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Malli esityslista

1. Johdanto
Leoklubin perustamispaketti on tarkoitettu leoklubin perustamisesta kiinnostuneille leijonille
sekä

lionsklubeille.

Perustamispaketti

pyrkii

kertomaan

syitä

perustaa

leoklubi

mahdollisimman syvällisesti ja ohjaamaan klubin perustamista käytännönläheisesti. Niin
leijonat kuin leotkin tarvitsevat uusia tekijöitä sekä innovatiivisuutta palvelutoiminnassa.
Klubin perustaminen on loistava tapa saada jäsenkehityksemme kasvuun.
Suomen Leojen hallitus on valmistellut tämän kansainvälisen päämajan aineistoa sekä omia
kokemuksiaan käyttäen. Pakettiin on pyritty kokoamaan kaikki saatavilla oleva tieto leoklubin
perustamisprosessista

sekä

tarvittavaista

virallisista

ilmoituksista

ja

maksuista.

Tavoitteenamme on innostaa jokaista lionsklubia toteuttamaan omaa nuorisoaktiviteettiaan
ja nauttimaan nuorten seurasta palvelutyössään.
Antoisia hetkiä leojen kanssa!

2. Mitä Leot ovat?
Leot ovat 12- 30-vuotiaita nuoria ja nuoria aikuisia, jotka toimivat yhdessä palvellen ja
ilahduttaen ympäristöään. Järjestön nimeen on alkukirjainlyhentein tiivistetty toiminnan
keskeisin kolmijalka: Leadership, Experience, Opportunity eli johtajuus, kokemus ja
mahdollisuus.
Leotoiminnan voidaan siten ajatella olevan mahdollisuus saada kokemuksia johtajuudesta,
mutta siihen sisältyy myös paljon muuta, kuten yhdessä tekemistä, kansainvälisiä tuulia,
hauskanpitoa ja ennen kaikkea rajat ylittävää ystävyyttä.
Leotoiminta rakentuu palvelutyöstä, aktiviteeteista sekä erilaisista jäsenistöä varten
järjestetyistä

tapahtumista.

perusperiaatteet,

joihin

Toiminnan

Lions-liitto

lähtökohtana

nojaa.

Leoklubit

ovat

samat

kokoontuvat

järjestötoiminnan
pääsääntöisesti

kuukausittain klubikokouksiin sekä sääntömääräisiin vuosi- ja vaalikokouksiin.
Leoklubien toiminnan tarkoitus on edistää palvelua ja palveluaktiviteetteja nuorten parissa.
Lisäksi jokainen klubi valitsee ja päättää aktiviteetit, joihin se haluaa osallistua. Aktiviteetit
voivat vaihdella paikkakunnittain aina lämpimän mehun jakamisesta talvisella hautausmaalla
korttiaskarteluun lasten kanssa tai vanhainkodin asukkaille laulamiseen. Leoklubissa
toimiessaan nuori saa kokemusta ja mahdollisuuksia niin ryhmässä työskentelystä, vastuun
kantamisesta kuin johtamisestakin.
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2.1.

Leoklubit

Leoklubi rakentuu lähtökohtaisesti vastaavalla tavalla kuin lionsklubi; klubiin kuuluu
presidentti, varapresidentti, sihteeri, rahastonhoitaja sekä jäseniä. Maailmalla leoklubit
jaetaan joko Alpha-klubeiksi, joiden jäsenet ovat iältään 12 – 18 vuotiaita, tai Omegaklubeiksi, joissa ikähaarukka on 18 – 30 vuotta. Suomessa kuitenkin kaikki klubit ovat nk.
sekaklubeja, joissa jäsenet voivat olla 12 – 30 vuotiaita, eikä jäsenyys ole sukupuoleen
sidottu. Klubit ilmoitetaan tällöin Omega-klubeiksi päämajaan, mutta ovet ovat auki myös
nuoremmille jäsenille. Leoklubin toiminta kehittää nuorten henkilökohtaisia sekä ammatillisia
valmiuksia, kuten esiintymisvarmuutta, johtamiskykyjä sekä organisointitaitoja. Leot ovat
myös tiivis ja turvallinen yhteisö, jossa verkostoituminen kansallisella ja kansainvälisellä
tasolla tuottaa elinikäisiä ystävyyssuhteita. Leoklubi on lions-klubin aktiviteetti, mutta toimii
itsenäisesti, päättäen itse omasta toiminnastaan ja aktiviteeteistaan. Leoklubi ei ole
rekisteröity yhdistys (ry.), sillä se on rekisteröidyn yhdistyksen aktiviteetti.

