
 

    

    
 
 
 
 
 
 
   

                     
Kuvernöörineuvoston 

puheenjohtajan 
käsikirja 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
      
    
 Finnish



Lions Clubs International 
Tarkoitukset 

 
ORGANISOIDA, perustaa ja valvoa lionsklubien 
nimellä tunnettuja palveluklubeja. 
 
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 tilaisuus vapaaseen keskusteluun kaikista 
yleisesti kiinnostavista asioista, ei kuitenkaan väittelyyn 
puoluepolitiikasta eikä 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 
Näkemys tehtävästä 

 
OLLA MAAILMANLAAJUISESTI johtavassa 

asemassa  yhteisöllisessä  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. 
 
TOIMI aina epäitsekkäästi. Jos sinun epäillään 
menettelevän väärin, käyttäydy silloin lähimmäistäsi 
kohtaan niin kuin toivot hänen käyttäytyvän sinua itseäsi 
kohtaan. 
 
PIDÄ ystävyyttä tavoitteena, ei välikappaleena. 
Tosiystävyys ei vaadi mitään itselleen eikä se ole 
riippuvainen keskinäisistä palveluista.  
 
TÄYTÄ yhteiskunnalliset velvollisuutesi. Sanoin ja teoin 
osoita oikeudenmukaisuutesi ja rehtiytesi maatasi ja 
yhteiskuntaasi kohtaan. 
 
AUTA lähimmäisiäsi heidän koettelemuksissaan; 
surevat tarvitsevat myötätuntoasi, heikot ja vaikeuksissa 
kamppailevat  
tarvitsevat tukeasi. 
 
OLE VAROVAINEN arvosteluissasi, mutta antelias 
kiitoksessasi. Toimi rakentavassa mielessä, ei hajoittaen. 

 
 

 
Lions Clubs International 
Lausunto tehtävästä 

 
TEHDÄ MAHDOLLISEKSI 

VAPAAEHTOISILLE  palvella paikkakuntiaan, 
vastata humanitäärisiin tarpeisiin, rohkaista 

rauhaan ja edistää kansainvälistä 
yhteisymmärrystä lionsklubien välityksellä. 
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JOHDANTO   
 
Tässä käsikirjassa on hyödyllisiä tietoja, jotka auttavat sinua kuvernöörineuvoston puheenjohtajana. 
Kuvernöörineuvoston puheenjohtajana sinulla on tärkeä ja palkitseva tehtävä koordinoida moninkertaispiirin 
toimintaa, kun se toimii Lions Clubs Internationalin tavoitteiden toteuttamiseksi. Koska jokainen 
moninkertaispiiri on erilainen ja jokaisella puheenjohtajalla on erilaiset toimintatavat, käsikirjassa pyritään 
tekemään ehdotuksia, joita voidaan soveltaa paikallisiin olosuhteisiin ja tarpeisiin. Mutta on korostettava, että 
sinä olet pääasiassa koordinaattori ja kuvernöörineuvoston avustaja. Olet linkki kuvernöörien välillä, joiden 
vastuulla ovat yksittäiset piirit.   
 

MONINKERTAISPIIRIN  
KUVERNÖÖRINEUVOSTO 
 

Jäsenet 
 
Moninkertaispiirin kuvernöörineuvosto antaa moninkertaispiirille sen hallinnollisen rakenteen Lions Clubs 
Internationalin tavoitteiden edistämiseksi. Kuvernöörineuvostoon kuuluvat: 

• Kaikki moninkertaispiirin nykyiset piirikuvernöörit  
• Yksi entinen tai nykyinen piirikuvernööri, joka toimii kuvernöörineuvoston puheenjohtajana 

 
Kuvernöörineuvostoon voivat kuulua myös yksi tai useampi edellinen piirikuvernööri, mutta edellisten 
piirikuvernöörien määrä ei saisi ylittää puolta (1/2) piirikuvernöörien lukumäärästä. Jokaisella jäsenellä, 
mukaan lukien kuvernöörineuvoston puheenjohtajalla, on yksi ääni kaikissa kysymyksissä, joissa vaaditaan 
kuvernöörineuvoston toimintaa. 
 
Moninkertaispiirin kuvernöörineuvostossa voivat olla jäseninä myös entisiä ja nykyisiä kansainvälisiä 
presidenttejä, kansainvälisiä varapresidenttejä, entisiä ja nykyisiä kansainvälisiä johtajia neuvoa-antavina, mutta 
ei äänioikeutettuina jäseninä. 
 

