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Lions Clubs International 

Tarkoitus 
 

JÄRJESTÄÄ, perustaa ja valvoa 
palveluklubeja, joita kutsutaan lionsklubeiksi. 
 
KOORDINOIDA ja yhdenmukaistaa 
lionsklubien toimintaa ja hallintoa. 
 
LUODA ja ylläpitää yhteisymmärrystä 
maailman kaikkien kansojen keskuudessa. 
 
EDISTÄÄ oikeudenmukaisen hallinnon ja hyvän 
kansalaisuuden periaatteita. 
 
OSOITTAA aktiivista mielenkiintoa 
yhteiskunnan taloudellista, sivistyksellistä, 
sosiaalista ja moraalista kehitystä kohtaan. 
 
YHDISTÄÄ klubien jäseniä ystävyyden, hyvän 
toveruuden ja keskinäisen yhteisymmärryksen 
sitein. 
 
TARJOTA mahdollisuus julkisten asioiden 
avoimeen käsittelyyn, ilman väittelyä 
puoluepolitiikasta ja uskonnosta. 
 
ROHKAISTA palveluhaluisia ihmisiä työhön 
paikkakuntansa hyväksi ilman henkilökohtaista 
taloudellista hyötyä, sekä tehokkaaseen ja 
korkeat eettiset vaatimukset täyttävään 
toimintaan kaupan, teollisuuden, eri ammattien 
ja julkisen toiminnan aloilla sekä yksityisessä 
yritystoiminnassa. 

 

Lions Clubs International 

Näkemyksemme 
 

Olla maailmanlaajuisesti johtavassa 
asemassa humanitäärisessä 

palvelussa.  

Lions Clubs International  

LionsPeriaatteet 
 
PIDÄ päivätyötäsi kutsumuksena ja hoida työsi  
hyvin ja 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. 
 
AINA  kun epäilen asemani tai toimintani 
oikeellisuutta tai eettisyyttä, ratkaisen nämä 
epäilyt. 
 
PIDÄ ystävyyttä tavoitteena, ei välikappaleena. 
Tosiystävyys ei ole riippuvainen keskinäisistä 
palveluista, vaan tosiystävyys ei vaadi mitään ja 
hyväksyy palvelun siinä hengessä, jossa se 
annettiin. 
 
TÄYTÄ yhteiskunnalliset velvollisuutesi. Sanoin 
ja teoin osoita oikeudenmukaisuutesi ja 
rehtiytesi maatasi ja yhteiskuntaasi kohtaan. 
Annan heille runsaasti  aikaani, kyvyistäni ja 
omaisuudestani. 
 
AUTAN muita tarjoamalla sympatiaa 
ahdistuneille, apua heikoille ja omistani 
vähäosaisille. 
 
OLE VAROVAINEN arvosteluissasi, mutta 
antelias kiitoksessasi. Toimi rakentavassa 
mielessä, ei hajoittaen.

 

Lions Clubs International 

Toiminta-ajatus 
 

TEHDÄ MAHDOLLISEKSI  vapaaehtoisille palvella paikkakuntiaan ja yhteisöjään niiden humanitaaristen 
tarpeiden mukaan, sekä rohkaista rauhaan ja edistää kansainvälistä ymmärrystä lionsklubien välityksellä. 
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JOHDANTO 

Olet alueen puheenjohtajana tärkeä jäsen piirin johtotiimissä. Piirin virkailijana ja piirihallituksen 

jäsenenä sinä tuet piirikuvernööriä ja toimit linkkinä lohkon puheenjohtajien ja hänen välillään.   

Yhdessä lohkojohtajien kanssa sinä tuet hyvien klubien perustamista ja ylläpitoa alueella. Alueen 

puheenjohtajan tehtävät vaihtelevat riippuen alueen klubien tarpeista. Kysy piirikuvernööriltä mitä 

sinulta odotetaan kun toimit tärkeänä mentorina alueesi lohkojohtajille. 

 

Klubin menestykseen vaikuttavat klubivirkailijoiden ja jäsenten lisäksi koko piirin tiimi: lohkojohtaja, 

aluejohtaja ja piirikuvernööritiimi. Kansainvälinen hallitus on hyväksynyt muutoksia sääntöihin, 

joiden mukaan piirin johdolla on entistä parempia mahdollisuuksia tukea klubeja silloin kun ne 

tarvitsevat eniten apua. Yhdessä koko piirin tiimin kanssa voit auttaa näissä toimintatapojen 

muutoksissa ja näin varmistetaan että alueen klubit voivat hyvin. Olemassa olevien klubien lisäksi 
voit auttaa uusien klubien perustamisessa alueella. Sinun kykysi koordinoida lohkojohtajien 

toimintaa ja tukea heidän työtään tulee olemaan erittäin tärkeää alueen menestymiselle. 

 

   

ALUEEN PUHEENJOHTAJAN TEHTÄVÄT 

Alueen puheenjohtaja toimii piirikuvernöörin johdolla ja hänen valvonnassaan ja hän on alueensa 

korkein hallintovirkailija, kun virka täytetään piirikuvernöörin kauden aikana. Alueen puheenjohtajan 

tehtävät on kuvattu yksityiskohtaisesti Piirin Mallisäännöissä ja ohjesäännössä: 

 

1. Edistää tämän järjestön tarkoitusta ja päämääriä 

 

2. Valvoa alueensa lohkon puheenjohtajien toimintaa ja niitä piirin toimikuntien  

puheenjohtajia, jotka piirikuvernööri on antanut hänen valvontaansa 

 

3. Yhteistyössä piirin GMT-koordinaattorin kanssa toimia aktiivisesti uusien klubien 

perustamiseksi ja heikkojen klubien vahvistamiseksi 

 

4. Vierailla alueen jokaisen klubin säännönmukaisessa kokouksessa virkavuoden aikana ja 

raportoi klubien tilanteesta piirikuvernöörille ja piirin GMT- ja GLT-koordinaattoreille 

 

5. Vierailla alueen jokaisen klubin hallituksen kokouksessa virkavuoden aikana ja raportoi 
klubien tilanteesta piirikuvernöörille ja piirin GMT- ja GLT-koordinaattoreille 

 

6. Pyrkiä varmistamaan, että jokainen alueen klubi toimii oikein hyväksytyn klubin sääntöjen ja 

ohjesääntöjen mukaisesti 

 

7. Mainostaa Klubin laatuprosessia  ja tee yhteistyötä Piirikuvernööritiimin ja piirin GMT- ja 

GLT-koordinaattorien kanssa ohjelman toteuttamiseksi 

 

8. Toimia aktiivisessa roolissa yhdessä piirin GLT-koordinaattorin kanssa johtajakoulutuksen 

tukemiseksi  
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9. Kannustaa osallistumista kansainvälisiin ja piirin (osa- ja moninkertaispiirin) kokouksiin 

varmistaen vähintään täyden delegaation osallistumisen, mihin alueen klubit ovat 

oikeutettuja 

 

10. Suorittaa virallisia vierailuja klubikokouksiin ja charter-iltoihin piirikuvernöörin kutsun 

mukaisesti 

 

11. Suorittaa tarvittaessa muita tehtäviä ja toimia kansainvälisen hallituksen sääntöjen 

mukaisesti, kuten kuvailtu tässä käsikirjassa ja muissa säännöissä tai piirikuvernöörin 

pyynnöstä 
 

 

TYÖSKENTELY PIIRIKUVERNÖÖRIN KANSSA  

Omat tehtäväsi on tarkkaan määritelty piirikuvernöörin toimesta ja ne perustuvat alueen lohkojen ja 

klubien tarpeisiin. Yksi tärkeimmistä tavoitteista on tukea sekä piirikuvernööriä että lohkojen 

puheenjohtajia ja toimia heidän välisenä yhteyshenkilönä.   

