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YHTEENVETO KANSAINVÄLISEN HALLITUKSEN PÄÄTÖKSISTÄ 
HAMPURI, SAKSA 

 10.-15. HUHTIKUUTA 2010 
 
 

1. Honolulu, Havaiji, USA valittiin vuoden 2015 kansainvälisen vuosikongressin paikaksi. 
2. Chicago, Illinois, USA valittiin vuoden 2017 kansainvälisen vuosikongressin paikaksi 

järjestön 100-vuotisjuhlallisuuksia varten. 
 
SÄÄNTÖ- JA OHJESÄÄNTÖTOIMIKUNTA 
 
1. Tarkasteltiin piiriin 324-A1 (Intia) kuuluvien The Lions Club of Chennai Ashok Pillarin 

ja Lions Club of Madras Greaterin jättämää vaalipiiriä koskevaa valitusta; vahvistettiin 
moninkertaispiirin sovittelutoimikunnan lopullinen päätös; hyväksyttiin valitus ja 
hylättiin piirin 324-A1 uutta piirijakoa koskeva ehdotus. Harkittiin kaikkia esille tulleita 
ja tähän valitukseen liittyviä asioita ja päätettiin, että tämä päätös on lopullinen ja kaikkia 
osapuolia sitova piirissä 324-A1 ja kaikissa klubeissa piirissä 324-A1. 

2. Erotettiin Wichaidid Chalin piirikuvernöörin virasta piirissä 310-B (Thaimaa) johtuen 
siitä, että hän ei ole noudattanut moninkertaispiirin sovittelutoimikunnan enemmistön 
tekemää lopullista ja sitovaa päätöstä valitusasiassa ja on tukenut lionsasioiden 
riitauttamista.  Julistettiin, ettei Lions Clubs International eikä mikään klubi tai piiri ole 
tulevaisuudessa pitävä Wichaidid Chalinia entisenä piirikuvernöörinä eikä hänelle tulla 
myöntämää sen nimityksen oikeuttamia etuoikeuksia. Julistettiin, ettei piirissä 310-B 
avoimeksi jäänyttä virkaa tulla täyttämään ja että piirin 310-B piirikuvernööri-elekti tulee 
toimimaan väliaikaisena piirikuvernöörinä vuoden 2010 kansainväliseen 
vuosikongressiin asti. 

3. Lakkautettiin the Krabi Lions Club piirissä 310-B (Thaimaa) johtuen siitä, että klubin 
jäsenet eivät ole noudattaneet järjestön oikeudellisen jaoston direktiivejä eivätkä ole 
myöntyneet moninkertaispiirin sovittelutoimikunnan enemmistön antamaan lopulliseen ja 
sitovaan päätökseen valitusasiassa. Julistettiin, ettei entinen klubi eikä sen entiset jäsenet 
enää kuulu Lions Clubs Internationaliin, moninkertaispiiriin 310 eivätkä piiriin 310-B, 
eikä heillä ole enää jäsenille kuuluvia oikeuksia ja etuoikeuksia järjestössä, 
moninkertaispiirissä tai alapiirissä ja että he menettävät entiset oikeutensa ja 
etuoikeutensa käyttää nimeä “Lion”, järjestön merkkiä tai muuta entisen klubin tai 
järjestön arvomerkkiä, mukaan lukien aikaisemmat virkanimityksiä tai arvonimet.   

4. Muutettiin hallituksen sääntökokoelman kappaleita III ja XV siten, että sopivaksi 
katsottaessa ilmaisu “puoliso” muutetaan muotoon “aikuinen seuralainen”. 

5. Hyväksyttiin päätös, jonka mukaan vuoden 2010 kansainväliselle vuosikongressille 
esitetään päätettäväksi, että kansainvälisten sääntöjen pykälä IX, maksut ja jäsenmaksut, 
siirretään kokonaisuudessaan kansainväliseen ohjesääntöön uutena pykälänä XII ja 
jäljelle jäävät kansainvälisten sääntöjen ja ohjesäännön pykälät numeroidaan uudelleen. 
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KONGRESSITOIMIKUNTA 
 
1. Vahvistettiin vuonna 2011 Seattlessa pidettävän vuosikongressin rekisteröintimaksut.                         
            Maksut pysyvät samoina kuin vuoden 2010 Sydneyn kongressissa.  Varsinaisen     
            rekisteröinnin määräajaksi muutettiin 31. maaliskuuta. Jälki-ilmoittautumismaksu on   
            voimassa 1. huhtikuuta alkaen aina itse paikalla Seattlessa tapahtuvaan  
            ilmoittautumiseen. 
2. Muutettiin hallituksen sääntökokoelman kappaletta VIII siten, että ilmaisu “puoliso”  
            korvataan ilmaisulla “aikuinen seuralainen” tai jollakin muulla sopivalla vaihtoehdolla. 
 
