
YHTEENVETO KANSAINVÄLISEN HALLITUKSEN PÄÄTÖKSISTÄ 
 

MINNEAPOLIS, MINNESOTA, USA 
1.–5. HEINÄKUUTA 2009 

 
TILINTARKASTUSTOIMIKUNTA 
 
1. Hyväksyttiin kansainvälistä tilintarkastusta koskevaan hallituksen toimintaperiaatteeseen 

pieni muutos, joka antaa tilintarkastustoimikunnalle mahdollisuuden tarkastella uudelleen 
ja hyväksyä määrärahat ja henkilöstövoimavarat, jotka ovat tarpeen sisäisten tarkastusten 
toimittamiseksi.  Lisäksi annettiin mahdollisuus tehdä pieniä muutoksia sisäisiä 
tilintarkastuskertomuksia koskevan raportoinnin yhteydessä. 
 
 

SÄÄNTÖ- JA OHJESÄÄNTÖTOIMIKUNTA 
 
1. Hyväksyttiin valitukset, jotka koskevat piirikuvernöörin sekä ensimmäisen ja toisen 

varapiirikuvernöörin vaaleja piirissä 301-A1 (Filippiinit), sekä julistettiin 
varapiirikuvernööri John Tan piirikuvernööriksi, lion Jimmy Tiu ensimmäiseksi 
varapiirikuvernööriksi ja lion Edward Tan toiseksi varapiirikuvernööriksi piirissä 301-A1 
varainhoitovuodeksi 2009–2010.  

2.  Hylättiin ensimmäisen varapiirikuvernöörin vaalia koskeva valitus piirissä 323-D2 (Intia) 
ja julistettiin lion Raj Muchhal piirin 323-D2 ensimmäiseksi varapiirikuvernööriksi 
varainhoitovuodeksi 2009–2010. 

3. Hylättiin toisen varapiirikuvernöörin vaalia koskeva valitus piirissä 4-C3 (Yhdysvallat) ja 
julistettiin lion Cathy Hudson piirin 4-C3 toiseksi varapiirikuvernööriksi 
varainhoitovuodeksi 2009–2010. 

4. Hylättiin toisen varapiirikuvernöörin vaalia koskeva valitus piirissä 322-C2 (Intia) ja 
julistettiin piirin 322-C2 toiseksi varapiirikuvernööriksi lion Mahesh Chandra Jethliya 
varainhoitovuodeksi 2009–2010. 

5. Hylättiin toisen varapiirikuvernöörin vaalia koskeva valitus piirissä 324-A3 (Intia) ja 
julistettiin piirin 324-A3 toiseksi varapiirikuvernööriksi lion P. Kalyanakumar 
varainhoitovuodeksi 2009–2010.  

6. Hyväksyttiin päätökset, jotka ovat edellytyksenä sivukonttoria koskevan hakemuksen 
jättämiselle ja tarvittavan hyväksynnän hakemiselle Reserve Bank of India -
rahoituslaitokselta järjestön Mumbaissa sijaitsevan Intian toimiston toimintaa varten. 

7. Hyväksyttiin taloudenhoitoa koskeva tarkistus hallituksen sääntökokoelman XV luvussa 
olevaan C kohtaan. 

 
 
PIIRI- JA KLUBIPALVELUTOIMIKUNTA 
 
1.  Peruutettiin pahoitellen 10 lionsklubin perustamiskirjat. 
2. Tunnustettiin Armenian asema väliaikaisena lohkona.  
3. Muutettiin toisen varapiirikuvernöörin toimenkuvaa siten, että siihen sisällytettiin 

kuukausittainen piirin yhteenvetokertomus klubien säilyttämisen tukemiseksi. 
4.  Muutettiin erinomaisen piirikuvernöörin palkinnon perusteita kaudella 2008–2009; 

muutos tuli viipymättä voimaan ja edellyttää, että vähintään 90 prosenttia piirin 
lionsklubeista on hyvässä asemassa Lions Clubs Internationalissa, moninkertaispiirissä ja 
piirissä varainhoitovuoden päättyessä ja että vähintään 90 prosenttia piirin hyvässä 
asemassa olevista lionsklubeista jättää kansainväliselle päämajalle vaadittavat raportit 
määräaikaan mennessä.  