 

Piirikuvernööri voi pyytää sinua suorittamaan mm. seuraavia tehtäviä: 

 

• Kannustaa positiivisesti lohkojohtajia pyrkimään erinomaisiin tuloksiin 

• Antaa lyhyt tiivistetty alueraportti piirihallituksen kokouksessa ja antaa lohkon puheenjohtajille 
mahdollisuus kertoa omista klubeistaan 

• Suorittaa virallisia klubivierailuja kuten piirikuvernööri on pyytänyt ja raportoida niistä. 

• Antaa ylimääräistä tukea vaikeuksissa oleville klubeille yhdessä lohkojohtajan kanssa, kuten 

piirikuvernööri on pyytänyt 

• Avustaa piirikokouksen ja muiden piirin kokouksien suunnittelussa ja järjestelyissä 
 

 

TYÖSKENTELY LOHKON PUHEENJOHTAJIEN KANSSA  

Lohkon puheenjohtajat ovat tärkeitä linkkejä, jotka yhdistävät lioneita, sinua ja piirikuvernööriä. Kun 

kerrot piirikuvernöörille alueesi klubien tilasta, kukaan ei voi antaa sinulle ajankohtaisempia ja 

tarkempia tietoja kuin lohkon puheenjohtajat. Eräs vaativimmista virkatehtävistäsi onkin juuri 

lohkojesi puheenjohtajien monien velvollisuuksien ohjaaminen. Se täytyy suorittaa siten, että: 

 

• Tuetaan alueen lohkojohtajia ja opastetaan heitä käyttämään sopivia resursseja, jotta tuetaan 
hyvinvoivia klubeja  

 

• Heidän työnsä soveltuu piirikuvernöörin vuoden toiminnalle asettamiin kokonaistavoitteisiin 
 

• Estetään tarpeeton palvelun toistaminen samalle ihmisryhmälle 
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Tehokas kommunikointi lohkojen puheenjohtajien kanssa on alueen menestyksen ehdoton 

edellytys. Jatkuva yhteydenpito sähköpostitse, puhelimitse tai henkilökohtaisesti tulee sisältää 

seuraavat alueet: 

 

• Niiden tavoitteiden edistymisen arvioiminen, joita sinä ja piirikuvernööritiimi olette asettaneet 
lohkon puheenjohtajille 

 

• Keskustelu klubin ja/tai piirin haasteista ja mahdollisuuksista  
 

• Jokaisen lohkon puheenjohtajan antama suullinen raportti siitä, mitä hän aikoo tehdä nyt ja 

lähitulevaisuudessa 

 

• Palveluprojekteista joita lohkon klubit suorittavat 
 

• Jäsenkasvusta ja koulutustarpeista lohkon klubeissa 
 

• Jokaisen lohkon klubin sisäisistä ja ulkoisista viestintätavoista 

 

• Jokaisen klubin tilasta ja miten tunnistaa heikkenevät klubit 
 

• Klubien hallinnollisista ja taloudellisista toimenpiteistä 
 

Jos osallistut lohkon kokoukseen, muista: 

 

• Antaa lohkon puheenjohtajan johtaa omaa kokoustaan 

• Käyttää tilaisuutta oppiaksesi tuntemaan lohkon klubit 

• Arvioida lohkon puheenjohtajan toiminnan tehokkuutta 
 

Lisätietoja liittyen lohkojohtajien tehtäviin, katso Lohkon puheenjohtajan käsikirjaa ja Lohkon 

puheenjohtajan koulutusosiota LCI:n verkkosivulla.  

 

 

TYÖSKENTELY MAAILMANLAAJUISEN JÄSENTYÖRYHMÄN JA MAAILMANLAAJUISEN 
JOHTAJAKOULUTUSRYHMÄN KANSSA  

Maailmanlaajuinen jäsentyöryhmä (GMT) sekä Maailmanlaajuinen johtajakoulutusryhmä (GLT) 

toimivat rinnakkaisina rakenteina parantaakseen jäsenkasvua ja johtajakoulutusta. GMT:n 

tavoitteena on laajentaa jäsenkasvua ja klubikasvua sekä panostaa klubitoiminnan menestykseen. 

GLT:n tavoitteena on löytää ja kouluttaa potentiaalisia johtajia koulutuksen ja johtamistaitojen 

kehittämisen avulla.  

 

GMT ja GLT työskentelevät molemmat yhteistoiminnassa piirikuvernööritiimin kanssa piiritasolla 

sekä kuvernöörineuvoston kanssa moninkertaispiirin tasolla. GMT- ja GLT-ryhmien sekä piirien ja 

moninkertaispiirien johtajien yhteistyöllä panostetaan alueelliseen kasvuun ja kehitykseen samalla 

kun kasvatetaan jäsenmäärää, parannetaan klubien toimintaa ja kannustetaan järjestön kaikkia 

tasoja yhä laadukkaampaan johtajuuteen. 
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Jokaisella osapiirillä on GMT (GMT-D) ja GLT (GLT-D), joista kumpikin koostuu GMT-D-

koordinaattorista ja GLT-D-koordinaattorista, piirikuvernööritiimistä, alue- ja lohkojohtajista ja 

ensimmäinen varapiirikuvernööri toimii ensisijaisena GMT-yhteyshenkilönä piirikuvernööritiimiin, ja 

toinen varapiirikuvernööri ensisijaisena Information related to the specific comGLT-yhteyshenkilönä. 
Muita päteviä lioneita voidaan lisätä ryhmään jos tarpeellista. GMT-D ja GLT-D työskentelevät 

yhdessä. GMT-D:n rakennetta koskevat tarkemmat tiedot löytyvät  Luvuta X (Laajennus) Hallituksen 

käsikirjassa. 