2.2.

Leijonien ja leojen väliset suhteet

Kun lionsklubi perustaa leoklubin, se saa mahdollisuuden monipuolistaa myös omaa
toimintaansa. Lionsklubin ottaessa leot mukaan projekteihinsa suunnitteluvaiheesta lähtien, se
voi löytää uusia toimintatapoja ja palveluaktiviteetteja sekä saavuttaa laajempia kohderyhmiä.
Leijonien on hyvä myös muistaa, että ottamalla osaa ja mahdollistamalla leoklubien toimintaa,
klubit saavat loistavan tavan kartuttaa jäsenistöään. Lisäksi leotoiminta sekä kasvattaa
yhteisönsä palvelutoimintaa että avaa uusia mahdollisuuksia palvelutoiminnan kehittämiseen.
Yhteisiä aktiviteetteja suunnitellessa tulee ottaa huomioon leojen ja leijonien erilaiset lähtökohdat,
kiinnostuksen kohteet, kyvyt ja resurssit. Samat erot on tiedostettava myös suunnitellessa
erilaisia tapahtumia ja juhlallisuuksia. Erilaiset taustat ja elämäntilanteet vaikuttavat suuresti
kaikenlaisiin käytännön järjestelyihin. Opiskelijan taloudelliset resurssit ovat usein hyvin rajalliset,
joten toivommekin että mahdollisimman moni leo pääsisi aina osallistumaan tapahtumiin. Mitä
halvempi tapahtuma, sitä suurempi osallistujamäärä on odotettavissa. Tämä lähtökohtien
erilaisuus tulee kuitenkin hyödyntää. Erilaisuus on rikkaus.
Leojen ja leijonien välillä toimii yhteyshenkilönä leoneuvoja, joka valitaan taustaklubin
jäsenistöstä. Leoneuvojan tehtävät on selitetty tarkemmin jäljempänä. Kuitenkin tärkeintä leojen
kanssa toimimisessa on valita oikea rooli. Ikäero on usein jopa huima, joten kannattaa miettiä
miten suhtautua ja toimia leojen kanssa ja keskuudessa. On tärkeää ymmärtää, etteivät leot pysty
aina osallistumaan taustaklubi(e)nsa tapahtumiin, eikä puolestaan taustaklubi aina pysty mm.
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taloudellisesti tukemaan leoklubinsa menoja. Leojen ja leijonien välillä vallitseva hyvä suhde
palvelee kummankin osapuolen toimintaa.

3. Taustaklubit
Leijonaklubia, joka sponsoroi leoklubia, kutsutaan taustaklubiksi. Yleensä leoklubilla on yksi
taustaklubi, mutta taustaklubeja voi olla myös useita, eikä niiden lukumäärää ole rajoitettu.
On kuitenkin suotavaa, että taustaklubeja olisi enemmän kuin yksi, jolloin leoklubin
sponsoroiminen ei muodostuisi taakaksi yhdelle klubille. Vain yksi taustaklubeista ilmoitetaan
päämajaan taustaklubiksi perustamisilmoituksessa, sillä hakemuksessa ei ole mahdollista
ilmoittaa useita taustaklubeja. Tämä lions-klubi lähettää päämajaan mm. hallinnolliset
materiaalit, ja vastaanottaa leoklubista perittävien maksujen laskut.
Taustaklubille ei ole asetettu mitään erityisiä vaatimuksia, vaan kaikki leijonaklubit voivat
ryhtyä leoklubin taustaklubiksi. Taustaklubi(t) tukevat leoklubiaan myös taloudellisesti.
Tukeminen tapahtuu taustaklubi(e)n aktiviteettitililtä, sillä leoklubi on lions-klubin aktiviteetti.

