
LIONSKLUBIEN KANSAINVÄLINEN JÄRJESTÖ
JÄSENKUTSU/ANOMUS

___________________________________________________________________________________________________________ LIONSKLUBIIN

OLE HYVÄ JA TEKSTAA:

__________________________________________________________________________________________________________________________
Etunimi Toisen etunimen alkukirjain Sukunimi Kutsumanimi

________________________________________________________ ________________________________________________________
Puolison nimi Ehdokkaan työnantaja

________________________________________________________ ________________________________________________________
Puolison ammatti Ehdokkaan ammatti/arvo

________________________________________________________ ________________________________________________________
Lähiosoite Työpaikan osoite

________________________________________________________ ________________________________________________________
Postinumero ja -toimipaikka Postinumero ja -toimipaikka

________________________________________________________ ________________________________________________________
Maa Maa

________________________________________________________ ________________________________________________________
Kotipuhelinnumero Työpuhelinnumero

________________________________________________________ ________________________________________________________
Kotifaksi Työfaksi

________________________________________________________ ________________________________________________________
Sähköposti kotiin Sähköposti työhön

Syntymäaika:___________________________________      Miten kauan nykyisessä ammatissa?____________
Lähetä posti:     ❑ Kotiin      ❑ Työhön

Onko ehdokas ollut jäsen aikaisemmin?      ❑ Kyllä    ❑ Ei
Syy eroon: ________________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________________________

Muut palvelujärjestöt, joissa ehdokas on jäsen:_________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________________________

Ohessa on US$____________, johon sisältyy liittymismaksu, kotimainen ja kansainvälinen jäsenmaksu puolivuotiskaudelta. US$2,375 tai
vastaava summa tästä on THE LION/Leijona-lehden puolen vuoden tilausmaksu.

Koska mielestäni on tärkeää, että saan yhdessä toisten paikkakunnan parasta tarkoittavien henkilöiden kanssa tilaisuuden palvella
kotipaikkakuntaani ja nauttia ystävyydestä ja Lions Clubs Internationalin saamasta arvonannosta, otan täten vastaan jäsenkutsun.

Nimikirjoitus ___________________________________________________________________________ Päiväys _________________________

Lionsperiaatteet

PIDÄ päivätyötäsi kutsumuksena ja hoida työsi niin,
että herätät luottamusta.

PYRI tekemään työsi menestyksellisesti. Olet
oikeutettu kohtuulliseen korvaukseen vaivoistasi,
mutta älä tavoittele epäoikeudenmukaisia etuja.

ÄLÄ LUNASTA menestystäsi toisen henkilön
kustannuksella. Ole vilpitön ja luotettava
lähimmäisillesi ja rehellinen omalle itsellesi.

TOIMI aina epäitsekkäästi. Jos sinun epäillään
menettelevän väärin, käyttäydy silloin lähimmäistäsi
kohtaan niin kuin toivot hänen käyttäytyvän sinua
itseäsi kohtaan.

PIDÄ ystävyyttä tavoitteena, ei välikappaleena.
Tosiystävyys ei vaadi
mitään itselleen eikä se ole riippuvainen
keskinäisistä palveluista.

TÄYTÄ yhteiskunnalliset velvollisuutesi. Sanoin ja
teoin osoita oikeudenmukaisuutesi ja rehtiytesi
maatasi ja yhteiskuntaasi kohtaan.

AUTA lähimmäisiäsi heidän koettelemuksissaan;
surevat tarvitsevat myötätuntoasi, heikot ja
vaikeuksissa kamppailevat tukeasi.

OLE VAROVAINEN arvosteluissasi, mutta antelias
kiitoksessasi. Toimi rakentavassa
mielessä, ei hajottaen. 



L ions  C lubs  In te rna t iona l

JÄSENANOMUS
(Kutsusta)

Lausunto tehtävästä
Luoda ja ylläpitää

yhteisymmärryksen henkeä

maailman kaikkien kansojen kesken

humanitaaristen tarpeiden suhteen

järjestämällä

vapaaehtoispalveluja

paikkakunnalla

ja toimimalla

kansainvälisessä

yhteistyössä.

Lionien motto on ”Me palvelemme”.