 

Jäsenenä Maailmanlaajuisessa jäsentyöryhmässä, aluejohtajien tulisi:  

 

• Kertoa jäsenyyteen liittyvistä resursseista klubeille 

 

• Mainostaa ja tunnistaa klubit, joiden kannattaa osallistua Klubin laatuprosessiin  (KLP) 
 

• Varmistaa, että klubin jäsenjohtajat tuntevat heidän roolinsa ja vastuunsa  
 

• Tunnistaa sijaintipaikkoja uusille klubeille  

 

• Korostaa jäsenten osallistumista uusiin tai olemassa oleviin palveluprojekteihin 
 

• Kannustaa klubeja toteuttamaan jäsenkasvusuunnitelman ja mainostamaan toimintaa 
paikkakunnalla 

 

• Kertoa jäsenten kehitystarpeista ja menestyksellisistä strategioista muille piirin GMT:n jäsenille 

 

Jäseninä Maailmanlaajuisessa johtajakoulutusryhmässä, aluejohtajien tulisi:  
 

• Tunnistaa potentiaalisia johtajia lohkon tasolla 

 

• Kertoa klubeille koulutus- ja johtamismahdollisuuksista sekä edistää niihin osallistumista 
 

• Kannustaa uusia johtajia ottamaan vastuuta johtamistehtävissä 
 

• Tehdä yhteistyötä GLT-D:n kanssa lohkon virkailijoiden koulutuksen varmistamiseksi 

 

• Kertoa muille GLT-D:n jäsenille koulutus- ja kehittämistarpeista 
 

 

VAHVOJEN KLUBIEN TUKEMINEN  

Lionjohtaja, kuten alueen puheenjohtaja, ei voi koskaan luottaa siihen, että tämän hetken vahva 

klubi ei tarvitse apua huomenna. Siitä tuli vahva ja se pysyi vahvana siksi, että klubin johtajat tekivät 

jatkuvasti työtä sen hyväksi ja myös siksi, että piirin virkailijat jatkuvasti valvoivat sen toimintaa ja 

pitivät huolta siitä. Muista, että myös vahvat klubit tarvitsevat rohkaisua. Muista myös, että vahva 

klubi voi olla paras tukesi heikon klubin auttamisessa. 
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Kun vierailet klubeissa, etsi näitä menestyksen osa-alueita: 

 

• Tärkeä palveluaktiviteetti, jota paikkakunnalla tarvitaan ja halutaan 
 

• Suui varainkeruuaktiviteetti, jolla on paikkakunnan tuki  

 

• Hyvä viestintä sekä klubin sisällä että PR-suhteet paikkakunnalla 
 

• Hyvin suunnitellut, järjestetyt ja säännölliset kokoukset, joissa on hyvää ohjelmaa sekä hyvin 
toimivat hallitus ja toimikunnat 

 

• Hyvä yhteishenki 

 

• Jäsenhankinta ja jäsenten kehittämisohjelma, johon kuuluu mieleenpainuva 
jäseneksiottoseremonia ja opastaminen viipymättä sekä uuden jäsenen saaminen mukaan 

työhön 

 

• Johtajakoulutuksen mahdollisuuksien mainostaminen jäsenille 
 

HYVINVOIVIEN KLUBIEN MAINOSTAMINEN 

Tehokkaimmat lionsklubit pyrkivät jatkuvasti tunnistamaan tapoja, joilla laajentaa niiden antaman 

humanitäärisen työn vaikutusta ja vastata jäsenten tarpeisiin ja odotuksiin. Ne huolehtivat siitä että 

ne tuovat jatkuvasti jotain arvokasta paikkakunnalle ja klubin jäsenille.  

 

Aluejohtajana sinulla on mahdollisuus tehdä yhteistyötä lohkojohtajien kanssa mainostaaksenne 

tätä työkalua klubien tasolla. Tutustu itsekin seuraaviin ohjelmiin ja pyri toimimaan tietojen 

lähteenä ja tukena lohkon puheenjohtajille tämän prosessin aikana. Lisätietoja löytyy Lohkon ja 

alueen puheenjohtajan sivuilta LCI:n verkkosivulta.  

 

 

TEIDÄN KLUBINNE, TEIDÄN TAPANNE – Tämä opas auttaa klubeja miettimään sen toimintatapoja, 

jotta vastataan jäsenten tarpeisiin. 

 
SUUNNITELMA VAHVEMMALLE KLUBILLE - Kuten missä tahansa arvokkaassa projektissa, on tärkeää 

kehittää ja toteuttaa suunnitelma tai "piirustus" toimien ohjaamiseksi. Suunnitelma vahvemmalle 

klubille antaa kartan, jonka avulla voidaan saavuttaa parempia tuloksia paikkakunnan ja jäsenten 

tyytyväisyydessä. Kolme yksinkertaista vaihetta antavat käytännöllisen lähestymistavan laajentaa 

mikä toimii jo nyt, lopettaa asiat jotka eivät toimi enää ja toteuttaa uudet aloitteet. Kun klubi luo 

hyvän Suunnitelman vahvemmalle klubille, sitoutuu sen toteuttamiseen, tarkistaa uudelleen 

suunnitelman ja arvioi tarpeet ja viimeistelee toimintavaiheet, se voi saavuttaa sekä lyhyen että 

pitkän aikavälin tavoitteet.  

 
KLUBIN LAATUPROSESSI (KLP) -  workshop-mallinen ohjelma, jonka kautta parannetaan klubin 

toimintaa. KLP-workshop voidaan järjestää kahdella eri tavalla: KLP Pro, jota vetää koulutettu 

ohjaaja tai KLP Lite, jossa klubin jäsen vetää workshopin. Neljän vaiheen kautta klubin jäsenet 
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pohtivat oman paikkakunnan tarpeita, täyttävät kyselyn jäsenyyskokemuksestaan, käyttävät 

resursseja ja laativat toimintasuunnitelmia. Lisätietoja saat LCI:n verkkosivulta.  

 

LIONSKLUBIN MALLISÄÄNNÖT JA OHJESÄÄNTÖ (LA-2) on klubin tärkein ohje. Tässä asiakirjassa on 

linjattuna lionsklubien rakenne, tehtävät ja vastuut, sekä klubivirkailijoiden tehtävät ja vastuut, ja se 

toimii siten klubin hallinnon tärkeimpänä oppaana. 

 

KLUBIVIRKAILIJOIDEN KÄSIKIRJA (LA-15) tarjoaa perustietoa klubivirkailijoille koskien heidän 

vastuitaan ja tehtäviään. Klubivirkailijat voivat selata ja tulostaa käsikirjan järjestön verkkosivujen 

klubiresurssikeskus -osiosta. 
 

Lions Newswire, kuukausittainen uutiskirje joka julkaistaan jäsrjestön verkkosivuilla, pitää jäsenet 

kautta maailman ajan tasalla koskien tärkeitä tapahtumia sekä sääntömuutoksia ja 

lionsaktiviteetteja. Jäsenet voivat lukea Lions Newswirea kuukausittain LCI:n verkkosivulla.  