Velvollisuudet 
 
Moninkertaispiirin sääntöjen ja ohjesäännön mukaisesti moninkertaispiirin kuvernöörineuvoston tehtävät ovat: 

• Tehdä kaikki sopimukset ja maksaa laskut vuosikokouksen hallintokuluista  
• Päättää, mihin moninkertaispiirin varat talletetaan 
• Päättää kuvernöörineuvoston sihteeri-rahastonhoitajan takuusta ja takuuvakuutusyhtiöstä 
• Pyytää sihteeri-rahastonhoitajalta puolivuosittain tai useammin talousraportti ja järjestää toimivuoden 

lopussa sihteeri-rahastonhoitajan kirjanpidon ja tilien tarkastus, mikäli tarpeellista 
 
Kuvernöörineuvostolla saattaa olla muitakin velvollisuuksia, jotka liittyvät moninkertaispiiriin ja ne on mainittu 
moninkertaispiirin omissa säännöissä. 
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Moninkertaispiirin virkailijat 
 
Kuvernöörineuvoston virkailijat ovat: 

• Kuvernöörineuvoston puheenjohtaja (tämän käsikirjan sivuilla 3-8 kuvataan tarkemmin tämän viran 
velvollisuuksia) 

• Varapuheenjohtaja (katso tämän viran kuvausta sivulla 9) 

• Sihteeri ja rahastonhoitaja tai sihteeri-rahastonhoitaja (tämän käsikirjan sivulla 9 kuvataan tarkemmin 
tämän viran velvollisuuksia) 

• Muita virkailijoita kuvernöörineuvoston päätöksellä 

 
Kuvernöörineuvoston kokoukset 
 
Neuvoston tulee pitää ensimmäinen säännöllinen kokous 60 päivän kuluessa uusien piirikuvernöörien astuttua 
virkaan. Neuvoston puheenjohtajan tai sihteerin hänen sijaisenaan tulee lähettää neuvoston jokaiseen 
kokoukseen kirjallinen kutsu, josta käy ilmi kokouksen aika ja paikka. Kuvernöörineuvoston puheenjohtaja 
päättää ensimmäisen kokouksen pitopaikan ja -ajan ja neuvosto seuraavien.  Kuvernöörineuvoston säännölliset 
ja/tai erityiskokoukset voidaan toteuttaa  vaihtoehtoisesti puhelin- tai internetkonferensseina. 
 
Kuvernöörineuvoston jäsenten enemmistön läsnäolo tekee jokaisesta neuvoston kokouksesta päätösvaltaisen.  
 
Suomessa kokouksen järjestystä ja menettelytapoja koskevissa kysymyksissä sovelletaan vallitsevan 
kokoustekniikan edellyttämää käytäntöä. 
 
 

Kuvernöörineuvoston puheenjohtajan erottaminen 
 
Kansainvälisten sääntöjen mukaisesti kuvernöörineuvoston enemmistöllä on oikeus kutsua koolle erityinen 
kokous, jonka tarkoituksena on erottaa kuvernöörineuvoston puheenjohtaja virasta. Hänet voidaan erottaa 
virasta kuvernöörineuvoston jäsenten 2/3 ääntenenemmistöllä. 
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KUVERNÖÖRINEUVOSTON PUHEENJOHTAJA  
 

Velvollisuudet 
 
Kansainväliset ohjesäännöt mahdollistavat, että kuvernöörineuvostoon kuuluu myös yksi nykyinen tai entinen 
piirikuvernööri, joka toimii kuvernöörineuvoston puheenjohtajana. Kuka tahansa entinen piirikuvernööri voi 
toimia puheenjohtajana, mutta hänet voidaan valita virkaan vain yhdeksi vuodeksi eikä häntä voida valita 
uudelleen.  
 
Moninkertaispiirin sääntöjen ja ohjesäännön mukaan kuvernöörineuvoston puheenjohtaja toimii 
moninkertaispiirin hallinnollisena johtajana. Kaikki päätökset alistetaan moninkertaispiirin 
kuvernöörineuvoston vallan, ohjeistuksen ja valvonnan alaisiksi. 
 
Moninkertaispiirin sääntöjen ja ohjesäännön mukaan kuvernöörineuvoston puheenjohtaja: 
 

(a) Edistää tämän järjestön päämääriä; 

(b) Auttaa tiedottamisessa liittyen kansainvälisiin ja moninkertaispiirin sääntöihin, ohjelmiin ja tapahtumiin; 

(c) Dokumentoida ja asettaa saataville moninkertaispiirin tavoitteet ja pitkän aikavälin suunnitelmat kuten 
kuvernöörineuvosto on ne määritellyt; 

(d) Kutsua koolle kokoukset ja vetää keskustelua kuvernöörineuvoston kokouksissa; 

(e) Vetää toimintaa moninkertaispiirin vuosikokouksessa; 

(f) Tukea kansainvälisen hallituksen tai kuvernöörineuvoston pyrkimyksiä, joiden tavoitteena on luoda ja 
ylläpitää harmoniaa ja yhteisymmärrystä piirikuvernöörien välillä; 

(g) Lähettää moninkertaispiirin sääntöjen ja ohjesäännön mukaiset raportit ja suorittaa vaaditut tehtävät; 

