
FOUNDERS CLUB -YLEISOHJEET

dōTERRA Founders Club (Perustajien klubi) -ohjelman tarkoituksena on yksilöidä ja palkita ne 
hyvinvointiedustajina toimivat liiderit, jotka merkittävällä tavalla osallistuvat tietyllä alueella tapahtuvan 
toiminnan käynnistämiseen, kehittämiseen ja jatkuvaan kasvattamiseen.

Seuraavat ohjeet koskevat maa- tai aluekohtaisia Founders Clubeja dōTERRAn Euroopan, Lähi-idän ja 
Afrikan liiketoiminta-alueella:

• Maan tai alueen perustajaksi (Founder) voidaan nimittää hyvinvointiedustaja, joka onnistuu 
täyttämään kaikki asetetut vaatimukset kolmen peräkkäisen kuukauden ajan. Jos perustajaksi valittu 
hyvinvointiedustaja on Gold-tasolla, hän on oikeutettu osuuteen maakohtaisesta Founders Club 
-bonuspoolista, mikäli hän täyttää kaikki vaaditut ehdot kymmenenä kuukautena kalenterivuoden 12:sta 
kuukaudesta. Jos perustajaksi valittu hyvinvointiedustaja on Platinum- tai Diamond-tasolla, vaaditut 
ehdot tulee täyttää yhdeksänä kuukautena kalenterivuoden 12:sta kuukaudesta. Esimerkkejä kolmen 
vaatimukset täyttävän kuukauden ajoittamisesta kalenterivuoden sisällä löytyy alta kohdasta Founders 
Club -säännöt.

• GOLD-TASOVAATIMUS (ks. maa/aluekohtainen taulukko alla)  
Perustajaksi voidaan valita Gold-tason saavuttanut hyvinvointiedustaja, jolla on kyseisessä maassa 
tai kyseisellä alueella vähintään kolme itse rekrytoitua Premier-tason jäsentä, joiden OV-volyymi on 
vähintään 5 000/jäsen. Hyvinvointiedustajalla voi olla myös muita jäseniä, joiden ansiosta hän on 
saavuttanut Gold-tason, mutta vähintään kolmen heistä tulee olla itse rekrytoituja, kyseisessä maassa 
tai kyseisellä alueella toimivia Premier-tason jäseniä, joiden OV-volyymi on yli 5 000 per jäsen. Volyymit 
tarkistetaan johdon tasolla (Executive-taso).

• PLATINUM-TASOVAATIMUS (ks. maa/aluekohtainen taulukko alla)  
Perustajaksi voidaan valita Platinum-tason saavuttanut hyvinvointiedustaja, jolla on kyseisessä maassa 
tai kyseisellä alueella vähintään kolme itse rekrytoitua Silver-tason jäsentä, joiden OV-volyymi on 
vähintään 9 000/jäsen. Hyvinvointiedustajalla voi olla myös muita jäseniä, joiden ansiosta hän on 
saavuttanut Platinum-tason, mutta vähintään kolmen heistä tulee olla itse rekrytoituja, kyseisessä 
maassa tai kyseisellä alueella toimivia jäseniä, joiden OV-volyymi on yli 9 000 per jäsen. Volyymit 
tarkistetaan Elite-tasolla.

• DIAMOND-TASOVAATIMUS (ks. maa/aluekohtainen taulukko alla)  
Perustajaksi voidaan valita Diamond-tason saavuttanut hyvinvointiedustaja, jolla on kyseisessä maassa 
tai kyseisellä alueella vähintään neljä itse rekrytoitua Silver-tason jäsentä, joiden OV-volyymi on vähintään 
9 000/jäsen. Hyvinvointiedustajalla voi olla myös muita jäseniä, joiden ansiosta hän on saavuttanut 
Diamond-tason, mutta vähintään neljän heistä tulee olla itse rekrytoituja, kyseisessä maassa tai kyseisellä 
alueella toimivia jäseniä, joiden OV-volyymi on yli 9 000 per jäsen. Volyymit tarkistetaan Elite-tasolla.

• Perustaja on oikeutettu yhteen osuuteen kyseisen maan tai alueen Founders Club -poolista. 
Pooli koostuu 0,5 prosentista kalenterivuoden yhteenlasketusta provisionalaisesta volyymistä 
(Commissionable Volume), joka jaetaan perustajapaikkojen lukumäärällä (ks. taulukko alla).

• Kun kaikki tietyn maan tai alueen perustajapaikat on täytetty, kyseinen Founders Club suljetaan (ks. maa/
aluekohtaiset paikkamäärät alla olevasta taulukosta).



Maa tai alue Perustajapaikkojen
lukumäärä Tasovaatimus Perustettu

Liettua [SULJETTU]
Viro [SULJETTU]
Latvia [SULJETTU]

5 Gold 1.6.2017

Bulgaria 5 Gold 1.1.2023

Romania [SULJETTU] 
Moldova (GAC) [SULJETTU] 10 Platinum 1.9.2017

Kreikka
Kypros
Malta

7 Gold 1.6.2017

Tšekin tasavalta
Slovakia 10 Platinum 1.6.2017

Unkari [SULJETTU] 5 Platinum 1.6.2017

Bosnia-Hertsegovina (GAC)
Kroatia
Slovenia

5 Platinum 1.9.2017

Puola [SULJETTU] 10 Gold 1.6.2017

Itävalta [SULJETTU] 5 Diamond 1.6.2017

Belgia
Luxemburg 7 Gold 1.6.2017

Sveitsi
Liechtenstein 5 Diamond 1.6.2017

Ranska
Andorra
Monaco

15 Gold 1.6.2017

Saksa [SULJETTU] 17 Diamond 1.6.2017

Irlanti 5 Gold 1.6.2017

Italia [SULJETTU] 15 Gold 1.6.2017

Alankomaat 7 Platinum 1.6.2017

Islanti
Tanska
Suomi
Norja
Ruotsi

10 Platinum 1.6.2017

Portugali [SULJETTU] 5 Gold 1.6.2017

Espanja 10 Gold 1.6.2017

Iso-Britannia 10 Platinum 1.6.2017

Israel [SULJETTU] 5 Gold 1.6.2017

Venäjä [SULJETTU] 30 Gold 1.1.2020

Etelä-Afrikka 20 Gold 1.10.2019
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FOUNDERS CLUB -SÄÄNNÖT