 

JOHTAJAKOULUTUKSEN RESURSSIKESKUKSEEN (LRC) pääsee järjestön verkkosivujen kautta. 

Keskuksesta löytyy helposti johtajakoulutusmateriaaleja ja resursseja jotka on tarkoitettu lionien 

johtajuustaitojen kehittämiseen.  

 

KLUBIN ARVOSANAT (ME-15B) löytyy järjestön verkkosivulta. Tässä julkaisussa on erilaisia 

kysymyksiä, jotka auttavat klubeja huomaamaan niiden vahvuudet ja heikkoudet. Tämän kyselyn 

vastausten perusteella klubit voivat kehittää suunnitelman parantaakseen toimintaansa. 

 

E-CLUBHOUSE  Maailman kaikilla lionsklubeilla on nyt uusi koti internetissä e-Clubhouse -ohjelman 

kautta. e-Klubitalo antaa klubeille mahdollisuuden perustaa ilmainen verkkosivusto ja laajentaa 

niiden näkyvyyttä verkossa täyttämällä valmiit kentät, jotka antavat sivuille viimeistellyn ja 

ammattimaisen ulkonäön. E-Klubitalo auttaa myös luomaan yhtenäisen Lions-brändin ja samalla 

säilyttämään klubien oman yksilöllisyyden. Sivulla on klubin kalenteri, klubin projektit, osio 

valokuville ja Ota yhteyttä -kohta, jotta voimme kertoa helposti muille omista klubeista. 

Verkkosivulle voidaan lisätä enintään viisi uutta sivua. Klubi itse päättää mitä tietoja se haluaa 
verkkoon syöttää ja miten näitä tietoja käytetään. Kannusta klubeja luomaan omat verkkosivut e-

Klubitalon kautta. 
 

 
UUSIEN KLUBIEN PERUSTAMINEN 

Paikkakunnan löytäminen alueeltasi, joka voisi suuresti hyötyä uudesta lionsklubista, on huomattava 

toimenpide lionsklubien kasvattamiseksi. Tee yhteistyötä lohkon puheenjohtajien kanssa, kun 

pyritte perustamaan uuden klubin: 

 

1. Järjestäkää tapaaminen maailmanlaajuisen jäsentyöryhmän ja maailmanlaajuisen 

johtajakoulutusryhmän koordinaattoreiden kanssa. Voitte kuulla miten voitte tehdä yhteistyötä 

heidän kanssaan uuden klubin perustamisessa ja klubin johdon tukemisessa 

2. Varmista, että sinulla on tarvittavat tiedot ja materiaalit kuten Uuden klubin laajennus –paketti, 

jonka saa Jäsenohjelmien ja uusien klubien osastolta kansainvälisestä päämajasta 

3. Laadi lista alueen paikkakunnista, joille voitaisiin perustaa lionsklubi; keskustele listasta lohkon 

johtajien ja piirin GMT-koordinaattorin kanssa 

4. Kannusta alueesi klubeja sponsoroimaan uusia klubeja sekä tarjoa apua 
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Kun klubi on saanut perustamiskirjan, olet myös osaltasi vastuussa uuden klubin tukemisesta. 

Varmista, että seuraavat tehtävät suoritetaan: 

 

• Kaikki jäsenet perehdytetään lionismiin ja klubivirkailijat koulutetaan tehtäviin 

• Kokeneet lionit vierailevat säännöllisesti klubissa 

• Klubi saa tarvitessaan neuvoja ja opastusta 

 

Piirikuvernööri voi pyytää sinua pitämään opastusseminaarin uudet jäsenet  tai virkailijat alueellasi. 

Jos saat tämän tehtävän, voit pyytää erittäin hyviä ohjeita opastuskokousten järjestämiseksi ja 

pitämiseksi päämajan laajennus- ja jäsenjaostosta ja johtajakoulutusjaostosta. 

 

HEIKKOJEN KLUBIEN AUTTAMINEN 

Lohkon puheenjohtajana saatat tehdä yhteistyötä piirin johdon kanssa valvoaksesi lohkon alueen 

klubien yleistä tilannetta.  Sinua pyydetään ehkä auttamaan klubeja, jotta estetään niiden 

joutuminen status quoon tai ehkä sinua pyydetään kertomaan huomioistasi klubeista, joita 

piirikuvernööri suosittelee asetettavaksi status quoon. Tulet myös tukemaan klubeja, jotka ovat jo 

status quossa, jotta se aktivoidaan uudelleen ja ne saavuttavat hyvän aseman.    

 

Vaikeuksissa olevat klubit ovat yhdessä neljästä kategoriasta: Status Quo, prioriteettiklubit, 

suojelevassa status quossa olevat klubit ja taloudellisista syistä erotetut klubit. Alla mainitaan näiden 
kategorioiden ominaispiirteet. Nämä mainitaan myös Klubin terveystarkastusraportissa. 

 

Status Quo -klubit 
Status quolla tarkoitetaan lionsklubin perustamiskirjan, sen oikeuksien ja velvollisuuksien tilapäistä 

pidättämistä. Pääjohtajalla ja jaoksilla, kansainvälisen hallituksen puolesta toimien, on oikeus 

asettaa lionsklubi status quo tilaan tai vapauttaa se status quosta. Status quon tarkoitus on lopettaa 

klubin aktiviteetit kun se ei enää täytä klubille asetettuja velvollisuuksia kunnes status quo 

peruutetaan tai klubi lakkautetaan.   

 

Lionsklubit voidaan asettaa seuraaviin status quo -kategorioihin:  

• Klubi ei noudata järjestön sääntöjä tai toimii tavalla joka ei ole lionsklubille hyväksyttävää, kuten 
epäonnistuu klubin sisäisen kiistan ratkaisemisessa ja hakee ratkaisua oikeusteitse 

 

• Klubi ei täytä sille asetettuja vaatimuksia: laiminlyö klubikokousten pitämisen, jättää 

lähettämättä kuukausittaisen jäsenilmoituksen kolmena peräkkäisenä kuukautena;  
 

• Klubia ei ole olemassa  

  

• Klubi on pyytänyt lakkauttamista tai se liittyy toiseen klubiin.  

 

 

Klubit voidaan asettaa status quoon yllämainituista syistä, mutta sen lisäksi piirikuvernööri voi myös 

pyytää klubin asettamista status quoon jos se ei noudata lionsklubille asetettuja vaatimuksia. Nämä 



9 
 

pyynnöt vaativat myös ensimmäisen varapiirikuvernöörin ja lohkojohtajan hyväksynnän. Pyynnön 

mukana tulee lähettää riittävät todisteet siitä että klubi ei noudata kansainvälisen hallituksen 

ohjesääntöä ja mallisääntöjä ja selvitys mitä toimia piirikuvernööritiimi on suorittanut klubin 

rohkaisemiseksi sääntöjen noudattamiseen. Pyynnöt tulee saada vähintään 90 päivää ennen piirin 

ja/tai moninkertaispiirin vuosikokousta. Klubi asetetaan status quoon kun on saatu riittävä todistus 

siitä että klubi ei noudata kansainvälistä sääntöä ja ohjesääntöjä.  

