Mikä on
liitännäisklubi?
Liitännäisklubit antavat pienelle
ryhmälle mahdollisuuden
muodostaa lionsklubi ja aloittaa
paikkakunnan palvelu nopeasti.
Jäsenistä tulee jo olemassa
olevan lionsklubin jäseniä, mutta
heillä on itsenäiset kokoukset ja
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omat projektit. Liitännäisklubin
perustaminen antaa lionsklubeille
mahdollisuuden laajentaa
paikkakunnilla, joissa on vaikea
saavuttaa 20 jäsenen minimiä
uuden klubin perustamiseksi.
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Miten liitännäisklubi perustetaan?

Keitä lionit ovat?
Lionit ovat ryhmä palveluhenkisiä miehiä ja

Mitä lionina oleminen
tarjoaa jäsenelle?

naisia jotka haluavat parantaa paikkakuntiensa

Lionit tarjoavat uusia kokemuksia ja

oloja. Yhteensä 1,35 miljoonaa jäsentä

mahdollisuuden auttaa muita ja saada aikaan

palvelee yli 45 000 klubissa yli 200 maassa

muutoksia paikkakunnalla. Lioniksi ryhtyminen

mikä tekee Lions Clubs Internationalista

tarkoittaa aktiivista vapaaehtoisuutta, jäsenyyttä

maailman suurimman palveluklubijärjestön.

arvostetussa kansainvälisessä organisaatiossa,
johtajuutta paikkakunnallasi ja ystävänä olemista

Lionit tunnetaan parhaiten sokeuden

heille, jotka sitä eniten tarvitsevat.

vastaisesta työstä, mutta he osallistuvat
myös erilaisiin projekteihin köyhien

Lionina tulet käyttämään aikaasi ja kykyjäsi

auttamisesta tarvikkeiden hankkimiseen

muutoksen aikaansaamiseksi sekä paikallisesti että

luonnonkatastrofien uhreille.

eri puolilla maailmaa. Kun toimit vapaaehtoisena,
autat ihmisiä, jotka tarvitsevat apua mutta samalla
saat myös energiaa elämääsi ja sitä kautta
olet osa suurempaa yhteisöä.

Mitä etuja on olemassa?
On monia syitä perustaa liitännäisklubi tai
liittyä liitännäisklubin jäseneksi. Liitännäisklubin
jäsenilla on kaikki lionjäsenen edut ja vastuut
ja he saavat neuvoja ja tukea isäntäklubilta.
Voitte auttaa paikkakuntaa ja muuttaa
ihmisten elämän ja samalla saada arvokkaita
taitoja ja verkostoitumismahdollisuuksia
paikkakunnan ja koko maailman lionien
kanssa. Liitännäisklubin jäsenenä saatte
mahdollisuuden pitää hauskaa ja samalla
kasvaa sekä henkisesti että ammatillisesti.

Lionsklubin liitännäisklubi perustetaan
kun paikkakunnalla ihmisiä kutsutaan
liittymään. Vapaaehtoiset lionit isännöivät
useita tiedotustilaisuuksia jäsenyyden
vahvistamiseksi ja rakentamiseksi,
keskustellen projekti-ideoista joilla olisi paljon
merkitystä paikkakunnalle.
Liitännäisklubin perustamiseen tarvitaan
vähintään viisi jäsentä ja se valitsee
presidentin, sihteerin ja rahastonhoitajan.
Isäntäklubi nimittää liitännäisklubin
yhteyshenkilön, joka toimii
isäntä- ja liitännäisklubin välisenä
yhteyshenkilönä. Yhdessä nämä henkilöt
muodostavat toimeenpanevan toimikunnan.
Ilmoitus liitännäisklubista (CB-1)
yhdessä kertamaksuna suoritettavan maksun
US$35 per lion lähetetään Lions Clubs
Internationaliin liitännäisklubin perustamiseksi.
Isäntäklubi voi joko lähettää Liitännäisklubin
jäsenpäivityksen (CB-2) yhdessä ilmoituksen
kanssa tai lisätä uudet liitännäisklubin jäsenet
käyttämällä MyLCI-ohjelmaa.
Vuosittainen kansainvälinen jäsenmaksu
(USD41 toimintavuonna 2012-2013 ja USD43
sen jälkeen) paikallisten ja klubin jäsenmaksujen
lisäksi laskutetaan klubilta kahdessa erässä.
Vapautus perustamismaksusta ja alennettu
kansainvälinen jäsenmaksu voidaan myöntää
perhejäsenille, opiskelijoille ja valmistuville
leoille ja nuorille aikuisille asianmukaisia
todistuksia vastaan.
Kun liitännäisklubiin on hankittu 20 jäsentä,
se voi perustaa uuden klubin.