(h) Suorittaa muita sellaisia tehtäviä, joita moninkertaispiirin kuvernöörineuvosto hänelle antaa, sekä 

(i) Antaa heti virkavuotensa päättyessä seuraajalleen kaikki moninkertaispiirin tilit, varat ja tilastot. 
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Muita vastuita 
 
Moninkertaispiirin tulevien piirikuvernöörien koulutus  

Kuvernöörineuvoston puheenjohtaja yhdessä Maailmanlaajuisen johtajakoulutusryhmän jäsenenä 
moninkertaispiirin tasolla on vastuussa tulevien piirikuvernöörien paikallisesta koulutuksesta.  Koulutuksen 
pitää moninkertaispiirin GLT-koordinaattori. Moninkertaispiirien tulee joko yhdessä tai yksinään järjestää 
koulutustilaisuus joka vuosi.  
 
Moninkertaispiirin koulutus tulee järjestää mahdollisimman pian tulevien piirikuvernöörien valinnan jälkeen. 
Moninkertaispiiri päättää koulutuspaikasta ja varaa koulutukseen tarvittavat varat budjettiinsa.    
 

Moninkertaispiirin päävastuu koulutuksessa on käsikirjassa olevan materiaalin käsitteleminen sekä piirejä ja 
moninkertaispiiriä koskevien asioiden läpikäyminen. Johtajakoulutuksen kehittämisjaosto  antaa jokaiselle 
moninkertaispiirin GLT-koordinaattorille yksityiskohtaisen kuvauksen tulevien piirikuvernöörien 
koulutusprosessista mukaan lukien suositukset moninkertaispiirin järjestämälle koulutukselle ja yleiset 
kuvaukset aiheista, joita tullaan käsittelemään GLT:n alueellisessa koulutuksessa, etukäteen suoritettavissa 
tehtävissä ja tulevien piirikuvernöörien seminaarissa. Moninkertaispiirit voivat ottaa mukaan 
johtamiskoulutusta, joka sopii paikallisiin tarpeisiin ja erityistä huomiota tulee kiinnittää siihen, että 
seminaarissa ei käsitellä samoja aiheita. 
 
 

Piirikuvernööritiimin käsikirjassa käsiteltävät aiheet:  
 

1. Piirikuvernööritiimi 
2. Kansainvälinen päämaja 
3. Piirihallinto 
4. Piirin toimikunnat 
5. Klubin toiminta  
6. Klubitarvikkeet  
7. Tietotekniikka 
8. Kansainvälinen vuosikongressi  
9. Taloushallinto 
10. Johtajakoulutus 
11. Lakiasiat 
12. LCIF 
13. Laajennus ja jäsenyys 
14. PR-toiminta 
15. Palveluaktiviteetit 
16. Palkinnot 
17. Viran siirtämisen suunnittelu 
18. Oma kuvernöörineuvostosi 
19. Hakemukset & Ilmoituslomakkeet 

 
Piiriä ja moninkertaispiiriä koskevat aiheet ovat: 
 
   1. Jokavuotinen tapahtuma-aikataulu 
   2. Budjetti, jäsenmaksut ja varainkeruu  
   3. Säännöt 
   4. Vuosikokoukset  
   5. Kuvernöörineuvosto  



 5

   6. Piirien ja moninkertaispiirien historia 
   7.   Arkistojen pitäminen   
   8. Erityisprojektit  
   9. Verot ja vakuutus  
 10. Kokous-/klubivierailuraportti ja protokolla 
 11. Muut moninkertaispiirin tärkeät asiat 
 
Jos seuraavia johtamistaidon aiheita ei käsitellä etukäteen suoritettavissa tehtävissä, GMT/GLT:n alueellisessa 
koulutuksessa ja tulevien piirikuvernöörien seminaarissa, ne voidaan sisällyttää moninkertaispiirin 
koulutukseen: 
 
   

1. Imagon kehittäminen 
2. Motivointi ja sitoutuminen 
3. Tavoitteiden asettaminen 
4. Viestintätaidot 
5. LCI:n resurssit 
6. Stressin hallinta 
7. Ajan hallinta 

  

Lisätietoja moninkertaispiirin järjestämästä tulevien piirikuvernöörien koulutuksesta saat ottamalla yhteyttä 
johtajakoulutuksen kehittämisjaokseen kansainvälisessä päämajassa +1 630-571-5466, alanro: 6935, tai 
leadership@lionsclubs.org. 
 
Moninkertaispiirin vuosikokous 
Kuvernöörineuvosto on vastuussa vuosittain ennen kansainvälistä vuosikongressia järjestettävän 
moninkertaispiirin vuosikokouksessa käsiteltävistä aiheista. Kuvernöörineuvoston puheenjohtaja johtaa 
moninkertaispiirin vuosikokousta. Moninkertaispiirin säännöt ja ohjesääntö käsittelevät erityisesti 
moninkertaispiirin vuosikokouksen järjestämistä ja rahoitusta. 
 