3.1.

Leoneuvoja

Leoneuvojan tehtävänä on auttaa ja tukea leoklubia. Leoneuvojan asema on Lions
Internationalin virallisesti tunnustama, ja leoklubin perustamiskokouksen asiakirjojen
saapuessa päämajaan, hänet automaattisesti merkitään ko. leoklubin leoneuvojaksi
MyLCI:ssa. Leoneuvoja valitaan taustaklubin aktiivisista jäsenistä ja hänen tulisi ymmärtää
nuoria sekä olla aidosti kiinnostunut nuorisotoiminnasta. Jos leoklubilla on useampi
taustaklubi,

on

suotavaa,

että

jokaisesta

taustaklubista

nimetään

leoneuvoja

kommunikoimaan leoklubin ja taustaklubin välille. Tämä ei ole kuitenkaan pakollista, esim.
tilanteessa, jossa usean klubin muodostama leotoimikunta hoitaa leoasioita.
Leoneuvoja opastaa leoja kehittämään tehokkaita paikkakunnan palveluhankkeita ja auttavat
lisäämään leojen itseluottamusta ja johtamistaitoja. Hän tekee myös seuraavia asioita:
‣ mentoroi leoklubeja ja auttaa niitä saavuttamaan tavoitteensa
‣ motivoi leoja tekemään palveluaktiviteetteja
‣ opastaa klubia ja auttaa niitä tekemään omia päätöksiään
‣ toimii leoklubin ja taustaklubin yhteyshenkilönä varmistaakseen toimivan leo-lion-suhteen
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3.1.1.

Leoneuvojan tehtävät

‣ Leoklubin kehityksen valvominen.
‣ Leoklubin kokouksiin osallistuminen muutaman kerran kauden aikana.
‣ Leoklubin jatkuvan jäsenhankinnan varmistaminen.
‣ Leoklubin tilanteesta ja aktiviteeteista raportoiminen taustaklubi(e)n kokouksessa.
‣ Tunnustuksen antaminen leoille näiden saavutuksista.
‣ Sen varmistaminen, että uudet jäsenet saavat leojen uuden jäsenen pakettinsa.
‣ Valmistuvien leojen rohkaiseminen ryhtymään lioneiksi.

Leoneuvoja on avainroolissa leoklubin jatkuvuuden varmistamisessa. Hän on leoklubinsa
neuvonantaja, joka on ymmärtäväinen jäseniä kohtaan ja tietää, milloin antaa itse neuvoja ja
milloin taas auttaa jäseniä itse päättämään asioista.

4. Leoklubin perustaminen
4.1.

Mistä potentiaalisia leoja löytyy?

Kaikki 6. luokkalaiset, yläkoululaiset, ammattikoululaiset ja lukiolaiset kuuluvat leoikään sekä
sitä vanhemmat korkeakoulu- ja yliopisto-opiskelijat sekä työelämässä aina 30-vuotiaisiin
saakka ovat leoikäisiä. Toisin sanoen jokaiselta paikkakunnan koululta löytyy aktiivisia nuoria
toimimaan paikallisen palvelutyön hyväksi.
Hyviä paikkoja saada nuoret kiinnostumaan leo-toiminnasta löytyy nuorisotaloilta, nuorten
tapahtumista,