 

a. Kun klubi on status quossa, se ei voi  

1. Järjestää palveluaktiviteetteja;  

2. Järjestää varainkeruuaktiviteetteja;  

3. Osallistua piirin, moninkertaispiirin tai kansainvälisiin tilaisuuksiin ja seminaareihin;  

4. Äänestää klubin ulkopuolisista asioista;  

5. Tukea ehdokasta piirin, moninkertaispiirin ja kansainvälisiin virkoihin;  

6. Lähettää kuukausittaisia aktiviteetti- ja jäsenilmoituksia;  

7. Sponsoroida lionsklubia, perustaa leo- tai lionessklubeja. 

  

b. Status quo klubeja tulee avustaa kaikin mahdollisin tavoin klubin lakkauttamisen 

välttämiseksi. Status quo -klubien auttamisessa tulee noudattaa seuraavia menetelmiä:  

 

1. Kun klubi on asetettu status quoon, tulee piirikuvernööritiimin tai yhteyslionin 

välittömästi ryhtyä auttamaan klubia kohti hyvän aseman saavuttamista. 

Piirikuvernööritiimin tulee pitää piirikuvernööri ajantasalla status quo klubien 

edistyksestä lohkossa. 

2. Jos tilanteessa on avuksi, piirikuvernööri voi nimittää kurssin käyneen opaslionin 

auttamaan klubia takaisin hyvään asemaan. Sekä klubin että DG-tiimin tulee hyväksyä 

opaslion.    

3. Piirikuvernöörin tai yhteyslionin tulee seurata edistymistä ja ilmoittaa LCI:n päämajaan 

kirjallisesti mitä edistymistä on tapahtunut ja suositella klubin lakkauttamista.   

 

c. Hyvään asemaan päästäkseen status quossa olevan klubin tulee:  

1. Korjata tilanne joka johti status quo -tilaan;   

2. Maksaa kaikki erääntyneet piirin, moninkertaispiirin ja kansainväliset jäsenmaksut;   

3. Toimittaa päämajaan uudelleenaktivointi-ilmoitus jäsen- ja virkailijatietoineen jos 

tarpeen;  

4. Suositus klubin vapauttamiseksi status quo -tilasta voidaan tehdä milloin vain 

toimivuoden aikana;  

5. Kun klubi on taas hyvässä asemassa, se voi muttaa sen jäsen- ja virkailijatietoja. 

   

d. Lakkauttaminen: Klubit, jotka eivät osoita edistymistä tai ne eivät pyri noudattamaan 

kansainvälisen järjestön sääntöjä ja ohjesääntöä tietyn ajan kuluessa ilmoitetaan 

kansainväliselle hallitukselle, joka päättää klubin lakkauttamisesta, sen jäämisestä status 

quoon tai siirtymisestä hyvään asemaan. 
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Klubin prioriteettistatus 
Kun klubi on nimitetty prioriteettiklubiksi, se antaa piirikuvernööritiimille (piirikuvernööri, 

ensimmäinen ja toinen varapiirikuvernööri) mahdollisuuden vierailla klubissa kaksi ylimääräistä 

kertaa. Vierailut rahoitetaan piirikuvernöörin budjetista. Tämä asema ei muuta klubin statusta tai 

sen oikeuksia ja velvollisuuksia ja sen tarkoituksena on ainoastaan tukea klubeja, jotka tarvitsevat 

hieman ylimääräistä huomiota.   

 

Prioriteettiklubeja ovat automaattisesti klubit, jotka on perustettu viimeisen 24 kuukauden aikana, 

status quo -tilassa olevat klubit ja klubit, jotka on lakkautettu viimeisten 12 kuukauden aikana ja 

jotka ehkä voidaan uudeelleenaktivoida.  

 

Piirikuvernööri voi pyytää prioriteettiasemaa lisäksi viidelle muulle klubille. Kun piirikuvernööri 
haluaa prioriteettiaseman klubeille, joita ei ole vastikään perustettu, ne eivät ole status quossa tai 

erotettu taloudellisten syiden vuoksi kuten yllä on mainittu, piirikuvernöörin tulee selittää miksi 

ylimääräinen tuki on tarpeen, antaa suunnitelma tarvituista tukitoimista ja nimittää klubille 

opaslion. Klubin, piirikuvernöörin ja ensimmäisen varapiirikuvernöörin tulee hyväksyä hakemus 

hakea prioriteettiasemaa klubille ja hakemus tulee lähettää Piiri- ja klubihallinnon jaostoon. Nämä 

klubit jatkavat niiden jäsenmaksujen maksamista ja täyttävät niiden velvollisuudet tai ne voidaan 

asettaa taloudelliseen erottamiseen ja lakkautetaan. Jos selvää edistymistä ei tapahdu kuuden 

kuukauden kuluessa, nämä klubit voivat menettää niiden prioriteettiaseman. Klubin katsotaan 

menestyneen, jos se on saavuttanut klubin asettamat tavoitteet, jotka se asetti kun 

prioriteettiasema myönnettiin sille.  Muille klubeille voidaan tämän jälkeen myöntää 

prioriteettiasema Piiri- ja klubihallinnon toimikunnan suostumuksella.  

  

Suojeleva status  
1. Lionsklubi voidaan asettaa suojelevaan status –tilaan piirikuvernöörin pyynnöstä silloin, kun sen 

kotimaassa tai -alueella: 

  

a. On käynnissä sota tai sisäinen levottomuus;   

b. Vallitsee poliittinen epävakaus;  

c. On tapahtunut luonnonkatastrofi;  

d. Tai jotkut muut erityistilanteet estävät klubia toimimasta normaalisti.  

 

2. Lionsklubi voidaan asettaa suojelevaan tilaan aluksi 90 päivän ajaksi ja vielä lisäpäivien ajaksi 

mikäli tilanne sitä vaatii.  

 

3. Suojelevassa tilassa olevan klubin voidaan sallia toimivan normaalisti, hallituksen 

sääntökokoelman Lionsklubin määritelmän mukaisesti, paitsi:  

 

a. Jäsenmaksujen suorittaminen (piirin, moninkertaispiirin ja kansainväliset);  

b. Kuukausittaisten aktiviteetti- ja jäsenilmoitusten toimittaminen.  

