
 
LIONSKLUBIEN VIRKAILIJOIDEN VIRKAANASETTAMINEN 
 
HUOM.: Ennen kuin kokous alkaa, virkaanasettavan virkailijan (todennäköisimmin 
edellinen klubipresidentti) tulisi nimittää itselleen avustaja. Tämän avustajan tulisi 
tutustua kaavioon sivulla 5 ja varmistaa, että tulevat virkailijat ovat oikeilla paikoilla.  
 
Virkaanasettava virkailija: 
‘‘Minulla on suuri kunnia tänään suorittaa tämän klubin seuraavien virkailijoiden 
virkaanasettaminen. Klubisihteeri, ovatko virkaanasetettavat virkailijat valittu virallisesti 
omiin virkoihinsa? (Sihteeri vahvistaa, että näin on tehty). Minun tehtäväni ei ole neuvoa 
heitä heidän vastuissaan näissä tulevissa viroissa. Heidän nimensä tulevat olemaan 
kansainvälisen päämajan tietokannassa ja sieltä he saavat tietoa ja ehdotuksia viran 
suorittamisessa. Minä uskon, että he tutustuvat sieltä saatavaan hyödylliseen materiaaliin 
ja toimivat uskollisesti viroissaan.’’ 
 
‘‘Kutsun kuitenkin jokaisen virkailijan tänne eteen ja lyhyesti kuvaan hänen 
velvollisuuksiaan klubissa, jotta jäsenet tietävät mitä heiltä voi odottaa.’’ 
 
(Klubimestari kutsutaan eteen ja hän asettuu korokkeen oikealle puolelle - katso 
kaaviota.) 
 
Virkaanasettava virkailija: 
‘‘Lion ________________________________________________ , sinut on valittu 
palvelemaan klubimestarina. Tässä tehtävässä sinä hoidat ja olet vastuussa klubin 
omaisuudesta. Sinun tehtäväsi on varmistaa, että liput, kellot, puhemiehen nuija ja 
nimilaput ovat oikeilla paikoillaan; että tavallinen organisaatiokaavio on esillä jokaisessa 
kokouksessa ja että kaikki materiaalit jaetaan kaikille jäsenille. Avustat entisiä 
presidenttejä virallisena tervehdyksen esittäjänä, toivotat aina kaikki vieraat tervetulleiksi 
ja esittelet heidät sekä varmistat, että kaikille on istumapaikat. Suoritatko nämä tehtävät 
parhaan kykysi mukaan?’’ 
 
Klubimestari: ’’Kyllä.’’ 
 
(Tail Twister kutsutaan eteen ja hän asettuu klubimestarin viereen – katso kaaviota.) 
 
Virkaanasettava virkailija: 
 ‘‘Lion__________________________________, sinut on valittu Tail Twisterin virkaan. 
Tässä tehtävässä sinun on ylläpidettävä hyvää ilmapiiriä ja innostusta klubikokouksissa. 
Jaat ja keräät sakkoja kokouksissa (ja käytät tervettä järkeä niitä jakaessasi). 
Klubikokousten onnistuminen riippuu pitkälti sinun kyvyistäsi edistää 
yhteenkuuluvuuden tunnetta ja ilmapiiriä, missä rohkaistaan hauskanpitoon, jotta jäsenet 
edes hetkeksi unohtaisivat mahdolliset muut huolensa. Sinä siis sulatat jään ja tuon 
jäsenet yhteen läheisempään ystävyyssuhteeseen. Suoritatko nämä tehtävät parhaan 
kykysi mukaan?’’ 
 

  
 



 
Tail Twister: ‘‘Kyllä.’’ 
 
(Kutsutaan eteen neljä johtajaa, he asettuvat puhujan vasemmalle puolelle – katso 
kaaviota.) 
 
Virkaanasettava virkailija: 
 ‘‘Lionit ____________________ ja_________________, teillä on vielä yksi vuosi 
jäljellä hallituksen jäseninä. 
Lionit_____________________ ja_____________________, teidät on valittu 
palvelemaan hallituksessa. Muiden virkailijoiden kanssa te muodostatte klubin 
hallituksen. Teidän asemanne on tärkeä, sillä te autatte klubin toimintatapojen luomisessa 
ja toteuttamisessa. Hallituksen jäsenet harkitsevat ja luovat kaikki klubin uudet 
toimintatavat. 
 