seurakunnan

nuorisotyöstä,

nuorisovaltuustosta

sekä

esimerkiksi

harrastepäiviltä tai -messuilta. Usein nuorisovaihtoleireillä olleet nuoret ovat leohenkisiä ja
ovat jo nähneet osaksi toimintaamme. Myös leijonien omat lapset ja/tai lapsenlapset ovat
erittäin potentiaalisia uusia jäseniä, sillä heille lions-toiminta on jo jollain tasola tuttua.
Pelkkä toiminnan esitteleminen isolle joukolle ei välttämättä kannata. Esimerkiksi lähialueen
leoklubit, tai Suomen Leojen hallituksen jäsenet voivat tulla järjestämään rekrytapahtumaan
konkreettisen aktiviteetin. Uudet leot on tärkeää ottaa heti mukaan toimintaan.
Palveluaktiviteettiin ja mahdollisesti sen suunnitteluun mukaan ottaminen tuo potentiaaliselle
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leolle yhteenkuuluvuuden tunteen. Vaihtoehtoja on monenlaisia paikkakuntakohtaisesti ja
niistä pitää osata löytää ne parhaimmat keinot.
Koska tarvitaan monenlaisia leoja, mm. johtajia, tekijöitä, suunnittelijoita sekä esiintyjiä, pitää
heitä myös etsiä monenlaisista paikoista myös siitäkin syystä, ettei uusi klubi pyöri yhden
kaveriporukan ympärillä. Ei ole olemassa tarkkaa kuvausta millainen leo on, mutta
yksinkertaisimmillaan hän on aktiivinen nuori ihminen. Vaikka periaatteemme leijonien
kanssa ovat yhteiset, meillä leoilla on myös omat tavoitteemme. Tärkeää on, että kaiken
toimintamme rinnalla voimme pitää hauskaa ja olla ystäviemme kanssa. Osalle meistä leot
ovat toinen perhe, josta saa tukea ja apua kaikessa leo-toiminnassa sekä sen ulkopuolella.

4.2.

Kuinka leoklubi perustetaan?