PIIRI-JA KLUBIPALVELUTOIMIKUNTA 
 
1.         Peruutettiin 10-jäsenisen The Onteora Lions Clubin (piiri 20-O) peruskirja. 
2.   Täytettiin kolme täyttämättä ollutta piirikuvernööri-elektin virkaa.  
3.  Hyväksyttiin piirin 324-C5 piirijakoa koskeva muutosehdotus toteutettavaksi vuoden 

2010 kansainvälisen vuosikongressin päättyessä.  
4.  Hyväksyttiin piirin 324-A5 piirijakoa koskeva muutosehdotus toteutettavaksi vuoden 

2010 kansainvälisen vuosikokouksen päättyessä sillä edellytyksellä, että kaikki 50 US 
dollaria ylittävät erääntyneet klubikohtaiset maksut on maksettu 15.5.2010 mennessä.     

5.  Tunnustettiin Ukraina väliaikaispiiriksi, jossa on yhdeksän klubia ja 229 jäsentä.   
6. Päätettiin liittää koordinoivien lionien ja väliaikaispiirien alue- ja lohkonpuheenjohtajina   
            toimivien lionien nimet ja yhteystiedot Lionsklubien kansainvälisen järjestön  
            Vital Information -luetteloon ja Lionsklubien kansainvälisen järjestön viralliseen  
            luetteloon.   
7.  Tunnustettiin Pekingissä, Kiinassa piireihin kuulumattomat klubit väliaikaispiiriksi 385 

vuoden 2010 kansainvälisen vuosikongressin päättyessä.   
8.  Nimitettiin väliaikaispiirien paikallisten lionien suosittelemat lionjohtajat toimimaan 

väliaikaispiirien piirikuvernöörinä varainhoitovuonna 2010-2011.   
9.  Muutettiin vuoden 2009-2010 erinomaisen piirikuvernöörin palkintoja siten, että 

palkinnot muuttuvat helpommin saataviksi. Uudistetut vuoden 2010-2011 erinomaisen 
piirikuvernöörin palkinnot muutettiin palkitsemaan enemmän ryhmätyötä ja  
joustavammiksi.   

10.  Muutettiin hallituksen sääntökokoelman kappaletta V siten, että status quo ja 
uudelleenaktivointiprosessi tulevat selkeämmiksi ja linjakkaammiksi.   

11.  Muutettiin hallituksen sääntökokoelman kappaletta IX seuraavassa kolmessa asiassa: 
ilmaisu ”puoliso” korvataan ilmaisulla ”seuralainen”; selvennetään, että väliaikaispiiri 
saavuttaa täyden piirin aseman, kun piirissä on vähintään 35 klubia ja 1 250 hyvässä 
asemassa olevaa jäsentä vuoden päättyessä; selvitään uudelleenanomusprosessia 
tilanteessa, jossa piirijakoa koskeva ehdotus on hylätty tai todettu epätäydelliseksi.  

12.  Muutettiin hallituksen sääntökokoelmaa siten, että opaslioneita kannustetaan 
sertifioitumaan ja poistetaan aikaisempi opaslionin palkinto.   

 
TALOUS- JA PÄÄMAJATOIMIKUNTA 

 
1. Hyväksyttiin vuoden 2009-2010 ennuste, joka oli ylijäämäinen. 
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2. Hyväksyttiin Charles Schwab Trust Company hoitamaan yrityksen eläkekassaa. 
3. Hyväksyttiin 50 000 US dollarin lisäys kansainvälisen hallituksen vuoden 2010-2011   
            maalis-/huhtikuun kokousta varten. 
4. Hyväksyttiin käytettäväksi ilmaisua “aikuinen seuralainen” ilmaisun ”puoliso” sijasta  
            hallituksen toimintaperiaatteiden kappaleessa XII Kansainvälinen virasto & henkilöstö,                       
            kappaleessa XXII Puhujavaraukset, matkustussäännöt ja korvaukset sekä   
            Toimeenpanevan virkailijan matkustus ja kulukorvausmenettely. 
5. Hyväksyttiin muutokset hallituksen toimintaperiaatteiden kappaleeseen XI koskien                   
            klubin tilapäisen lakkauttamisen ja lakkauttamisen toimintaperiaatteita seuraavasti: 

