti tai sen toimivuoden loppuun, jona heidän hakemuksena hyväksyttiin, 
sen mukaan, kumpi tulee ensin. SCP-koordinaattorina toimivat lionit voidaan erottaa tästä tehtävästä kansainvälisen 
presidentin ja/tai kansainvälisten virkailijoiden päätöksellä. 
 
Teemaklubiohjelman koordinaattorien hakemukset hyväksytään LCI:n seuraavan aikataulun mukaisesti: 

 Kuluvan toimivuoden 1. heinäkuuta - 31. joulukuuta (1. ja 2. neljännes) 

 1. tammikuuta - 30. toukokuuta riippuen jäljellä olevien ohjelman varojen saatavuudesta  

Velvollisuudet ja aktiviteetit 
Saatuaan LCI:n ilmoituksen teemaklubiohjelman hakemuksen hyväksymisestä ja hyödyntäen heidän taitojaan luoda 
verkostoja ja kontaktejaan, SCP-koordinaattori yhteistyössä paikallisten ja piirin lionjohtajien kanssa: 

 Ottaa yhteyttä kehityssuunnitelmassa mainittuihin mahdollisiin jäseniin keskittyen: 
o Henkilöiden ainutlaatuinen, yhdistävä ominaisuus ja/tai 
o Erityinen palvelualue, joka on tunnistettu humanitaariseksi kohteeksi ja on mahdollisten jäsenten yhteinen 

mielenkiinnon kohde 

 Kertoa mahdollisille uusille jäsenille: 
o Lionsklubien tehtävä ja visio 
o Lionien palveluvaikutus paikallisesti, globaalisti ja LCIF:n aloitteiden kautta 
o Jäsenyyden ominaisuudet ja edut 

 Toimii yhteyshenkilönä mahdollisten jäsenten ja piirin välillä, avustaen tarvittaessa uuden klubin 
hakemusprosessissa 

 Tukee uutta teemaklubia ja sen jäseniä liittyen perehdyttämiseen, palveluaktiviteetteihin ja klubin hallintoon 

 Edistää uusien klubien perustamista Teemaklubiohjelman kautta muille lioneille tarjoamalla tietoa ja jakamalla 
parhaita käytäntöjä 

SCP:n kulukorvaukset*  
Kun Teemaklubiohjelman koordinaattorin hakemus on hyväksytty ja kehityssuunnitelma on laadittu menestyksellisesti, 
SCP-koordinaattorit voivat hakea korvausta hyväksytyistä, ohjelmaan liittyvistä kuluista vain, jos nämä toimet johtavat 
seuraaviin tuloksiin: 
 
SCP-koordinaattorit, jotka perustavat uusia teemaklubeja vaalipiirin alueella ja jossa uusien teemaklubien kasvu on 
keskimäärin alle 100 uutta teemaklubia per vuosi: 

 Kaksi uutta teemaklubia, joissa on vähintään 40 uutta perustajajäsentä 

 Hyväksyttyjen Teemaklubiohjelmaan liittyviä kuluja korvataan enintään US$1000  
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SCP-koordinaattorit, jotka perustavat teemaklubeja minkä tahansa vaalipiirin alueella: 

 Vähintään kolme uutta teemaklubia, joissa on vähintään 100 uutta perustajajäsentä 

 Hyväksyttyjen Teemaklubiohjelmaan liittyviä kuluja korvataan enintään US$2000 

 
Klubien nimet ja numerot on ilmoitettava korvaushakemuksessa, jotta varmistetaan teemaklubien perustamisen 
tarkka seuranta. 

 Kopiot kuiteista on sisällytettävä kulukorvausta toimitettaessa 
o Korvaukset voivat kattaa matka-, majoitus-, ateria- ja kokouskuluja sekä kulut erityisistä mainostoimista - 

katso tarkemmin korvaussäännöistä 

 Kulukorvaukset tulee lähettää LCI:lle 60 päivän kuluessa viimeisestä klubin perustamispäivämäärästä, joka täyttää 
teemaklubiohjelmaan liittyvät vaatimukset ja korvausvaatimukset, viimeistään seuraavan toimivuoden 15. 
heinäkuuta. 
 

Vastuullisuus ja raportointi  
 SCP-koordinaattorit kuuluvat lionien työryhmään, ja he ovat vastuussa tehtävien suorittamisesta allekirjoittamansa 

SCP-hakemuksen mukaisesti.  

 SCP-koordinaattoreita voidaan pyytää täyttämään saavutuksiin ja haasteisiin liittyvät kyselylomakkeet ja selvitykset 
toimiessaan SCP-koordinaattoreina. 

 Teemaklubiohjelman koordinaattorina toimivat lionit voidaan erottaa tästä tehtävästä kansainvälisen presidentin 
ja/tai kansainvälisten virkailijoiden päätöksellä. 

 Kaikilla hyvässä asemassa olevilla lioneilla on oikeus toimia Teemaklubiohjelman koordinaattorin roolissa, lukuun 
ottamatta virassa toimivia piirikuvernöörejä tai lioneita, jotka palvelevat toisessa virassa, joka aiheuttaisi konflikteja 
tai kyvyttömyyttä menestyä hyväksytyn teemaklubiohjelman kehityssuunnitelman toteuttamisessa. 

 SCP-koordinaattoreita, jotka eivät täytä hyväksyttyjä kehityssuunnitelmia, kannustetaan edelleen ilmoittamaan 
perustamistaan uusista teemaklubeista LCI:lle sähköpostitse osoitteeseen specialtyclubs@lionsclubs.org. Uudet 
klubit lisätään SCP-koordinaattorin jäsenrekisteriin. Piiriin otetaan yhteyttä saavutusten vahvistamiseksi. 

 
 
 
*Katso yksityiskohdat SCP-koordinaattorin hakemuksesta ja LCI:n korvaussäännöistä. 

**LCI:n kotisivu ja sen jälkeen Kirjaudu > Learn 
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