Koska leoklubi on leijonaklubin tai leijonaklubien aktiviteetti, ensimmäinen tehtävä uuden
leoklubin perustamisessa on kartoittaa taustaklubi(t). Tarvittaessa leojen piiripresidentti tai
jokin toinen leo voi tulla tarvittaessa kertomaan leotoiminnasta mahdollisen taustaklubin
kokoukseen. Paljon tietoa leotoiminnasta löytyy Suomen Leojen nettisivuilta www.leoclubs.fi. Taustaklubien olisi hyvä tehdä suunnitelma klubin perustamisesta ja sen toiminnan
aloittamisesta ja ilmoittaa siitä Suomen Leojen hallitukselle sekä Liiton leojohtajalle (LeoD).
Suunnitelman tulisi sisältää ainakin suunnitelman jäsenten rekrytoimisesta ja idean tai
aktiviteetin, jolla klubin toiminta saadaan alkuun. Hyvällä aktiviteetti-idealla leotoiminta on
helpompaa ”myydä” rekrytointitilanteessa, kun pelkän idean lisäksi potentiaalisille jäsenille
voidaan tarjota jotain konkreettista. Idean on oltava nuoria kiinnostava, jotta se antaa oikean
kuvan toiminnasta ja saa nuoret innostumaan leotoiminnasta. Aktiviteetti-idean keksiminen
ei kuitenkaan ole pakollinen.
Leoklubi ei luonnollisesti toimi ilman jäseniä, joten seuraava vaihe on jäsenten rekrytoiminen.
Tässä apuna kannattaa käyttää osaa ”Mistä potentiaalisia leoja löytyy?”. Konkreettiset
esimerkit toiminnastamme antavat parhaan kuvan ja vetävät uusia leoja puoleensa. Info
tilaisuuden yhteydessäkin on kannattavaa järjestää sosiaalinen aktiviteetti tai esimerkiksi
nuorten tapahtuma, jossa samalla esitellään leotoimintaa. Paikalla on hyvä olla yksi tai
useampi leo kertomassa kokemuksia. Kun noin 10 leoa on valmiina perustamaan uuden
leoklubin, voidaan järjestää perustamiskokous.
Ensimmäinen tehtävä klubin perustamisen jälkeen on sen toiminnan suunnitteleminen
yhdessä uusien leojen kanssa. Aktiivinen toiminta on aloitettava heti, jotta uusien jäsenten
innostus ei ehdi hiipua ja jotta leoklubin jäsenet saadaan sitoutettua klubiinsa. Aktiviteetti-
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idean toteuttaminen on helppo tapa avata toiminta ja tutustuttaa uudet leot toisiinsa
tekemisen kautta. Leoja voidaan kutsua mukaan taustaklubien aktiviteetteihin, minkä kautta
leoklubin ja taustaklubin välistä yhteyttä voidaan lähentää. Myöhemmin yhteistyön tekeminen
on tämän takia helpompaa. Yhteydenpitoa on hyvä pitää yllä, vaikka yhteisiä aktiviteetteja ei
olisikaan.
Uuden klubin klubivirkailijat olisi hyvä kouluttaa tehtäväänsä pian perustamiskokouksen
jälkeen. Tämä vähentää mahdollisia tulevia virheitä raportoimisen ja toiminnan suhteen.
Kannustaminen kansallisiin ja kansainvälisiin tapahtumiin osallistumiseen on tärkeä uusien
ystävien saamiseksi ja leotoimintaan sisään pääsemiseksi. Ensimmäisen vuoden aikana
klubi tarvitsee erityisen paljon tukea ja ohjausta toiminnassaan. Vuoden jälkeen
perustamisesta on klubin charter-juhlien aika. Tämä on hyvä ensimmäinen juhlatilaisuus,
jonka klubin jäsenet saavat yhdessä järjestää ja opetella organisoimista.
Kolmesta viiteen ensimmäistä vuotta klubin toiminnassa on kriittistä aikaa. Sen aikana tulee
vakiinnuttaa toimintaa, hankkia jatkuvasti uusia jäseniä, kouluttaa virkailijoita sekä luoda tiiviit
suhteet leoklubin ja taustaklubien kesken. Tällä ajalla on suurin riski, että klubin toiminta
heikentyy ja aktiivisuus laskee. Jatkuva kehittyminen niin palvelutoiminnan kuin leojen oman
osaamisen kannalta on yksi osa-alue, johon tulee panostaa. Sopivien haasteiden luominen
ja uusien aktiviteettien kehitteleminen auttaa tätä.

4.3.

Leoklubin perustamiskokous

Ennen perustamiskokousta on hyvä pitää ns. harjoittelukokous, jossa kerrotaan
kiinnostuneille nuorille enemmän toiminnasta, suunnitellaan tulevia aktiviteettejä ja
mahdollisesti päätetään virkailijat. Ennen perustamiskokousta, tai viimeistään kokouksessa
täytetään Leoklubin perustamisilmoitus, Ilmoitus leoklubin virkailijoista ja jäsenistä ja Alphaleojäsenyyshakemus tai Omega-leojäsenyyshakemus - lomakkeet. Alpha täytettään silloin,
jos jäsen on alle 18-vuotias ja omega kun jäsen on yli 18-vuotias. Lomakkeet saa aina
LeoD:ltä. Perustamiskokouksen jälkeen taustaklubi lähettää Leoklubin perustamisilmoitus ja
Ilmoitus leoklubin virkailijoista ja jäsenistä -lomakkeet sähköisesti päämajaan nuorisoosastolle, jäsenhakemukset säilytetään leijonaklubissa. Kokouksessa kuuluu hyväksyä klubi
säännöt (kts. mallisäännöt Suomen Leojen

matrikkelista.) Perustamiskokouksessa

päätetään virallisesti virkailijat. Perustamiskokoukseen kutsutaan taustaklubin edustajien
lisäksi piirin DG, leo-johtaja, LeoD sekä leopiirin piiripresidentti tai Suomen Leojen Hallituksen
edustaja.
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4.4.