Moninkertaispiirin klubien erityiskokous voidaan kutsua koolle piirikuvernöörien kahdenkolmasosan äänillä. 
Erityiskokouksen tulee päättyä vähintään 15 päivää ennen kansainvälisen vuosikokouksen alkamista. 
 
GMT/GLT-koordinaattorien/jäsenten valitseminen  
Maailmanlaajuisen jäsentyöryhmän (GMT) ja maailmanlaajuisen johtajakoulutusryhmän (GLT) jäsenenä 
kuvernöörineuvoston puheenjohtaja neuvottelee kuvernöörineuvoston jäsenten ja GMT:n ja GLT:n 
aluejohtajien kanssa, kun valitaan moninkertaispiirin GLT- ja GMT-koordinaattorit sekä muut mahdolliset 
moninkertaispiirin GLT- ja GMT-jäsenet. Nämä koordinaattorit ja lisäjäsenet palvelevat kolmivuotisen kauden 
ajan, riippuen vuosittaisesta hyväksynnästä. 
 
Eettiset säännöt ja eettinen toimintatapa 
Järjestömme on palvelujärjestö ja se tapa, jolla palvelemme on yhtä tärkeä kuin itse palvelu. Meidän 
jäsenemme, oma kuvernöörineuvostosi, kansainvälinen hallitus, järjestön ylin johto, hallintovirkailijat, 
kansainvälisen päämajan henkilöstö ja meidän paikkakuntamme odottavat teiltä jokaiselta rehellistä ja eettisesti 
hyväksyttävää käytöstä joka päivä.  
 
Lionsklubit ja niiden jäsenet, virkailijat, hallitus tai järjestön henkilökunta eivät koskaan voi pyytää mitään 
sellaista, joka saisi meidät olemaan noudattamatta näitä ohjeita, kun me annamme palveluja paikkakuntiemme 
asukkaille. Eettisten standardien neljä ydinarvoa määrittävät rehellisen ja eettisen tavan toimia: 
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Rehellisyys – Lions Clubs International edellyttää ehdotonta rehellisyyttä sekä henkilökohtaisessa että 
ammatillisessa elämässä. Meidän on kaikkien tehtävä kaikki mahdollinen suojellaksemme järjestön omaisuutta. 
Meidän tulee myös noudattaa kaikkia järjestön sääntöjä sekä yleisiä lakeja. 
 
Vastuullisuus  – Lions Clubs International olettaa kaikkien kuvernöörineuvostojen puheenjohtajien 
kunnioittavan velvollisuuksia, jotka järjestö on antanut omasta puolestaan ja ottaa vastaan henkilökohtainen 
vastuu kaikista tehtävistä ja niiden tuloksista. Se ei salli minkäänlaisia eettisiä rikkomuksia. 
 
Yhteistyö – Lionsklubien kansainvälinen järjestö pyrkii ylläpitämään palvelutoiminnan ilmapiiriä joka 
kannustaa jokaista luovuuteen, innovatiivisuuteen ja yhteistyön kautta myönteisiin tuloksiin. Meidän on 
kaikkien harjoitettava johtajuutta opastaessamme, kouluttaessamme ja inspiroidessamme kaikkien lionien 
osallistumista ja henkilökohtaista kehitystä.  Kannustamme jäseniä avoimeen ja tehokkaaseen viestintään ja 
kanssakäymiseen. 
 
Erinomaisuus – Lions Clubs International on sitoutunut oikeudenmukaisuuteen, kaikenväliseen 
kunnioitukseen, moninaisuuteen ja luottamukseen. Meidän pitää haastaa toinen toisemme parantaaksemme 
palvelua, omaa toimintaamme ja itseämme. Meidän pitää yhdessä pyrkiä palvelemaan jäseniämme ja 
paikkakuntiamme ja auttaa järjestöä saavuttamaan sen tavoitteet. 

 
Lomakkeet ja resurssit 
 
Moninkertaispiirin virkailijoiden raportointilomake 
Jokainen kuvernöörineuvoston puheenjohtaja saa Moninkertaispiirin virkailijan raportointilomakkeen (DA-901) 
ja häntä pyydetään palauttamaan täytetty lomake Eurafrican osastoon välittömästi moninkertaispiirin 
vuosikokouksen jälkeen kuvernöörineuvoston puheenjohtajan nimittämiseksi. Kuvernöörineuvostojen 
puheenjohtajat käyttävät tätä lomaketta antaakseen yhteystiedot ja henkilötiedot heistä itsestään ja 
kumppaneistaan sekä kuvernöörineuvoston sihteerin ja rahastonhoitajan yhteystiedot. Tämän käsikirjan lopussa 
on kopio lomakkeesta DA-901. 
 