Haluan toimia rastilla merkityssä toimikunnassa tai
toimikunnissa:

Kummi:
Tiedän, että lionsklubiin pääsee jäseneksi vain kutsusta ja että
vaatimukset ovat suhteellisen korkeat sekä rajoittuvat
hyvämaineisiin henkilöihin.

Ehdotan alempana mainittua henkilöä klubin jäseneksi ja
vakuutan, että hän on luotettava ja vastuuntuntoinen. uskon, että
hänestä tulee aktiivinen jäsen, joka toimii lionsperiaatteiden 
ja -tavoitteiden mukaisesti.

Olen tuntenut jäsenehdokkaan __________vuotta/kuukautta. Jos
hänet hyväksytään, esitän hänelle kutsun liittyä klubiimme ja jos
hän liittyy, lupaan osoittaa henkilökohtaista kiinnostusta tämän
lionin kehitykseen ja edistykseen Lions Clubs Internationalin
periaatteiden tuntemisessa.

____________________________________ __________________
Kummin nimikirjoitus                           Päiväys                    

____________________________________ __________________
Sihteerin nimikirjoitus                          Päiväys

Tämän ehdotuksen on hyväksynyt:

____________________________________ __________________
Jäsentoimikunnan puheenjohtaja            Päiväys

____________________________________ __________________
Hallitus                                               Päiväys

Jollei hyväksytty, mitä päätettiin_____________________________
________________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________

KLUBIN SIHTEERIN MUISTILISTA

❑ Varmista, että kutsu on hyväksytty, lomake täytetty oikein ja
allekirjoitettu.

❑ Kun liittymis- ja jäsenmaksut on peritty ja uudelle jäsenelle
annettu jäsenkortti, luovuta maksut klubin rahastonhoitajalle.

❑ Säilytä tämä lomake klubisi arkistossa. Älä lähetä sitä Lions
Clubs Internationaliin.

❑ Varmista, että uusi jäsen saa jäsenmerkin, nimilapun ja klubin
jäsenluettelon.

❑ Lisää uuden jäsenen nimi ja osoite klubin jäsen- ja postitus-
luetteloon.

❑ Merkitse hänen nimensä ja osoitteensa kuukauden jäsenil-
moitukseen, joka lähetetään Lions Clubs Internationaliin.

MUISTIO UUDEN JÄSENEN LIITTYMISESTÄ

JÄSENEKSIOTTOSEREMONIA
Milloin suoritettiin ____________________________________
Kuka suoritti_________________________________________

NIMITYS TOIMIKUNTAAN
Milloin _____________________________________________
Mihin toimikuntaan___________________________________

OPASTUSISTUNTO
Milloin pidettiin______________________________________
Kuka piti____________________________________________

HALLITUKSEN KOKOUS
Milloin osallistunut ___________________________________

KLUBIPROJEKTI
Milloin suoritettiin ____________________________________
Projektin nimi________________________________________

VIERAILU TOISESSA KLUBISSA
Vierailun ajankohta __________________________________
Klubin nimi__________________________________________

SPONSOROINUT UUTTA JÄSENTÄ
Milloin _____________________________________________
Ketä _______________________________________________

Tiedot lähettänyt piirikuvernöörille __________________________
Päiväys_____________________________________________

SUORITA JÄSENEKSIOTTO JUHLALLISESTI…OPASTA
PERINPOHJAISESTI…KUTSU OSALLISTUMAAN VÄLITTÖMÄSTI

ME6B 5/04 FI

HALLINNOLLISET TOIMIKUNNAT

❑ Läsnäolo
❑ Sääntö
❑ Tervetulo
❑ Talous
❑ Johtajakoulutus
❑ Lions-tiedotus
❑ Jäsen
❑ Ohjelma
❑ PR ja klubin lehti

AKTIVITEETTITOIMIKUNNAT

❑ Diabetestiedotus
❑ Näönsuojelu ja toiminta

näkövammaisten hyväksi
❑ Kuulo- ja puhetoiminta sekä

yhteistyö kuulovammaisten
kanssa

❑ Ympäristönsuojelu
❑ Kansainväliset suhteet
❑ Leoklubiohjelma
❑ Nuorisovaihto
❑ Nuorisotyö