 ‘‘Te osallistutte säännöllisiin ja erityisiin hallituksen kokouksiin ja annatte epäitsekkäästi 
aikaanne ja työpanostanne edistääksenne klubianne ja Lions Clubs Internationalia. 
Suoritatteko nämä tehtävät parhaitten kykyjenne mukaan?’’ 
 
Johtajat: ‘‘Kyllä.’’ 
 
(Jäsenjohtaja kutsutaan eteen ja hän asettuu puhujan oikealle puolelle klubimestarin eteen 
– katso kaaviota.) 
 
Virkaanasettava virkailija: 
 ‘‘Lion _________________________________, sinut on valittu klubin jäsenjohtajan 
virkaan. Johdat jäsentoimikuntaa ja autat heitä kehittämään ja toteuttamaan 
kasvuohjelmia kuten klubin hallitus on päättänyt. Raportoit säännöllisesti klubille ja 
rohkaiset ja avustat jäseniä laadukkaiden jäsenten tuomisessa klubin jäseniksi, käyttäen 
aina hyväksyttäviä rekrytointimenetelmiä. Lisäksi teet yhteistyötä klubin johdon kanssa 
varmistaaksesi, että klubista eroamiset pidetään mahdollisimman vähäisinä. Olet myös 
jäsen lohkotason jäsentoimikunnassa ja teet yleensä yhteistyötä piiritason ohjelmien 
kanssa. Suoritatko nämä tehtävät parhaan kykysi mukaan?’’ 
 
Jäsenjohtaja: ‘‘Kyllä.’’ 
 
(Seuraavaksi kutsutaan varapresidentit ja he asettuvat johtajien ja Tail Twisterin väliin – 
katso kaaviota.) 
 
Virkaanasettava virkailija: 
 ‘‘Lionit (kolmas varapresidentti, toinen varapresidentti, ensimmäinen varapresidentti),  
teidät on valittu varapresidentin virkaan. Mitä sanoin juuri johtajista, pätee myös teihin. 
Sen lisäksi te, virka- ja osallistumisjärjestyksessä, toimitte presidentin sijaisina silloin, 
kun hän ei kykene osallistumaan klubin tai hallituksen kokouksiin. 
 

  
 



 ‘‘Asemanne on enemmän kuin kunniavirka. Lionsklubissa varapresidentit valvovat 
presidentin johdolla ja hänen valitsemissaan johtokunnissa. 
 
‘‘Toimitteko te varapresidentteinä parhaitten kykyjenne mukaan?’’ 
 
Varapresidentit: ‘‘Kyllä.’’ 
 
(Seuraavaksi kutsutaan paikalle rahastonhoitaja joka asettuu kolmannen varapresidentin 
eteen – katso kaaviota.) 
 
Virkaanasettava virkailija: 
 ‘‘Lion___________________________________, sinut on valittu rahastonhoitajan 
virkaan. Tässä virassa sinä olet vastuussa klubin varoista. Talletat kaikki saadut rahavarat 
hallituksen päättämään pankkiin tai pankkeihin. Avustat rahoitustoimikuntaa budjetin 
valmistelussa ja tarvittavien taloudellisten raporttien laatimisessa. Jaat rahavaroja vain 
hallituksen määräysten mukaisesti. Annat takuun siitä, että hoidat uskollisesti tehtäviäsi; 
tämä on itsesi suojelemiseksi sekä sopusoinnussa hyväksyttyjen ja tunnustettujen 
käytäntöjen kanssa. Toimitko sinä rahastonhoitajana parhaan kykysi mukaan?’’ 
 
Rahastonhoitaja: ‘‘Kyllä.’’ 
 
(Seuraavaksi kutsutaan sihteeri ja hän asettuu rahastonhoitajan viereen, ensimmäisen 
varapresidentin eteen – katso kaaviota.) 
 