5.  Muutettiin erinomaisen piirikuvernöörin palkinnon perusteita varainhoitovuodeksi 2009–
2010 siten, että vähintään yhden varapiirikuvernöörin on oltava kelpoinen ensimmäisen 
tai toisen varapiirikuvernöörin palkintoon ennen kuin se voidaan myöntää 
piirikuvernöörille.   
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6. Laajennettiin erinomaisen piirikuvernöörin palkinnot koskemaan myös uusia palkintoja, 
joita myönnetään ensimmäisille ja toisille varapiirikuvernööreille heidän sitoutumisensa 
ja yhteistyökykyisyytensä tunnustamiseksi. 

 
 
TALOUS- JA PÄÄMAJATOIMIKUNTA 
 
1. Muutettiin sijoitustoimintaa koskevia lausuntoja yleisen rahaston ja hätävararahaston 

osalta siten, että ne heijastavat muutoksia varojen osoittamiseen sovellettavissa 
vähimmäis- ja enimmäisrajoissa. Muutettiin vastaavasti vertailupisteitä ja yhdistettyjä 
vertailupisteitä, jotka perustuivat järjestön sijoituskonsultin antamiin neuvoihin.     

2. Hyväksyttiin varainhoitovuoden 2008–2009 neljännen vuosineljänneksen ennuste, joka 
oli alijäämäinen. 

3. Hyväksyttiin tarkistettu talousarvio varainhoitovuodeksi 2009–2010, joka oli 
ylijäämäinen. 

4. Muutettiin hallituksen toimintaperiaatetta vuosittaisen talousarvion tarkastelun osalta. 
5. Hyväksyttiin eläkesuunnitelmien seurannan siirtäminen hallintotoimikunnalta talous ja 

päämajatoimikunnalle. 
6. Hyväksyttiin muutos hallituksen toimintaperiaatteeseen samojen liikennevälineiden 

käyttämisestä (Same Modes of Transportation) siten, että enintään kaksi toimeenpanevaa 
virkailijaa ja kaksi hallintovirkailijaa matkustavat samalla lennolla. 

7. Hyväksyttiin pieni selvennys hallituksen toimintaperiaatteeseen entisen kansainvälisen 
presidentin matkojen osalta. 

8. Hyväksyttiin 1 816 000 US dollarin määrärahat hallituksen kokouksia varten vuoden 
2010–2011 loka-marraskuussa ja maalis-huhtikuussa. 

 
 
LCIF 
 
1. Hyväksyttiin uusi sijoitustoimintaa koskeva lausunto säätiötä varten. 
2. Valtuutettiin tuleva kansainvälinen presidentti ja LCIF:n puheenjohtaja nimittämään 

uudelleen jäseniä LCIF:n hallinnon valmistelevaan toimikuntaan. 
3. Valtuutettiin tuleva kansainvälinen presidentti ja LCIF:n puheenjohtaja nimittämään 

jäseniä valmistelevaan toimikuntaan “Lions Quest U.S. Steering Committee” 
varainhoitovuodeksi 2009-2010. 

4. Uusittiin sopimus Service Learning Life Skills Networkin kanssa varainhoitovuodeksi 
2009–2010. 

5. Hyväksyttiin 55 tavallista, Kansainvälisen avun ja Core 4 -apurahaa, joiden arvo oli 
yhteensä 2 302 920 US dollaria. 

6. Merkittiin pöytäkirjaan yksi hakemus. 
7. Hyväksyttiin ylimääräinen 100 000 US dollarin suurtuhoapuraha, jolla tuetaan 

lisäasumusten rakentamista Biharissa, Intiassa vuoden 2008 elokuussa tapahtuneen tulvan 
seurauksena. 

8. Jatkettiin Core 4 -apurahan ensisijaista asemaa Lions Quest ohjelman rahoituksessa 30. 
kesäkuuta 2012 saakka. 

9. Päätettiin, että huomioon ei oteta uusia Core 4 Preschool Vision Screening Program 
(PVSP) -hakemuksia. Päätettiin, että voimassaolevat Core 4 PVSP -ohjelmat voivat 
kesäkuuhun 2010 saakka hakea seulontateknologian ajantasaistamisvaroja niin kauan kun 
hakemus täyttää Core 4 PVSP:n edellytykset. 