 

Klubi vapautetaan suojelevasta tilasta kun se pystyy toimimaan omin päin, maksaa sen piirin, 

moninkertaispiirin ja kansainväliset velat ja lähettää uudelleenaktivointiraportin. Suositus klubin 

vapauttamisesta suojelevasta tilasta voidaan tehdä koska tahansa vuoden aikana, mutta 

erityisolosuhteissa kansainvälinen hallitus, piiri- ja klubihallinnon toimikunnan puolesta voi 

vapauttaa klubin osasta velkojen maksua. 
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Klubin lakkauttaminen  
Kun klubi on ilmoittanut kansainväliseen päämajaan lakkauttamispäätöksestään tai yhdistyy toisen 

klubin kanssa ja kun piirikuvernööri on tästä yhtä mieltä, tullaan klubin perustamiskirja 

automaattisesti lakkauttamaan.   

 

Klubin lakkauttaminen voidaan mitätöidä 12 kuukauden kuluessa lakkauttamisesta, mikäli 

lakkauttamiseen johtaneet syyt on poistettu. Kaikki entiset velat tulee maksaa. Piirikuvernöörin tai 

yhteyslionin tulee pyytää lakkauttamisen mitätöintiä Uudelleenaktivointi-ilmoituksella. Pyynnöt 

uudelleenaktivoimisesta, jotka saadaan vähemmän kuin 90 päivää ennen piirin tai moninkertaispiirin 

vuosikokousta voidaan jättää käsittelemättä kunnes vuosikokous on pidetty.   

 

Klubien tilapäinen lakkauttaminen maksuhäiriöiden takia 
Klubit erotetaan automaattisesti taloudellisten syiden vuoksi, jos maksuja ei ole hoidettu 120 päivän 
kuluessa tai ne ylittävät US$20/jäsen tai $1000 tai enemmän. Lakkauttaminen tapahtuu 28. päivän 

jälkeen sen kuukauden jälkeen jolloin klubi on erotettu taloudellisten syiden vuoksi ellei täyttä 

maksua ole saatu. Määräaikainen erottaminen (suspension) tarkoittaa klubin perustamiskirjan, 

oikeuksien, etujen ja velvollisuuksien tilapäistä jäädyttämistä maksamattomien maksujen takia. 

 

Joka kuukausi piirikuvernööri ilmoittaa klubeille mitkä klubit piirissä ovat lakkautuslistalla, mitkä 

vapautettiin ka mitkä lakkautettiin. Alueen puheenjohtajat voivat auttaa klubeja välttämään 

tarpeettomat peruskirjan lakkauttamiset rohkaisemalla lakkautusuhan alla olevia klubeja joko 

maksamaan rästissä olevan maksunsa tai ottamaan yhteyttä kansainvälisen päämajan 

talousosastoon. 

 

Yksi aluejohtajan tärkeimmistä tehtävistä on huolehtia, että alueen klubit ovat hyvässä asemassa 

läpi toimivuoden. Tällainen erittäin tunnollinen aluejohtaja voi auttaa paitsi alueensa klubeja ja 

aluetta itseään, myös vaikuttaa positiivisesti koko järjestön hyvinvointiin. 

 

Usein maksut ovat jääneet rästiin muusta syystä kuin varojen puuttumisen takia. Klubivirkailija on 

saattanut sairastua tai voi olla pitkällä ulkomaan matkalla. Maksusuoritusten puuttumisen syitä voi 

olla monia. Maksujen saamista voivat myös viivyttää kansainvälisten maksukuittien saaminen. Oli 

syy mikä hyvänsä, vastuu ajallaan suoritettavista jäsenmaksuista on jokaisen lionsklubin harteilla. 
 

Kun klubi suorittaa maksun LCI:n pankkitilille, on tärkeää että tästä maksusta lähetetään kopio 

faksilla tai sähköpostilla osoitteeseen accountsreceivable@lionsclubs.org jotta maksu menee 

oikealle tilille; mukaan on liitettävä klubin nimi, numero, maksettavan summan suuruus ja maksun 

tarkoitus.   

 

On tärkeää, että klubit tarkistavat säännöllisesti niiden tiliotteet, jotka lähetetään LCI:sta, jotta ne 

voivat tarkistaa että maksut ovat tulleet perille ja ne on merkitty oikeille tileille.  Tämä vähentää 

huomattavasti klubin riskiä joutua erotetuksi väliaikaisesti, kun ei ole riskiä että maksuja ei ole 

tunnistettu oikein. Klubivirkailijat voivat välttää viiveitä ja estää mahdollisia virheitä tarkistamalla ja 

maksamalla maksut MyLCI:ssa. Se löytyy verkkosivulta www.lionsclubs.org.  

 

Huomaa:  MyLCI tarjoaa aluejohtajalle nopean tavan tarkistaa alueen jokaisen klubin taloudellinen 

tilanne. (Oma alueeni -valikosta pääset valitsemaan Klubit). Alueen klubien sivulla, klikkaa Tilitiedot -

kohtaa kunkin klubin kohdalla. 
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RAPORTIT 

Verkossa on neljä arvokasta raporttia, joiden lukemiseen ei vaadita sisäänkirjautumista.  Nämä 

raportit ovat:  

 

• Jäsenrekisteri: Jaoteltu klubin nimellä piireittäin, raportilla annetaan lukumäärät uusista, 

eronneista tai siirretyistä jäsenistä toimivuoden alusta jokaisesta piirin klubista 

 

• Puuttuvat klubivirkailijat -raportti: Listattu piirin nimen mukaan. Raportilla löytyvät klubit, jotka 

eivät ole ilmoittaneet klubivirkailijoita 

 
• Yhteenveto jäsenyyslajeista ja sukupuolesta klubeittain: Jaoteltu piireittäin, raportilla näkyvät 

kaikki jäsenet sukupuolen ja jäsenyyslajin perusteella (perheyksikkö, leolion, opiskelija, nuori 

aikuinen) 

 

• Kumulatiivinen jäsenilmoitus: Piirin nimen mukaan listatut jäsenilmoitukset. Raportilla näkyvät 

piirin klubien lukumäärä ja kokonaisluvut lisätyistä, erotetuista ja siirretyistä jäsenistä 

toimivuoden alusta asti 

 

Nämä raportit löytyvät MyLCI:n sisäänkirjautumissivulta http://mylci.lionsclubs.org/. Tukipaneelin 

oikealta puolelta löytyy Jäsenraportit -linkki. 

 

PALKINNOT 

Piirikuvernööritiimin ansiopalkinto 
Arvostuksena piirikuvernööritiimin tekemää työtä kohtaan järjestö myöntää tämän palkinnon 

piirikuvernööritiimin jäsenille jotka täyttävät kansainvälisen hallitukset asettamat ehdot ja kriteerit 

kautensa päättyessä.  

 

Piirikuvernööri voi myös lähettää sellaisten piirikuvernööritiimin jäsenten nimet, jotka ovat tehneet 

erinomaista työtä. Näitä voivat olla piirikuvernööri, varapiirikuvernöörit, alueen ja lohkon 

puheenjohtajat. Palkinnot lähetetään piirikuvernöörille, joka antaa tunnustusta lioneille yhdessä 

Piirikuvernööritiimin palkinnon kanssa. 