Leoklubin maksut

4.4.1.
Perustamismaksu
Leoklubin perustamisvaiheessa taustaklubi maksaa kertaluontoisen 100 USD:n suuruisen
perustamismaksun

LCI:n

päämajaan.

Toimituskulut

ja

verot

eivät

sisälly

perustamismaksuun. Perustamismaksu sisältää:
‣ materiaalikulut
‣ perustamistodistuksen
‣ jäsenmaksut 20 uudelle leolle
‣ 20 uuden leon pakettia, mikä sisältää leopinssin, jäsenkortin, kunniakirjan ja uuden jäsenen
oppaan

Maksut käsitellään päämajan nuoriso-ohjelmien osastolla. Maksu lähetetään päämajasta
taustaklubille laskulla. Jos taustaklubeja on useita, lasku lähetetään yhdelle nimetylle
taustaklubille.
Taustaklubi voi maksaa perustamismaksun aktiviteetti- tai hallintotililtä. Perustamismaksu ei
muuta taustaklubin leoklubista maksettavaa vuosimaksua

4.4.2.

Uusien jäsenten ilmoittautumismaksut

Leoklubin saadessa uusia jäseniä kesken kautta, jokaisesta uudesta jäsenestä on
maksettava päämajaan 5 USD:n jäsenmaksu. Jäsenmaksu sisältää yhden uuden leon
paketin ja se tilataan nuoriso-ohjelmien osastolta.

4.4.3.

Leoklubin vuosimaksu

Taustaklubin tulee maksaa päämajalle leoklubista 100 USD vastaava euromääräinen summa
joka vuoden elokuussa. Vuosimaksu ei riipu leoklubin jäsenmäärästä ja sen voi maksaa
aktiviteetti- tai hallintotililtä. Jos taustaklubeja on useita, päämajan lasku lähetetään yhdelle
nimetylle taustaklubille, jonka jälkeen taustaklubit voivat sopia maksun jakamisesta
keskenään. Halutessaan leoklubi voi päättää osallistua vuosimaksun maksamiseen.
Leoklubin perustamispäivä on se päivä, jolloin LCI:n päämaja on vahvistanut leoklubin.
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4.4.4.

Avustukset

Leoklubi tarvitsee taloudellista tukea toimintaansa, esimerkiksi tapahtumien tai aktiviteettien
järjestämiseen, kansainvälisiin sekä kansallisiin leotapahtumiin. ja leomoninkertaispiirin
jäsenmaksuihin. Koska leoklubit ovat lionsklubien aktiviteetti, nämä avustukset maksetaan
klubin aktiviteettitililtä. Yleensä vuosittaiset avustukset ovat vähintään 100 euroa.

4.5.

Lähetettävät tiedot uusista leoklubeista

Uutta leoklubia perustettaessa päämajaan on lähetettävä leoklubin perustamisilmoitus, joka
on saatavina päämajan sivuilta sähköisenä. Lisäksi sekä leoklubi että sen jäsenet on
ilmoitettava Suomen Leojen jäsenrekisteriin sähköisesti (leojasenrekisteri@gmail.com).
Suomen Leojen hallitus merkitsee uuden klubin ja jäsenet leojen jäsenrekisteriin, jolloin
leoklubi saa leomoninkertaispiirin jäsenyydestä johtuvat jäsenedut, kuten äänioikeuden
vuosikokouksessa. Leoklubin jäsenet liitetään myös leojen sähköpostilistalle (sleo@leoclubs.fi), minkä kautta tiedotetaan Suomen leoasioista.
Suomen leojen hallitukselle on ilmoitettava leoklubin jokaisen jäsenen nimi, syntymäaika,
osoite, toimiva sähköpostiosoite, puhelinnumero ja äidinkieli. Suomen Leojen hallituksen
yhteystiedot löytyvät leojen nettisivuilta www.leo-clubs.fi/yhteistiedot .
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4.6.