Moninkertaispiirin toimikuntajohtajien ilmoituslomake 
Kuvernöörineuvoston puheenjohtaja raportoi kaikkien moninkertaispiirin toimikuntien johtajien nimet ja 
osoitteet salasanalla suojatussa jäsenosiossa järjestön MyLCI-verkkosivulla tai lähettämällä täytetyn 
Moninkertaispiirin puheenjohtajien raportointilomakkeen (MC-10) Eurafrican osastoon. Seuraavat 
puheenjohtajuudet on virallistettu ja niitä suositellaan moninkertaispiireille ja ne tulee antaa lomakkeella: 
 

• Vuosikokous  

• Diabetestiedotus ja -toiminta  
• Kuuloaistin suojelu, tiedotus ja toiminta 

• Tietotekniikka  

• Kansainväliset suhteet  
• Lions ALERT 

• Lionien palvelut lapsille  

• Protokolla  
• PR ja Lions-tiedotus  

• Näönsuojelu, tiedotus ja toiminta  

• Nuoriso (Lionien tilaisuudet nuorisolle) 
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Erilliset lomakkeet annetaan tarpeen mukaan leoklubin (3 vuotta), Lions Questin (3 vuotta) ja Nuorisoleiri- ja 
vaihto-ohjelman puheenjohtajille, LCIF-koordinaattorille (moninkertaispiiri), satavuotisjuhlan MD-
koordinaattorille sekä GMT- ja GLT-koordinaattoreille (3 vuotta). 
 
Jäsen- ja virkailija- ja palveluaktiviteettien raportoinnin verkkosivu 
Kuvernöörineuvoston puheenjohtajia ja muita moninkertaispiirin virkailijoita pyydetään käyttämään jäsen-, 
virkailija- ja palveluaktiviteettien raportoinnin verkkosivuja, MyLCI:ta. 
 
Kuvernöörineuvoston puheenjohtajat huomaavat, että verkkosivut ovat käytännölliset moninkertaispiirin 
virkailijoiden ja johtajien tietojen katsomiseen ja päivittämiseen; moninkertaispiirin vuosikokouksen tietojen 
kuten päivämäärien, paikan, jne. katsomiseen ja päivittämiseen; erilaisten moninkertaispiirin raporttien 
lukemiseen ja jäsentietojen lataamiseen sekä palveluaktiviteettitietojen lataamiseksi moninkertaispiirin tasolla. 
 
Piirin tasolla -  
Kuvernöörineuvoston puheenjohtajat voivat lisäksi katsoa piirivirkailijoiden ja puheenjohtajien tietoja; katsoa 
piirien vuosikokousten päivämääriä, sijaintia, jne.; ladata erilaisia piiritason raportteja sekä ladata jäsentietoja ja 
palveluaktiviteettitietoja.  
 
Klubin tasolla- 
Puheenjohtajat voivat katsoa klubin jäsentietoja, klubivirkailijoita ja liitännäisklubin yhteystietoja; pyytää 
klubin tasoisia raportteja ja ladata klubin tietoja ja palveluaktiviteettitietoja. 
 
MyLCI:ssa on neljä perusominaisuutta, joista yksi on toimivuuteen perustuva tehtävä, jonka mukaan käyttäjä 
pääsee eri valikkovaihtoehtoihin riippuen heidän roolista järjestössä. Toinen ominaisuus on sisällön 
huomioonottava help-toiminto, jossa käyttäjä saa nopeasti apua kyseisellä sivulla esiin tuleviin kysymyksiin. 
MyLCI:ssa on kaksi hakutoimintoa, Pikahaku, joka on määritelty etukäteen etsimään nykyisen vuoden tietoja ja 
Yksityiskohtainen haku, jonka avulla voidaan etsiä myös edellisten vuosien tietoja. Piirivirkailijoille ja 
kuvernöörineuvoston puheenjohtajalle MyLCI tarjoaa navigointiominaisuudet, jotka antavat mahdollisuuden 
katsoa tietoja korkealla tasolla sekä siirtyä alemmas yksityiskohtaisempaan tietoon. 
 
Pääset MyLCI:hin klikkaamalla “MyLCI” –linkkiä järjestön etusivulla. Jos olet uusi virkailija, sinun pitää luoda 
oma käyttäjätunnus ja salasana klikkaamalla linkkiä ”Uusi käyttäjä? Klikkaa tästä rekisteröityäksesi nyt” –
linkkiä ja seuraa annettuja ohjeita. 
 