Virkaanasettava virkailija: 
 ‘‘Lion__________________________________, sinut on valittu toimimaan klubisi 
sihteerinä. Sinun virkasi on yksi klubin tärkeimmistä. Klubisi menestys riippuu pitkälti 
siitä, miten tehokkaasti sinä hoidat virkasi tehtäviä. Olet presidentin oikea käsi. 
Presidentin ja hallituksen ohjeiden mukaisesti olet yhteydenpitäjä klubisi ja Lions Clubs 
Internationalin välillä sekä klubisi ja piirikuvernöörin organisaation välillä. Saat paljon 
tietoa molemmilta. Sinä olet tiedonvälityksen virkailijana vastuussa siitä, että kaikki tieto 
ohjataan oikeaan paikkaan klubin hallituksessa tai klubissa kuten olosuhteet vaativat. 
 
‘‘Kuten virkasi vaatimukset on kuvattu Lions Clubs Internationalin säännöissä ja 
ohjesäännöissä, sinun tulee lähettää säännöllisesti kuukauden jäsenilmoitus Lions Clubs 
Internationaliin ja kopiot siitä piiri- ja varapiirikuvernöörille. Pidät yllä klubin yleisiä 
tietoja, kuten klubi- ja hallituksen kokousten pöytäkirjat, toimikuntanimitykset, 
virkailijalistat, läsnäolotiedot, lista avainjäsenistä ja lista, mikä sisältää heidän 
luokituksensa, osoitteet ja puhelinnumerot. Keräät jäseniltä ja kaikilta muilta klubille 
kuuluvat maksut ja annat saadut rahat rahastonhoitajalle. Pyydät kuitin kaikista 
siirretyistä rahoista. 
 
‘‘Annat taloudellisen yhteenvedon kerran kuukaudessa hallituksen jäsenille, klubille 
kerran joka neljännesvuosi ja Lions Clubs Internationalille puolivuosittain. 
Kuukausiraporttiin hallitukselle sinun tulee liittää sellaisten jäsenten nimet, jotka eivät 

  
 



ole maksaneet velkojaan ja jotka eivät ole täyttäneet osallistumisvaatimusta niin kuin 
säännöissä ja ohjesäännöissä mainitaan. 
 
‘‘Olet myös kuvernöörineuvoston neuvoa-antavan toimikunnan aktiivinen jäsen ja siinä 
roolissa sinun tulee osallistua neljännesvuosittaisiin lohkosi kokouksiin. Saat tarpeellista 
tietoa Lions Clubs Internationalilta, jotta voit hoitaa virkasi velvollisuudet kunnolla. 
Hoidatko sinä sihteerinä nämä velvollisuudet parhaan kykysi mukaan?’’ 
 
Sihteeri: ‘‘Kyllä.’’ 
 
(Seuraavaksi kutsutaan presidentti ja hän asettuu sihteerin ja rahastonhoitajan väliin, 
kaksi tai kolme askelta heidän edelleen – katso kaaviota.) 
 
Virkaanasettava virkailija: 
 ‘‘Lion________________, sinut on valittu klubisi presidentiksi ja olet sen ylin 
toimeenpaneva virkailija ja sinun oletetaan johtavan puhetta kaikissa klubikokouksissa 
sekä hallituksen tavallisissa että erikoiskokouksissa. 
 
‘‘Vastuullasi on nimittää hallinto- ja aktiviteettitoimikunta kuten Lions Clubs 
Internationalin tavallisessa organisaatiokaaviossa on kuvattu ja toimia viran puolesta 
jäsenenä kaikissa näissä toimikunnissa. Varapresidenttien kanssa sinä valvot, että nämä 
toimikunnat toimivat. 
 
‘‘Olet myös klubisihteerin kanssa piirikuvernöörin neuvoa-antavan toimikunnan 
aktiivinen jäsen ja siinä roolissa osallistut neljännesvuosittaisiin neuvoa-antavan 
komitean kokouksiin omassa lohkossasi. 
 
‘‘Muista, että virkakauden loputtua sinua pyydetään antamaan yhteenveto 
johtajakaudestasi. Tuloksesi ovat sen jälkeen osa klubin historiaa. Tätä tulosta verrataan 
muiden presidenttien tuloksiin. Klubisi jäsenet päättävät onko kautesi menestys. Nyt on 
aika suunnitella ja jatkaa klubisi rakentamista kaikin mahdollisin tavoin, jotta se olisi 
esimerkkinä muille klubeille ja ylpeyden aihe paikkakunnalla, piirissä ja Lions Clubs 
Internationalissa. Tuletko sinä presidenttinä hoitamaan näitä tehtäviä parhaan kykysi 
mukaan?’’ 
 