Aikataulu

Seuraava taulukko havainnollistaa leoklubin perustamisprosessin ajat, tehtävät ja
vastuutahot. Jokainen prosessi on kuitenkin omanlainen, joten ehdotetut ajat ovat vain
ohjeellisia. Tarkemmat tiedot tehtävistä löytyy tämän Leoklubin perustamispaketin sivuilta.
Taulukkoa voidaan soveltaa myös silloin, kun elvytetään jo perustettua toimimatonta
leoklubia. Taulukko toimii myös muistilistana, onko kaikki tehtävät tullut tehtyä ajallaan.
AIKA

TEHTÄVÄ

LEIJONA

LEO

KLUBI

Taustaklubin/taustaklubien
kartoittaminen
Leotoiminnasta informoiminen

1-3KK

tarvittaessa
Klubien perustamissuunnitelma

Potenttiaalisten jäsenten
kartoittaminen

1-3KK

Infotilaisuus (aktiviteetti,
tapahtuma, jne.)
Perustamiskokous

Suomen Leojen hallituksen toive on, että juuri perustetusta leoklubista kirjoitetaan juttu
leojen toimesta leolehteen, eli lions-lehden neljälle viimeiselle sivulle. Juttu lähetetään
kuvan kera osoitteeseen: leolehti@leo-clubs.fi.
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Uusi klubi on nyt perustettu
1-3KK

3-12KK
1. vuoden jälkeen

Klubin toiminnan
suunnitteleminen
Klubivirkailijoiden
kouluttaminen
Toiminnan
seuraaminen
(kokoukset, aktiviteetit,
tapahtumat jne.)
Charter-juhla
Kehityksen
seuraaminen ja
toiminta virheiden
korjaaminen

1. vuodesta 5.
vuoteen

Uusien jäsenten
jatkuva rekrytoiminen
Toiminnan
vakauttaminen

5. Leoklubin elvyttäminen
Leoklubin elvyttäminen tarkoittaa rekisterissä olevan, olemassa olevan leoklubin päättyneen
toiminnan

aloittamista

uudelleen.

Käytännössä

tämä

tarkoittaa

saman

prosessin

läpikäymistä, kuin uuden leoklubin perustamishankkeessa. Leoklubin elvyttämisessä myös
taustaklubi(t) ja leoklubin nimi voidaan muuttaa alkuperäisestä poikkeaviksi. Koska leoklubi
on edelleen olemassa päämajan rekisterissä, elvytettävän klubin perustamismaksua ei
tarvitse maksaa.
Leoklubia elvytettäessä kaikkien osallisten klubien tulee tehdä kokouksissaan saman
päätöksen asiasta. Päätöksen jälkeen kirjoitetaan yksi yhteinen sähköpostiviesti, jossa
tahtotila ilmaistaan ja sen allekirjoittavat kaikkien osallisten klubien presidentit. Sähköposti
lähetetään päämajaan ja sen tulee sisältää ainakin seuraavat tiedot:
‣ Mikä on uuden leoklubin virallinen nimi
‣ Mikä klubi on leoklubin uusi virallinen/pääasiallinen taustaklubi (vastuu-taustaklubi)
‣ Mitkä muut leijonaklubit ovat taustaklubeja
‣ Vahvistus siitä, että leoklubi kannattaa tulevia muutoksia
Sähköpostiviesti voidaan kirjoittaa myös suomeksi, mutta asiointi on nopeampaa englannin
kielellä. Viestin kirjoittamiseen voi pyytää apua LeoD:ltä.
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6. Kysymyksiä ja vastauksia
Miksi perustaa leoklubi?
Leotoiminta on yksi hienoimpia Lionsin nuorisotyön muotoja. Se antaa paikkakunnan nuorille
hyvää asennekasvatusta, mielekästä tekemistä ja arvokasta kokemusta tulevaisuutta varten.
Leoklubin tukeminen ja yhteistyö leojen kanssa voivat myös tuoda uutta intoa ja tuoreita
ideoita lionsklubin oman palvelutyön kehittämiseen. Taustaklubilaiset pääsevät myös
seuraamaan leojen henkilökohtaista kehitystä. Leotoiminnan myötä järjestön arvot ja tavat jo
valmiiksi sisäistäneissä nuorissa on lisäksi vahva lupaus tulevia leijonia etsittäessä.
Leoklubin tukeminen voi houkuttaa jäseniä myös suoraan taustaklubiin.