Klubin tilapäinen lakkauttaminen ja lakkauttaminen 
Klubi, jolla on maksamattomia laskuja yli 20 US dollaria jäsentä kohti tai 1 000 US 
dollaria klubia kohti, kumpi tahansa on vähemmän, jotka ovat yli 120 päivää vanhoja, 
lakkautetaan tilapäisesti. Tilapäinen lakkauttaminen koskee myös klubin peruskirjaa, 
kaikkia lionsklubin oikeuksia, etuoikeuksia ja velvoitteita. 
 
Ellei klubi saavuta hallituksen toimintaperiaatteiden määrittelemää hyvää asemaa 
viimeistään tilapäistä lakkauttamista seuraavan kuukauden 28. päivään mennessä, 
klubin peruskirja peruuntuu automaattisesti. Klubin lakkauttaminen voidaan peruuttaa 
12 kuukauden sisällä lakkauttamispäivästä lukien, mikäli taloudellisista syistä 
tilapäisesti lakkautettu klubi on maksanut täysin velkansa ja sen täyttämä 
uudelleenaktivointi-ilmoitus on tullut perille.  
 
Klubia, jolla on taloudellisen jaoston hyväksymä maksusuunnitelma, ei lakkauteta 
tilapäisesti niin kauan kun klubi täyttää velvollisuutensa hyväksytyn 
maksusuunnitelman mukaisesti. 

 
6. Hyväksyttiin muutos hallituksen toimintaperiaatteiden kappaleessa XXII olevaan 

pykälään B.2., jonka mukaan Australian, Uuden Seelannin, Papua Uuden Guinean, 
Indonesian ja Tyynen meren saarten foorumi pidetään elokuun viimeisellä täydellä 
viikolla tai syyskuun ensimmäisellä täydellä viikolla. 

7. Hyväksyttiin taloudenhoidon tarkistukset toimenpanevan virkailijan matka- ja  
            kulukorvauksiin. 
LCIF 
 
1. Tarkistettiin sijoitusperiaatteita koskevaa lausunnon tekstiä Kaliforniassa  
            voimassaolevien vuosittaisten hyväntekeväisyysmaksujen osalta.  
2. Hyväksyttiin aloitettavaksi LCIF:n neuvoa-antavan ohjaustoimikunnan muodostaminen  
            siten, että nimitykset ensimmäiseen komiteaan ja toimintaperiaatteiden muutokset tulevat  
            harkittaviksi kesäkuussa 2010 pidettävässä kokouksessa Sydneyssä, Australiassa.   
3. Hyväksyttiin materiaalimuutokset progressiivisen Melvin Jones (PMJ) -merkin  
            valmistuksessa. 
4. Annettiin henkilöstölle valtuudet vaatia useita siemenapurahoja saaneiden hankkeiden  
            johtoryhmiltä LCIF-apurahojen palauttamista ja tarpeen vaatiessa ryhtyä oikeudellisiin  
            toimenpiteisiin sellaisissa tapauksissa, joissa hankkeen raportit ovat merkittävästi  
            myöhässä. 
5. Vahvistettiin uudelleen The International Agency for the Prevention of Blindness (IAPB)  
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           -järjestön jäsenyyteen käytettäväksi rahoitusosuudeksi 56 560 US dollaria. 
6. Siirrettiin 1,5 miljoonaa US dollaria SightFirstin vuotuisen apurahabudjetin vapaita  
           varoja seuraavalle kirjanpitovuodelle. 
             