10. Hyväksyttiin 50 000 US dollarin suuruinen hallituksen valvonnassa oleva Core 4 -
apuraha myönnettäväksi American Foundation for the Blind -säätiölle tukemaan Helen 
Kellerille omistettujen online-kirjaston ja nettisivuston kehittämistä. 

11. Lisättiin uusi kieli LCIF:n toiminta- ja sääntökokoelmaan verokaavakkeen nro 990 
asianmukaiseen tarkasteluun ja arkistointiin liittyen. 
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12. Perustettiin LCIF:n apulaissihteerin toimi ei-äänivaltaisena hallituksenjäsenenä, ja 
määrättiin LCI:n toiminnanjohtaja täyttämään tämä toimi. Päivitettiin asianmukaisella 
tavalla LCIF:n hallituksen sääntökokoelman vastaava luku.    

 
 
JOHTAJAKOULUTUSTOIMIKUNTA 
 
1. Hyväksyttiin ehdotetut piirikuvernöörielektien seminaarien ryhmänjohtajat kaudelle 

2009–2010 ja yksittäispiirin opastusjohtaja. 
2. Hyväksyttiin, Lenscape Studios’n videotuotantopalveluiden toimitus siten, että 

ensimmäinen dvd on jaettavissa varapiirikuvernööreille/piirikuvernöörielekteille osana 
vuoden 2009–2010 varapiirikuvernöörien/piirikuvernöörielektien koulutusohjelmaa. 

3. Hyväksyttiin seuraavat aihepiirit lisättäviksi vuodesta 2009–2010 alkaen 
varapiirikuvernöörien/piirikuvernöörielektien koulutusohjelmaan, piirikuvernöörielektien 
seminaari mukaan lukien:  

• Tavoitteenasettelu 
• Tiimin johtaminen 
• Kommunikointitaidot 
• Johtamis-/hallinnointitaidot 
• LCI:n resurssit 

4. Hyväksyttiin enintään 4 215 US dollarin rahoitus tukemaan innovatiivista 
lähestymistapaa klubivirkailijoiden kouluttamisessa piirissä 104-F (Norja).  

5. Päätettiin olla jatkamatta yksittäispiirien ja yksittäisten väliaikaispiirien 
klubivirkailijoiden perehdyttämistä koskevaa rahoitusohjelmaa kaudesta 2009–2010 
alkaen. 

 
 
PITKÄN AIKAVÄLIN SUUNNITTELUKOMITEA 
 
1. Valtuutettiin uudelleen Afrikan lionien valmisteleva toimikunta kaudeksi 2009–2010 

siten, että toimikuntaa koskevat nimitykset hyväksytään LCI:n työvaliokunnan elokuussa 
2009 pitämässä kokouksessa. Hyväksyttiin, että kyseiseen toimikuntaan kuuluu yksi 
lisäedustaja ranskankielisestä Afrikasta ja kansainvälinen johtaja Afrikasta, jos tällainen 
valitaan kaudella 2009–2010. 

2. Hyväksyttiin Lions Exploratory Steering Committee for Cuba -toimikunnan perustaminen 
siten, että toimikunnan nimitykset tekee LCI:n työvaliokunta elokuussa 2009 pitämässään 
kokouksessa. 

3. Hyväksyttiin nimitysmenettelyt laajennetulle China Affairs Coordination Committee -
toimikunnalle ja vahvistettiin, että toimikunnan nimitykset tekee vuosittain LCI:n 
työvaliokunta elokuun kokouksessaan. 

 
 
JÄSENTOIMIKUNTA 
 
1. Päivitettiin hallituksen toimintaperiaate siten, että erotettiin toisistaan säännökset, jotka 

koskevat opiskelijajäsenyyteen ja leosta lioniksi -ohjelmaan liittyviä jäsenmaksuja. 
2. Tarkistettiin hallituksen toimintaperiaatetta sen määrittämiseksi, miten yritysten nimiä 

voidaan käyttää lionsklubien nimissä. 
3. Määriteltiin uudelleen, mitä voidaan pitää yhteisönä liitännäisklubeja perustettaessa. 
4. Muutettiin toimintaperiaatetta, joka koskee liitännäisklubien jäsenten automaattista 

poisjäämistä pääklubista silloin, kun liitännäisklubista tulee uusi peruskirjan saanut klubi. 
5. Muutettiin toimintaperiaatetta siten, että pääklubin sihteerin ja piirikuvernöörin on 

ilmoitettava Lions Clubs Internationalille, että liitännäisklubi lopetettiin eikä siitä tullut 
uutta peruskirjan saanutta klubia. 
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6. Hylättiin Lions Club of Girgaonin vastalause, joka koski uusia klubeja piirissä 323 A1. 
 