Keneltä voi kysyä apua leoklubin perustamiseen liittyvissä asioissa?
Suomen Leojen hallituksen tehtävänä on kehittää leotoimintaa Suomessa. Leopiirin
piiripresidentti on henkilö, johon leijonat voivat ottaa yhteyttä perustamiseen liittyvissä
kysymyksissä. Lisäksi leijonien puolelta valitaan kolmivuosittain liiton leojohtaja, LeoD, joka
tukee perustamishankkeita. Leoklubin perustamisaikeista on hyvä ilmoittaa molemmille
tahoille.

Kuinka paljon leoklubin ylläpitämiseen menee rahaa?
Leoklubin perustaminen maksaa 100 Yhdysvaltain dollaria, ja lisäksi vuosimaksu on
samaiset 100 USD. Lisäksi leoklubi tarvitsee rahallista tukea sen mukaan, minkälaista
toimintaa sillä on.

Kuuluuko leijonien hankkia leoklubiin jatkuvasti uusia jäseniä?
Taustaklubin jäsenten on hyvä pitää silmänsä auki potentiaalisten leoehdokkaiden varalta,
mutta jäsenkannan ylläpitäminen kuuluu pääasiassa leoklubin jäsenille. Jos leoklubin
jäsenmäärä syystä tai toisesta romahtaa äkillisesti, taustaklubin apua uusien jäsenien
rekrytointiin tarvitaan kipeästi.

Suomen Leojen hallitus

www.leo-clubs.fi

11

Kuuluuko leot kutsua leijonien kuukausikokouksiin?
Leoja ei kuulu kutsua taustaklubin kaikkiin kuukausikokouksiin. On kuitenkin hyvä pyytää leot
säännöllisin väliajoin kuukausikokoukseen kertomaan kuulumisiaan. Sopiva määrä on
esimerkiksi kerran tai kaksi kaudessa, mutta se riippuu toki siitä, miten läheisesti klubit
tekevät yhteistyötä.

Onko leoneuvojan oltava paikalla jokaisessa leokokouksessa?
Leoneuvojan on hyvä osallistua juuri perustetun leoklubin kokouksiin aktiivisesti varsinkin,
jos leoilla ei ole kokemusta toiminnasta. Kuitenkin, kun leoklubi kehittyy siihen pisteeseen,
että se pystyy toimimaan pääasiassa itsenäisesti, leoneuvoja voi alkaa harventaa
kokousvierailujaan. Nuoret kokoustavat mielellään keskenään, koska aikuisen ihmisen
läsnäolo saattaa tehdä kokouksesta jäykemmän oloisen. Leoneuvojan kannattaa myös kysyä
klubin mielipidettä asiasta.
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Lions International
Leo Moninkertaispiiri 107 Suomi
Leo Multiple District 107 Finland
Leo Club X

Esityslista
xx.xx.20xx

1 (1)

Leo Club X perustamiskokous
Aika
Paikka

Viikonpäivä xx.xx.20xx
Osoite

Osallistujat
Vierailijat

Käsiteltävät asiat

1) Kokouksen avaus ja järjestäytyminen
2) Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
3) Esityslistan hyväksyminen
4) Ilmoitusasiat
5) Vierailijoiden puheenvuoro
6) Klubin perustaminen
7) Talous
8) Toimintasuunnitelma
9) Leoklubin mallisääntöjen hyväksyminen
10) Muut mahdolliset asiat
11) Seuraava kokous
12) Kokouksen päätös

Etu- sukunimi
Puheenjohtaja
Leo club X

+358 xx xxxxxxx
etu.sukunimi@leo-clubs.fi
www.leo-clubs.fi