Piirin tilannearvio 
Piirin tilannearvio on hyödyllinen raportti, joka lähetetään kaikille kuvernöörineuvoston puheenjohtajille joka 
kuukausi. Raportissa annetaan jokaisen osapiirin tilastoja kuten esimerkiksi: 
  

• Klubit: yhteensä, uudet, lopetetut, nettokasvu 
• Jäsenet: yhteensä, lisätty, eronneet, nettokasvu 
• Jäseniä keskimäärin per klubi 
• Montako prosenttia klubeista lähettää raportit 
• Monellako prosentilla klubeista on maksuja maksamatta yli 90 päivän ajalta 
• Status quo klubien määrä  
• Lopettamistiedot 

 
Piirin tilannearvion lisäksi kuvernöörineuvoston puheenjohtajat saavat myös jokaisen piirin klubin 
tilannekatsauksen, jossa annetaan vastaavat tiedot jokaisesta klubista. 
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Kuvernöörineuvoston puheenjohtajia pyydetään tutustumaan jokaisen raportin tietoihin, koska he tukevat piirejä 
koko vuoden ajan. 

 
Jatkuva osallistuminen lionjohtajana 
Kun virkavuotesi päättyy, on vielä paljon, mitä voit tehdä moninkertaispiirisi ja järjestön hyväksi. Kotiklubisi, 
piirisi tai moninkertaispiirisi voi pyytää sinua palvelemaan jossain toisessa muodossa, joka sopii sinun 
kokemuksellesi ja asiantuntemuksellesi. Järjestö tarvitsee jatkuvasti sinua, panostasi ja innostustasi työssä 
yhteisten päämääriemme hyväksi. 
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LISÄTIETOJA 
 

Kuvernöörineuvoston varapuheenjohtaja 
Moninkertaispiirin kuvernöörineuvosto päättää varapuheenjohtajan valitsemisesta ellei moninkertaispiirin 
säännöissä toisin mainita. Koska varapuheenjohtajan virka on valinnainen, se ei ole virallinen Lions Clubs 
Internationalin virka. 
 
Kun tämä virka täytetään, varapuheenjohtaja auttaa kuvernöörineuvoston puheenjohtajaa tämän 
velvollisuuksissa sekä edustaa puheenjohtajaa tämän poissa ollessa. 
 
 

Kuvernöörineuvoston sihteeri-rahastonhoitaja 

Moninkertaispiirin sääntöjenmukaisesti kuvernöörineuvoston sihteeri-rahastonhoitaja toimii 
kuvernöörineuvoston valvonnan ja ohjauksen alaisena ja hän: 
 

(a) Pitää pöytäkirjaa kaikissa kuvernöörineuvoston kokouksissa ja lähettää kymmenen (10) päivän 
kuluessa kokouksesta pöytäkirjan jäljennökset kaikille kuvernöörineuvoston jäsenille ja Lions 
Clubs Internationalin päämajaan 

 
(b) Auttaa kuvernöörineuvostoa moninkertaispiirin asioiden hoitamisessa ja suorittaa muita sellaisia 

tehtäviä, joita näissä säännöissä määrätään tai edellytetään tai joita kuvernöörineuvosto ajoittain 
määrää 

 
(c) Ottaa vastaan piirisihteeri-rahastonhoitajien lähettämät osapiirien jäsenmaksut, antaa niistä kuitit 

ja tallettaa ne kuvernöörineuvoston hyväksymään pankkiin sekä maksaa niistä 
kuvernöörineuvoston hyväksymät menot. Maksuihin tarvitaan sekä hänen että 
kuvernöörineuvoston puheenjohtajan tai jonkun muun siihen valtuutetun neuvoston jäsenen 
nimikirjoitukset.  

 
(d) Pitää moninkertaispiirin tilit ja kirjanpidon sekä pitää pöytäkirjaa kaikissa kuvernöörineuvoston 

ja moninkertaispiirin kokouksissa ja sallii kenen tahansa kuvernöörineuvoston jäsenen tai 
moninkertaispiirin klubin (tai sen valtuuttaman edustajan) tutkivan niitä sopivaan aikaan ja 
asiallisesta syystä 

 
(e) Antaa tehtäviensä suorittamisesta sellainen takuu, jonka suuruuden ja antajan 

kuvernöörineuvosto hyväksyy 
 
(f)  Antaa kaikki yleiset ja/tai taloudelliset varat, tilit ja tiedot seuraajalle virkakauden päättyessä.  
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Maailmanlaajuinen jäsentyöryhmä ja maailmanlaajuinen 
johtajakoulutusryhmä 
 
Yleiskatsaus 
Maailmanlaajuinen jäsentyöryhmä (GMT) tarjoaa maailmanlaajuisen rakenteen jäsenkehitykselle, joka on 
jatkuvaa, keskittynyttä ja integroitua. 
 
Maailmanlaajuinen johtajakoulutusryhmä (GLT) tarjoaa laajemman keskittymismahdollisuuden 
johtajakoulutukseen, joka on kriittisen tärkeä järjestömme tulevaisuudelle. GLT pyrkii tunnistamaan ja 
kehittämään tehokkaita johtajia aktiivisen kouluttamisen ja johtamistaitojen aloitteiden kautta ja samaan aikaan 
se tarjoaa tarvittavaa tietoa, opastusta ja motivaatiota. 
 