7. Hyväksyttiin 64 tavallista, kansainvälisen avun ja Core 4 -apurahaa,  
            joiden yhteissumma on 2 504 948 US dollaria. 
8. Kirjattiin kaksi apurahahakemusta. 
9. Hylättiin yksi apurahahakemus.  
10. Hyväksyttiin jäsenyys World Wide Hearing -koalitioon rahoitusosuudella 7 500 US   
            dollaria. 
11. Hyväksyttiin 50 000 US dollarin apuraha The Hear Us Roar -ohjelmalle tukemaan  
            yksivuotista kuulonhuollon palvelun pilottiohjelmaa. 
12.  Valittiin kolme finalistia ehdolle vuoden 2010 Humanitaarisen apurahan saajaksi.  
13. Hyväksyttiin jäsenyys The Clinton Global Initiative (CGI) -ohjelmaan rahoitusosuudella  
            20 000 US dollaria. 
14. Päivitettiin säätiön Scottrade-tilin allekirjoittajat arvopaperilahjoitusten tekemisen  
            helpottamiseksi. 
15. Muutettiin hallituksen sääntökokoelmassa olevia LCIF:n tilintarkastussääntöjä. 
 
JOHTAJAKOULUTUSTOIMIKUNTA 
 
1. Lisättiin yksi Senior-lionien johtajakoulutusinstituutti vuoden 2010-2011 instituuttien ja   
            seminaarien aikatauluun tukemaan lionjohtajien koulutusta Afrikan mantereella,  
            edellyttäen, että tarvittavat varat myönnetään. 
2. Lisättiin yksi kouluttajien koulutusinstituutti vuoden 2010-2011 instituuttien ja  
            seminaarien aikatauluun tukemaan lionkouluttajien koulutusta Afrikan mantereella,              
            edellyttäen, että tarvittavat varat myönnetään. 
3. Muutettiin moninkertaispiirien johtajankoulutuksen rahoitusohjelmaa siten, että siihen   
            sisältyy rahoitusta, jolla tuetaan toisten varapiirikuvernöörien paikallista koulutusta. 
4. Tunnustettiin MERLin yhteisvaliokunnan esittämät ajatukset, jotka koskevat  
            lisääntynyttä integraatiota paikallisten, jäsenmäärien lisäämiseksi tehtyjen ponnistelujen  
            ja maailmanlaajuisen jäsentyöryhmän ponnistelujen välillä ja tehostettua keskittämistä ja  
            tukea johtajankoulutukselle järjestön kaikilla tasoilla.  
5. Muutettiin hallituksen sääntökokoelman kappaletta XIV vaihtamalla ilmaisu ”puoliso” 

ilmaisuksi ”aikuinen seuralainen” piirikuvernööri-elektien seminaarin tulevan 
presidentin, puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan kulujen osalta.  

6. Muutettiin hallituksen sääntökokoelman kappaletta XIV vaihtamalla ilmaisu ”puoliso” 
ilmaisuksi ”aikuinen seuralainen” piirikuvernööri-elektien seminaarin kouluttajien osalta. 

7. Muutettiin hallituksen sääntökokoelman kappaletta XIV muuttamalla opastusistuntoon 
liittyvää toimintaperiaatetta seuralaisten osalta DGE -seminaarin aikana.   

8. Muutettiin hallituksen sääntökokoelman kappaletta XIV liittyen piirikuvernööritiimin 
käsikirjan saatavuuteen. 
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PITKÄN TÄHTÄYKSEN SUUNNITTELUTOIMIKUNTA 
 
1. Hyväksyttiin talous- ja päämajatoimikunnan ehdotus 4 US dollarin  
            jäsenmaksukorotuksesta, joka otettaisiin käyttöön kaksivuotisena toimivuodesta 2012- 
            2013 alkaen, jolloin kassavirran ei ennakoida riittävän huolimatta meneillään olevista  
            säästötoimenpiteistä. 
 