• dōTERRA voi oman harkintansa mukaan milloin tahansa asettaa lisävaatimuksia missä tahansa maassa tai millä tahansa 
alueella toimivaan Founders Clubiin otettaville perustajille. Nämä vaatimukset voivat koskea, niihin kuitenkaan rajoittumatta, 
perustajan jatkuvaa kehitystä tai hänen suoritustaan liittyen esimerkiksi Power of 3 -bonusten saavuttamiseen tai 
perustajan aktiivisuuteen kyseisessä maassa tai kyseisellä alueella. ”Aktiivisuus” voidaan määritellä koskemaan esimerkiksi 
seuraavia: maassa tai alueella toimivien henkilöiden mentorointi, henkilökohtainen rekrytointi ja kehittäminen, tapaamisten 
järjestäminen markkina-alueella tai markkina-alueella pidettäviin tapahtumiin osallistuminen.

• Hyvinvointiedustajatilin, jolla perustajapaikkaa haetaan, tulee olla hakijan itsensä rakentama. Hyvinvointiedustajatilit, jotka 
sukulainen tai ystävä on rakentanut toisen henkilön nimiin, eivät oikeuta perustajapaikkaan.

• Perustajapaikkaan vaadittavien hyvinvointiedustajatilin volyymien ja niiden vaatimustenmukaisuuden pitää olla 
todennettavissa. Mikäli hyvinvointiedustaja käyttää samaa maksutapaa useilla eri tileillä, hänen tulee ostotilauksien avulla 
todistaa, että ostotilaukset on tarkoitettu muille kuin hyvinvointiedustajalle itselleen. Samoin tulee todistaa, että tilauksen 
vastaanottaja on hyvittänyt tilauksen hyvinvointiedustajalle.

• Hyvinvointiedustajalla voi olla vain yksi Founders Club -paikka kutakin maata tai aluetta kohden. Founders Club -jäsenyys 
on palkinto edustajan henkilökohtaisesta työstä. Hyvinvointiedustajalla voi kuitenkin olla paikka useammassa kuin yhdessä 
Founders Clubissa maissa tai alueilla, joilla klubi toimii.

• Koska Gold-tasolla olevan perustajan tulee täyttää asetetut vaatimukset kymmenenä kuukautena kunkin kalenterivuoden 12 
kuukaudesta (Platinum- ja Diamond-tasoilla yhdeksänä kuukautena 12:sta), sovelletaan myös seuraavia:

• Ensimmäisenä vuotena perustajaksi pääsemiseksi vaadittavat 3 peräkkäistä kuukautta lasketaan mukaan vuotuiseen, 
kalenterivuotta koskevaan vaatimukseen. Jos nämä kolme ensimmäistä kuukautta ovat lokakuu, marraskuu ja 
joulukuu, perustaja on oikeutettu sen vuoden Founders Club -bonukseen. Alla olevassa taulukossa on kerrottu, kuinka 
monta vapaata kuukautta (eli kuukautta, jolloin vaatimuksia ei tarvitse täyttää) uudella perustajalla on jäljellä sinä 
kalenterivuotena, kun hänet on valittu perustajaksi.

 

• Perustajapaikan säilyttämiseen liittyvät vaatimukset nollaantuvat aina kalenterivuoden alussa.

• JATKUVAA KEHITYSTÄ KOSKEVAT VAATIMUKSET: Perustajan odotetaan jatkavan oman dōTERRA-organisaationsa 
kasvattamista ja auttavan muita tekemään samoin. Maan tai alueen kasvaessa ja kehittyessä kyseisen maan tai alueen 
Founders Clubin jäsenten odotetaan myös kasvavan ja kehittyvän. Kuten yllä todettiin, jatkuvalle kehitykselle voidaan 
asettaa vaatimuksia ja ne voidaan ottaa käyttöön milloin tahansa minkä tahansa maan tai alueen Founders Clubia koskien. 
Vaatimukset voivat vaihdella maasta tai alueesta riippuen.

• Perustajaksi valitun hyvinvointiedustajan toiminnan dōTERRAa kohtaan tulee olla moitteetonta. Selvittämättömät 
käytäntöihin, toimintatapoihin tai hyvään liiketapaan liittyvät rikkomukset tulee selvittää dōTERRAa tyydyttävällä tavalla. 
Tällaisissa tapauksissa dōTERRA pidättää oikeuden oman harkintansa mukaan lykätä määrittämättömäksi ajaksi Founders 
Clubiin liittyvien maksujen maksamista tai maksaa maksut vain osittain muuten vaatimukset täyttävälle perustajalle siihen 
saakka, ettei perustajan toiminnassa ole enää moitittavaa.

Taso
Kuukausi, jossa asetetut vaatimukset* on täytetty:

Maaliskuu Kesäkuu Syyskuu Joulukuu

GOLD 2 1 0 0

PLATINUM 3 2 1 0

DIAMOND 3 2 1 0

* Perustajaksi valittavan hyvinvointiedustajan tulee saavuttaa vaadittu taso kolmena peräkkäisenä kuukautena.

JÄLJELLÄ OLEVAT VAPAAT KUUKAUDET