GMT:n ja GLT:n jäsenet tekevät yhteistyötä tunnistaakseen, kehittääkseen ja kannustaakseen mahdollisuuksia 
nykyisille ja tuleville lionjohtajille sekä samalla kehittää jäsenyyttä palvelun ja osallistumisen kautta. 
 
Rakenne 
Nämä kaksi rakennetta ovat yhteydessä keskenään ja niiden toimintaa koordinoi työvaliokunta kansainvälisellä 
tasolla. GMT/GLT -työvaliokuntaa johtaa kansainvälinen presidentti, ensimmäisen ja toisen varapresidentin 
ohjatessa GMT ja GLT -ryhmien toimintaa.   
 
Molemmat GMT ja GLT -ryhmät saavat myös tukea kansainväliseltä koordinaattorilta sekä yhteistoiminnan 
komitealta joka koostuu kansainvälisen hallituksen jäsenkehityksen toimikunnan, johtajakoulutuksen 
kehittämistoimikunnan sekä piiri- ja klubihallinnon toimikunnan puheenjohtajista ja alueiden johtajista. 
 
Molemmat ryhmät koostuvat lionjohtajista jotka on nimetty tiettyjen vaalipiirien ja maantieteellisten alueiden 
johtajiksi. Ryhmien jäsenet nimitetään kolmeksi vuodeksi kerrallaan, jotta heillä on riittävästi aikaa analysoida 
haasteet ja tutustua niihin sekä toimeenpanna tarvittavat ohjelmat. Kaikkien jäsenten suoritukset arvioidaan 
vuosittain ennen viran jatkamista seuraavan toimikauden ajaksi.   
 

• Kansainvälisten vaalipiirien johtajat:  Enimmillään 11 kansainvälisten vaalipiirien johtajaa, mukaan 
lukien yksi Afrikan mantereelle, korkeintaan kaksi Yhdysvalloille ja korkeintaan kolme OSEAL:iin 
näiden alueiden suuren maantieteellisen koon takia. GLT:llä ja GMT:llä on saman verran johtajia 
samoilla alueilla, jolloin toiminnan koordinointi onnistuu helpommin ja vaikutus on mahdollisimman 
suuri. Tietyillä alueilla kuitenkin riittää, että yksi pätevä lion toimii sekä GLT että GMT -edustajana. 
Vaalipiirien johtajat nimitetään kansainvälisen presidentin toimesta, neuvonpidossa ensimmäisen ja 
toisen varapresidentin sekä paikallisen johdon kanssa. 

 
• Aluejohtajat:  Kummassakin GMT ja GLT ryhmässä on noin 36 aluejohtajaa kautta maailman, ja yhtä 

monta kummastakin ryhmästä nimitettynä jokaiselle alueelle. Tietyillä alueilla kuitenkin riittää, että yksi 
pätevä lion toimii sekä GLT että GMT -edustajana. Erityisalueille voidaan nimetä alueneuvojia 
tukemaan johtajan työtä alueen kaukaisimmissa tai eristäytyneissä osissa. Aluejohtajat jotka edustavat 
GLT- ja GMT-ryhmiä ovat jatkuvasti yhteistyössä vastatakseen alueen tarpeisiin. Aluejohtajat 
nimitetään kansainvälisen presidentin toimesta, neuvonpidossa ensimmäisen ja toisen varapresidentin 
sekä vaalipiirijohtajien kanssa.   
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• Moninkertaispiiri: Jokaisella moninkertaispiirillä on sekä GMT että GLT ja kumpikin koostuvat 
moninkertaispiirin koordinaattorista, kuvernöörineuvoston puheenjohtajasta sekä muista jäsenkehitys- ja 
johtajakoulutusmielisistä lioneista (enintään kolme kumpaankin ryhmään). Moninkertaispiirien GLT-
koordinaattorit ja muut tiimin jäsenet nimitetään kuvernöörineuvoston toimesta, neuvonpidossa GMT- ja 
GLT-aluejohtajien ja kuvernöörineuvoston puheenjohtajan kanssa. Moninkertaispiirit, jotka on merkitty 
GMT/GLT-alueelle tai erityisalueelle, jotka muodostuvat alle kahdesta moninkertaispiiristä, eivät saa 
omaa moninkertaispiirin GLT-koordinaattoria. Tässä tapauksessa vastaava GLT-aluejohtaja tai 
erityisalueen neuvoja hoitaa nämä velvollisuudet moninkertaispiirin tasolla. 

 
• Piiri:  Jokaisella piirillä on sekä GMT että GLT. Piirin GMT:tä johtavat piirikoordinaattori ja 

piirikuvernööritiimi ja siihen sisältyy kaksi alatiimiä: Jäsen- ja klubikasvun tiimi ja klubimenestyksen 
tiimi. Piirin GLT koostuu piirikoordinaattorista ja piirikuvernööritiimistä jonka toinen 
varapiirikuvernööri toimii DG-tiimin yhteyshenkilönä. Muita päteviä lioneita voidaan lisätä ryhmään jos 
tarpeellista. Piirikuvernööri nimittää GMT- ja GLT-piirikoordinaattorit ja muut jäsenet yhdessä 
aluejohtajien, moninkertaispiirin koordinaattorien (jos on) ja ensimmäisen ja toisen varapiirikuvernöörin 
kanssa.   