Presidentti: ‘‘Kyllä.’’ 
 
 
 
 
 

  
 



(Virkailijoiden tulisi nyt asettua seuraavaan järjestykseen. Katso kaaviota.) 
 

1. VP    2. VP      3. VP 
JOHTAJA                                                       TAIL TWISTER 

   JOHTAJA                SIHTEERI                          RAH.HOIT.             KLUBIMEST.  
  JOHTAJA                                                                                                      JÄSENJOHT. 
JOHTAJA                                          PRESIDENTTI 

PUHUJAN PÖYTÄ 
Virkaanasettava virkailija 

 
Virkaanasettava virkailija: 
 (Puhuu hallituksen jäsenille.) 
 
‘‘Tämän lionsklubin toimintatavat ja saavutukset riippuvat pitkälti hallituksen jäsenten 
toimista ja te olette sen hallituksen jäseniä.” 
 
‘‘Te annatte valtuudet kaikkiin menoihin. Joten voinko nyt tässä vaiheessa muistuttaa, 
että kannattaa olla varovainen, että menot eivät ylitä tuloja ja että varoja ei kannata jakaa 
klubin kannalta epäolennaisiin menoihin.” 
 
‘‘Lupaatteko yksitellen ja yhdessä lionkunnian kautta vannoa seisovanne tämän klubin 
rinnalla, elää sen kanssa ja tehdä töitä sen kanssa tulevana vuonna ja käyttää se aika, 
mikä tarvitaan virallisten tehtävien suorittamiseen kunnolla?’’ 
 
Virkailijat: ‘‘Kyllä.’’ 
 
Virkaanasettava virkailija: 
 (Pyytää klubin jäseniä nousemaan ylös. Puhuu klubin jäsenille.) 
 
“Lionit, haluan kiinnittää huomionne siihen tosiasiaan, että nämä lionit, joille te olette nyt 
antaneet valtuutuksen hoitaa klubin virkoja tulevan vuoden ajan, ovat osoittaneet tahtonsa 
toimia parhaalla mahdollisella tavalla tehdäkseen klubistanne sellainen kuin sen pitäisi 
olla.’’ 
 
‘‘Kaikkien tulee pitää mielessä, että ainut tapa millä nämä uudet virkailijat tulevat 
onnistumaan tehtävissään, on saamalla kaikkien jäsenten täysi tuki. Jos presidentti pyytää 
yksittäistä jäsentä toimimaan toimikunnassa, suorittamaan jonkun liontehtävän, tukemaan 
klubia kaikin mahdollisin tavoin, muistatteko, että olette jäseninä yhdessä valinneet nämä 
virkailijat ja siten vannotteko tukevanne heitä aktiivisesti kaikkina aikoina?’’ 
 
Klubin jäsenet: ‘‘Kyllä.’’ 
 
Virkaanasettava virkailija: 
 ‘‘Minulla on nyt suuri kunnia julistaa nämä lionjohtajat asetetuiksi omiin virkoihinsa.’’ 
 
 (Puhuu presidentille ja antaa hänelle puhemiehen nuijan): 

  
 



‘‘Sinulle lionpresidentti, ojennan tämän puhemiehen nuijan osoitukseksi klubisi 
osoittamasta arvostuksesta sinulle, ystävyyden ja luottamuksen merkkinä sekä 
auktoriteetin symbolina. Kaikkien tämän klubin jäsenten puolesta minä haluan vakuuttaa 
sinulle, että he tulevat noudattamaan sinun päätöksiäsi virkakautesi aikana.’’ 
 
 ‘‘Ja nyt lion__________________________________, on minun henkilökohtainen 
kunniani onnitella sinua tästä kunniasta, minkä klubisi on sinulle antanut valitessaan sinut 
ylimmäksi toimeenpanevaksi virkailijaksi ja haluan toivottaa sinulle ja tälle hienolle 
klubille erittäin menestyksellistä vuotta johtajakautesi aikana.’’ 
 
 

KANSAINVÄLINEN LIONSKLUBIEN JÄRJESTÖ 
LIONS CLUBS INTERNATIONALIN VIRALLINEN JULKAISU 
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