 

Piirikuvernööritiiminpalkintohakemus löytyy piirin resurssikeskuksesta LCI:n verkkosivulta. 
Täytettyjen hakemusten on oltava perillä Eurafrikan osastolla viimeistään 31. elokuuta. 

 

Klubin erinomaisuuspalkinto 
Järjestö myöntää tämän palkinnon sellaisille klubeille, jotka ovat saavuttaneet erinomaisia tuloksia 

toimivuoden aikana. Klubien tulee saavuttaa kansainvälisen hallituksen asettamat vaatimukset.  

 

Tällä palkinnolla annetaan tunnustusta koko klubille, ei vain yhdelle yksittäiselle jäsenelle.  Klubit, 

jotka saavat tämän palkinnon saavat lippumerkin ja klubipresidentti saa erityisen rintamerkin. 
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Hakemuslomake löytyy klubin resurssikeskuksesta LCI n verkkosivuilla. Kirjoita "Klubin 

erinomaisuuspalkinto" hakulaatikkoon. Täytettyjen hakemusten on oltava perillä Eurafrikan 

osastolla viimeistään 31. elokuuta.  

 

Klubin uudelleenrakentamispalkinto 
Klubin uudelleenrakentamispalkinnolla annetaan tunnustusta lioneille, jotka olivat keskeisessä 

asemassa lakkautetun tai status quo -tilassa olleen klubin uudelleenaktivoimisessa ja saattamisessa 

toimintakuntoon. Se myönnetään piirikuvernöörin tai piirikuvernööritiimin suosituksesta. 

Piirikuvernöörin tulee hyväksyä tämä suositus. 

 

Palkittavaksi ehdotetun lionin tulee olla toiminut keskeisessä roolissa uusien jäsenten hankinnassa, 

hän on auttanut uusien aktiviteettien suunnittelussa ja varmistanut, että klubi saa tarvitsemaansa 
opastusta ja kannustusta kehittyessään. 

 

Tietoa ja hakemuslomake löytyy Klubin uudelleenrakennus ja -aktivointi -osiosta LCI:n verkkosivulla. 

 

Presidentin lohko- ja aluejohtajien palkinnot 
Lohkon ja alueen puheenjohtajat pystyvät vaikuttamaan aidosti auttamalla klubeja edistämään 

palvelua, kasvattamaan  jäsenmäärää ja saavuttamaan tavoitteet. Presidentin palkinto lohkojen ja 

alueiden puheenjohtajille on enemmän kuin palkinto: se on suunnitelma, joka auttaa lohkojen ja 

alueiden puheenjohtajia ja heidän tukemiaan klubeja onnistumaan!  

 
  

KANSAINVÄLISEN PÄÄMAJAN ORGANISAATIO 

Kansainvälinen päämaja on jaettu eri ryhmiin, jotka kaikki tukevat samoja tavoitteita ja niillä on 

luonnollinen yhteistyöhön perustuva suhde.   

 

Verkkosivut ovat välttämätön työkalu klubi- ja piirivirkailijoille. Sivuilta löytyy satoja sivuja tietoja ja 

ne on järjestetty helposti hallittavaan muotoon. Uusia kohtia lisätään joka kuukausi ja sivuja 

kehitetään jatkuvasti. 

 

Seuraava kuvaus kansainvälisen päämajan osastoista voi myös auttaa klubeja saamaan yhteyden 

tarvitsemaansa osastoon. Päämajan keskuksen puhelinnumero on (630) 571- 5466. 

Hallintovirkailijat kansainvälisessä päämajassa 
Hallintojohtaja  

LCI:n hallintojohtaja valvoo kaikkea hallintoa ja kansainvälisen päämajan toimintaa. Hänen 

päätehtävänään on järjestön henkilöstön avulla  panna  toimeen  päätöksiä ja  toteuttaa  ohjelmia, 

jotka  ylläpitävät järjestön ja säätiön tarkoituksia ja tavoitteita. 

  

Hallintojohtaja: 

  

• Valvoo kansainvälisen päämajan eri ryhmien toimintaa ja sen henkilökuntaa  

• Toimii kiinteässä yhteistyössä järjestön kansainvälisen presidentin, työvaliokunnan,  

kansainvälisen hallituksen ja LCIF:n hallituksen kanssa varmistaen, että lionismin toiminta ja 

laajeneminen eri maailman maissa on sen periaatteiden ja hallituksen päätösten ukaista  
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Sihteeri  

Sihteeri toimeenpanee järjestön johtamisohjelmia, hän laatii viralliset pöytäkirjat kansainvälisen 

hallituksen ja työvaliokunnan kokouksista ja lähettää ne asianomaisille henkilöille. 
  

Rahastonhoitaja  

Rahastonhoitajan tehtävänä on suojata, hoitaa ja sijoittaa ärjestön varoja ja hoitaa sen muuta 

omaisuutta kansainvälisen hallituksen antamien ohjeiden mukaan. Hän valvoo myös talousarviota 

sekä piirikuvernöörien ja kansainvälisten johtajien matka- ja toimistokululaskujen tarkastusta.  

 

LCIF:n hallintojohtaja  

Lionsklubien kansainvälisen järjestön säätiön hallintojohtaja on vastuussa säätiön hallinnosta, joka 

on erillinen laillinen yksikkö, joka toimii hyväntekeväisyydessä verovapaana järjestönä. LCIF:n 

hallintojohtaja tekee yhteistyötä LCIF:n puheenjohtajan ja LCIF:n hallituksen kanssa toteuttaakseen 

säätiön tehtävää, jonka mukaisesti tuetaan lionsklubeja kaikkialla maailmassa, kun ne palvelevat 

niiden paikkakuntia ja toteuttavat elintärkeitä humanitaarisia projekteja.  

 
KANSAINVÄLISEN PÄÄMAJAN RYHMÄT 

Piiri- ja klubipalvelut sekä johtajakoulutusryhmä  
Piiri- ja klubihallinto 

Sähköposti: districtadministration@lionsclubs.org  
Avustaa piirien ja klubien hallintoasioissa maailmanlaajuisesti. Hoitaa käännöstyöt kaikille 

kansainvälisen järjestömme virallisille kielille. Myöntää piirikuvernööritiimien ja klubien 

erinomaisuuspalkinnot ja tukee klubien kehitystä  Opaslionohjelmilla ja Klubien 

jälleenrakennuspalkinnoilla. Eurafrikan osasto palvelee piirikuvernöörejä tärkeänä 

viestintävälineenä. 