 

 
PR-TOIMIKUNTA 
 
1. Muutettiin moninkertaispiirin PR-apurahasääntöjä siten, että sekit on lunastettava 60 

päivän kuluessa niiden vastaanottamisesta ja alustava tilanneraportti on jätettävä 90 päivän 
kuluessa (vaikka ohjelmaa ei olisi vielä saatu päätökseen). 

2. Korvattiin hallituksen sääntökokoelmassa nimi “The Lion Magazine” nimellä “Lion 
Magazine”. 

 
 
PALVELUAKTIVITEETTITOIMIKUNTA 
 
1. Vahvistettiin Lions Clubs Internationalin ja Kansainvälisen Punaisen Ristin ja Punaisen 

Puolikuun välinen yhteistyösopimus.  
2.  Nimettiin kauden 2008–2009 Vuoden leo -palkinnon saajat. 
3.      Päivitettiin järjestön hyväksytyt palvelukategoriat ja tarkistettiin aktiviteettien luetteloa. 

Parannuksiin sisältyy katastrofivalmius ja -apu (“Disaster Preparedness and Relief”) sekä 
lionien palvelut lapsille (“Lions Services for Children”) kahtena uutena hyväksyttynä 
palvelukategoriana. Yhdistettiin voimassaolevat hyväksytyt terveyspalvelukategoriat 
yhdeksi palvelukategoriaksi nimeltä “Terveys ja hyvinvointi”, joka jakaantuu seuraaviin 
osiin: diabetestiedotus ja -toiminta; kuulon suojelu, tiedotus ja toiminta; sekä näön 
suojelu, tiedotus ja toiminta. Yhdenmukaisuuden lisäämiseksi palveluohjelmien 
luettelosta poistettiin tarpeettomaksi käynyt teksti Lions Green Team -ohjelman osalta 
sekä palveluaktiviteettien osalta teksti, joka ei olennaisesti liittynyt niihin.  

4. Korvattiin lionien hätäapu/ei-hätäapu -tietokannan aiempi nimi nimellä “Lion-2-Lion: 
Resource Assistance Database.” 

5.  Tarkistettiin hallituksen toimintaperiaatetta diabeteksen seulonnan osalta siten, että siitä 
käy ilmi, että lionien on terveysseulontaa suorittaessaan noudatettava kyseisellä 
lainkäyttöalueella voimassa olevaa terveydenhoitoalan lainsäädäntöä.  

6.  Tarkistettiin hallituksen toimintaperiaatetta siten, että siitä käy ilmi, että lionien 
silmälasien kierrätyskeskuksille annetaan mahdollisuus pyytää kohtuullinen, nimellinen 
käsittelymaksu tai uusi tuote muilta ryhmiltä kuin lioneilta, vastikkeena kierrätetyistä 
silmälaseista. Selvennettiin myös, että silmälasit on luovutettava vastaanottajalle 
vastikkeetta.  

7.  Lisättiin toimintaperiaatteeseen säännös, jonka mukaan piirin tai moninkertaispiirin leo-
johtajan kolmivuotiskautinen toimi tulee hyväksyttää kaikilla seuraavilla 
piirikuvernööreillä ja kuvernöörineuvostolla ja kuvernöörineuvoston puheenjohtajan 
allekirjoituksella. 

8.  Poistettiin soveltumattomat nimitysperusteet Leo-Lion neuvoa-antavan paneelin osalta.  
9.  Muutettiin toimintaperiaatetta siten, että se ilmentää että hallituksen hyväksyneen 

lokakuussa 2008 pitämässään kokouksessa uusitun leo-logon.  
 
 
Lisätietoja edellä esitetyistä päätöksistä saa LCI:n nettisivustolta www.lionsclubs.org tai 
ottamalla yhteyttä kansainväliseen toimistoon, puh. (+1) 630-571-5466. 
 
 

********* 
  
 SUMMARY JULY 2009.FI 

http://www.lionsclubs.org/
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