JÄSENTOIMIKUNTA 
 
1. Vahvistettiin, että välittömästi voimaan tulevalla päätöksellä Afrikan manner, mukaan  
            lukien sen lionspiirit ja piireihin kuulumattomat maat, tulee olemaan oma erillinen  
            alueensa järjestön sisällä ja sille on annettava samanlaista hallinnollista ja toiminnallista  
            tukea kuin muille järjestön vaalipiireille.  
2. Todettiin yksimielisesti, että niin pian kuin Afrikka ylittää vaadittavan ja todennetun  
            30 000 jäsenen määrän, sääntö- ja ohjesääntötoimikunta tekee ja esittää sääntömuutoksen  
            tunnustaen Afrikan järjestön vaalipiiriksi. Päätös alistetaan kuitenkin LCI:n sen hetkisen  
            kansainvälisen hallituksen hyväksyttäväksi, ja sen jälkeen pidettävän kansainvälisen  
            kongressin edustajien harkittavaksi. 
3. Hylättiin the Lions Club of Hod Hashronin uudesta klubista tekemä protesti. 
4. Päätettiin tukea MERLin uudelleenorganisointisuosituksia ja pyrkiä integroimaan   
            jäsenyys, laajennus ja säilyttäminen piirikuvernööritiimeille ja maailmanlaajuiselle  
            jäsentyöryhmälle.  
5. Hyväksyttiin vaatimus, jonka mukaan 75 prosenttia cyber club -jäsenistä asuu tai  
            työskentelee samassa moninkertaispiirissä. 
6. Hyväksyttiin hallituksen toimintaperiaatteisiin muutos, jonka mukaan perustamismaksut  
            palautetaan klubeille, joiden perustaminen on vielä vireillä kirjanpitovuoden päättyessä.  
7. Poistettiin hallituksen sääntökokoelmasta kohta, joka koski kenttäoperaatiojohtajan  
            puolison matkustusta kuten, kuten asiaan on viitattu muualla sääntökokoelmassa. 
8. Päätettiin päivittää hallituksen sääntökokoelma vastaamaan jäsenohjelmien ja uusien  
            klubien markkinointiosaston hiljattain ilmoitettua nimenmuutosta. 
 
PR-TOIMIKUNTA 
 
1. Muutettiin kriteerejä, jotka koskevat moninkertais-/yksittäispiirien ja piirien hakemuksia 

haettaessa perättäisten vuosien pr-apurahoja kunkin vuoden tammikuun ensimmäisen 
päivän jälkeen. 

2. Perustettiin esseekilpailu sokeille ja näkövammaisille lapsille lionvuodesta 2010-2011 
alkaen. 

3. Perustettiin uusi Lion Recognition Award Medal  lionvuodesta 2010-2011 alkaen. 
4. Muutettiin the Lions Clubs Internationalin Vital Information -julkaisua siten, että siihen  
            sisällytetään edesmenneiden entisten presidenttien ja entisten kansainvälisten johtajien                   
            elossa olevien puolisoiden ja kumppaneiden henkilökohtaiset yhteystiedot       
            lionvuodesta 2010-2011 alkaen. 
5. Hyväksyttiin kansainvälisen virallisen luettelon julkaiseminen LCI:n verkkosivulla ja  
            painetun luettelon lakkauttaminen lionvuodesta 2011-2012 alkaen. 
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6. Selvennettiin, että heti kun lion ilmoittaa asettuvansa ehdolle piirikuvernööriksi, 
varapiirikuvernööriksi, kuvernöörineuvoston puheenjohtajaksi, kansainväliseksi 
johtajaksi tai kansainväliseksi toimeenpanevaksi virkailijaksi, ei ehdokas eikä hänen 
välitön perheenjäsenensä (äiti, isä, puoliso, sisarus, lapset eivätkä avioliiton kautta 
perheeseen tulleet jäsenet) saa toimia minkään virallisen Lion-lehden toimittajana tai 
lehden toimituskunnassa, ja päätettiin, että ehdokkuus katsotaan ilmoitetuksi, kun sille on 
saatu hyväksyntä ehdokkaan klubilta ja piiriltä (osa-, yksittäis-, moninkertaispiiriltä, mikä 
tahansa tilanne onkin kysymyksessä). 

 
 
 
 
PALVELUAKTIVITEETTITOIMIKUNTA 
 
1. Muutettiin kansainvälisten aktiviteettien ja ohjelmansuunnitteluosaston nimi muotoon 

Palveluaktiviteettien jaosto. 
2. Hyväksyttiin yhteistoimintasopimus Lions Clubs Internationalin ja the International 

Guide Dog Federation -järjestön välille. 
3. Nimettiin vuoden 2008-2009 Top Ten -nuorisoleiri- ja nuorisovaihtojohtajapalkinnon 

saajat. 
4. Muutettiin hallituksen toimintaperiaatteita koskien leoklubiohjelman neuvoa-antavan 

paneelin nimityskriteerejä.   

 
Lisätietoja kaikista yllä olevista päätöksistä saa LCI:n verkkosivuilta osoitteessa 
www.lionsclubs.org tai ottamalla yhteyttä kansainväliseen toimistoon puhelinnumeroon 1- 630-
571-5466. 
 

 
 
 

********* 

http://www.lionsclubs.org/
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