  

Johtajakoulutus  

Sähköposti: leadership@lionsclubs.org  
Vastaa kaikista johtajakoulutusohjelmista, seminaareista, konferenssien opetusohjelmista ja 

julkaisuista kansainvälisellä, moninkertaispiirin, piirin ja klubien tasolla. Vastaa myös verkko-

oppimisen työkaluista ja sisällöstä (Johtajaresurssikeskus) ja sisältöön liittyvistä työkaluista ja 

resursseista paikalliseen käyttöön. Tukee Maailmanlaajuisen johtajakoulutusryhmän (GLT) työtä 

identifioiden lionien koulutustarpeet ja kehittääkseen niitä vastaavat ohjelmat jäsenille ympäri 
maailmaa. 

  
 
Globaali kehitysryhmä  
Sähköposti: globaldevelopment@lionsclubs.org 
 
Palveluaktiviteetit 
Sähköposti:programs@lionsclubs.org 

Tukee lioneita ja leoja tarkoituksenmukaisten palveluprojektien ja aktiviteettien toteuttamisessa 
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tarjoamalla projektien suunnittelumateriaaleja. Nykyiset palvelukategoriat sisältävät lapset, 

nuoret, terveys, ympäristö ja kansainväliset suhteet sekä erityisaloitteet kuten 

100-vuotisjuhlan palveluhaaste ja Lukutaito-ohjelma. Jaos kerää myös 

tietoja lionien ja leojen aktiviteeteista palveluaktiviteettien yhteenvetoraportissa. Tämä tieto auttaa 

järjestöä osoittamaan miten lionien ja leojen paikalliset työt auttavat vaikuttamaan positiivisesti 

globaaleihin kehitysprioriteetteihin. Palveluaktiviteettien jaostoon kuuluvat Ohjelmat & 

Palveluaktiviteettien osasto ja Leoklubiohjelman osasto. 

 

Markkinointi ja jäsenyys 
 
Jäsenyys 
Sähköposti: membershipdev@lionsclubs.org 

Ohjaa ja käynnistää jäsenten ja jäsentoimikuntien aloitteet standardien luomiseksi jäsenyysohjelmille ja 

uusien jäsenten hankkimiselle.  Valvoo GMT:n ja jäsentoiminnan tehtävien suorittamista. 

 

PR 
Email: pr@lionsclubs.org 

Ohjaa kaikkia PR-toimintaan liittyviä tehtäviä ja suhteita mediaan.  Hoitaa audiovisuaalisen tuotannon ja 

tilaisuudet sekä johtaa ja hoitaa PR-tehtävät korkean profiilin tilaisuuksissa ja ohjelmissa, kuten 100-

vuotisjuhlat, Lionien päivä YK:ssa, jne. 

 

 

Markkinointi 
Sähköposti: marketing@lionsclubs.org 

Ohjaa, kehittää ja toteuttaa markkinointistrategioita, joilla tuetaan järjestön tärkeitä ohjelmia kuten 

uusiin klubeihin ja jäsenyyteen liittyviä aloitteita, palvelualoitteita sekä kaikkien tunnustusohjelmien ja 

muiden ohjelmien markkinointia lioneille.  Valvoo graafista tuotantoa. 

 

Viestintä 
Sähköposti: communications@lionsclubs.org 
Ohjaa kaikkea sisäistä ja ulkoista viestintää, mainontaa, brändiä ja järjestön viestintäsisältöä.  Tähän 

sisältyy verkkoviestintä ja LION-lehti. 

 

 

Rahastonhoitaja, talous- & yritystoiminnan ryhmä 
Talous  

Sähköposti: finance@lionsclubs.org  
Hallitsee järjestön resursseja, eli ihmisiä ja rahaa. Johtaa järjestön taloussäännösten 

toimeenpanemista, pankkitilejä, siirtää varoja, hoitaa kirjanpidon, kululaskennan toimenpiteet sekä 

sijoitukset. Tarjoaa erilaisia taloudellisia palveluja jäsenille. 

 

  

Tietotekniikka  

Sähköposti: informationtechnology@lionsclubs.org  
Tarjoaa teknologiapalveluja, jotka sisältävät teknologisen infrastruktuurin, jäsenyys- ja 

talousjärjestelmät, raportointisysteemit, jäsenpalvelut kuten MyLCI, viestintäjärjestelmät, 
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dokumenttien hallintajärjestelmän, klubi-, virkailija- ja jäsentietojen tiedonhallinnan, piirien ja 

kansainvälisten vuosikokousten tukemisen sekä teknisen tuen henkilöstölle ja jäsenille. (verkkosivut: 

www.lionsclubs.org).  

 

Klubitarvikkeet ja jakelu  

Sähköposti: clubsupplies@lionsclubs.org  
Hoitaa klubitarvikkeiden markkinoinnin ja jakelun sekä hankinnan ja postituksen. Hallinnoi 

maailmanlaajuisia lisenssiohjelmia. Toimii muiden osastojen laskutuksen, ostojen, toimitusten ja 

inventaarion koordinoijana sekä kaikkien lionsklubimateriaalien laskutuksen hoitajana.  

 
 

Muut kansainvälisen päämajan ryhmät 
Vuosikokous  

Sähköposti: convention@lionsclubs.org  
Kehittää, hallinnoi ja koordinoi kaikkia suurimpia logistisia toimintoja ja tehtäviä liittyen 

kansainväliseen vuosikongressiin, DGE-seminaariin ja kansainvälisen hallituksen kokouksiin.  

 

Lakiasiat  

Sähköposti: legal@lionsclubs.org  
Vastaa järjestön tavaramerkin rekisteröinnistä ja sen käytön valvonnasta, maailmanlaajuisesta 

vakuutusohjelmasta sekä riskien hallinnasta ja oikeustoimenpiteistä. Opastaa lioneita järjestön 

säännön ja ohjesääntöjen sekä hallituksen sääntökokoelman tulkinnassa ja toimeenpanemisessa, 

kansainvälisessä vaalimenettelyssä, kansainvälisten johtajien valintoihin ja tukemiseen liittyvissä 

asioissa sekä erimielisyyksien selvittelyissä ja vaalipiirien tekemissä valituksissa 

 

Lions Clubs International Foundation  
Verkkosivu: www.lcif.org  

Sähköposti: lcif@lionsclubs.org  
Vastaa säätiön hallinnosta, mukaan lukien sijoitusten hallinta, apurahojen myöntäminen ja yhteistyö 

luottamusmiesten ja hallituksen jäsenten kanssa. Säätiö vastaa myös hätäapurahojen 

myöntämisestä, SightFirst -ohjelmasta, Lions Questista sekä muista humanitäärisistä 

apurahaohjelmista. Säätiö hoitaa myös lahjoitusten vastaanottamisen ja tunnustusten 

myöntämisen. 
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Me palvelemme 
 
 

The International Association of Lions Clubs 
 

300 W. 22nd Street 
Oak Brook, IL  60523-8842 USA 

Puhelin:  +1-630-571-5466 
Faksi:  +1-630-571-1693 

www.lionsclubs.org  
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