 
Lisätietoja kummastakin ryhmästä löytyy Lionsklubien kansainvälisen järjestön verkkosivuilta, osoitteessa 
www.lionsclubs.org   
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Kansainvälisen päämajan organisaatio 
 
Kansainvälinen päämaja on jaettu eri ryhmiin, jotka kaikki tukevat samoja tavoitteita ja niillä on luonnollinen 
yhteistyöhön perustuva suhde. Seuraava kuvaus kansainvälisen päämajan osastoista voi myös auttaa klubeja 
saamaan yhteyden tarvitsemaansa osastoon. 
Päämajan keskuksen puhelinnumero on +1 (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 mukaista 

 
Sihteeri 
Sihteeri toimeenpanee järjestön yhtiön johtamisohjelmia, hän laatii viralliset pöytäkirjat kansainvälisen 
hallituksen ja työvaliokunnan kokouksista ja lähettää ne asianomaisille henkilöille. 
 
Rahastonhoitaja 
Rahastonhoitajan tehtävänä on suojata, hoitaa ja sijoittaa järjestön 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. 
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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. 
 
Leadership Development 
Sähköposti: leadership@lionsclubs.org 
 
Vastaa kaikista johtajakoulutusohjelmista, seminaareista, konferenssien opetusohjelmista ja julkaisuista 
kansainvälisellä, moninkertaispiirin, piirin ja klubien tasolla. Järjestää verkkokoulutusmahdollisuuksia 
johtajaresurssikeskuksessa LCI:n verkkosivulla sekä apua koulutussisältöjen luomiseksi paikalliseen käyttöön. 
Tukee Maailmanlaajuisen johtajakoulutusryhmän (GLT) työtä tunnistaen 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 
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 
Sähköposti: 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. 
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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 oimeenpanemista, 
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, 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 logistiosia 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 
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vaalimenettelyssä, kansainvälisten johtajien valintoihin ja tukemiseen liittyvissä asioissa sekä erimielisyyksien 
selvittelyissä ja vaalipiirien tekemissä valituksissa 
 
LIONS CLUBS INTERNATIONAL FOUNDATION 
Verkkosivut: 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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MONINKERTAISPIIRIN PUHEENJOHTAJAN ILMOITUSLOMAKE 
Vuosi  ______  Moninkertaispiiri   

 
Kansainvälinen hallitus nimittää tässä mainitut moninkertaispiirin johtajat. Älä muuta nimikkeitä. Lomake 
voidaan täyttää ja lähettää 1) postitse tai faksilla numeroon 630-706-9273; 2) elektronisesti järjestön MyLCI-
sivuston kautta tai 3) sähköpostitse osoitteeseen eurafrican@lionsclubs.org. Klikkaa tästä, jos haluat täyttää 
lomakkeen kirjoitettavalla PDF-lomakkeella. 
 
Jos puheenjohtaja haluaa, että posti lähetetään johonkin muuhun kuin kotiosoitteeseen, anna 
laskutusosoite laskutusosoitekohdassa. Lähetä täytetty lomake viimeistään 31. heinäkuuta. 
 
Alla mainitut moninkertaispiirin johtajat palvelevat yhden vuoden, vaikka uudelleen nimittäminen sallitaankin. 
Jotkut toimialajohtajat palvelevat kolmivuotisen virkakauden ajan. Erilliset lomakkeet lähetetään vastaavilta 
osastoilta kun annetaan tiedot leo- (3 vuotta), Lions Quest (3 vuotta) ja nuorisoleiri- ja vaihtojohtajan 
nimittämiseksi sekä GMT- ja GLT-koordinaattorien (3 vuotta) nimittämiseksi.  
 

 
VUOSIKOKOUS 
 
                
Klubin nimi   Klubin kansainvälinen numero    Jäsennumero 
 
                
Etunimi    (Toisen nimen etukirjain)   Sukunimi 

Kotiosoite               
 
                
Postitoimipaikka      Maa   Postinumero 

Laskutusosoite               
 
                
Postitoimipaikka      Maa   Postinumero 

Puh.työ               

Puh.koti               

Faksinro.               

Sähköposti:               
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DIABETESTIEDOTUS JA -TOIMINTA  
 
                
Klubin nimi   Klubin kansainvälinen numero    Jäsennumero 
 
                
Etunimi    (Toisen nimen etukirjain)   Sukunimi 

Kotiosoite               
 
                
Postitoimipaikka      Maa   Postinumero 

Laskutusosoite               
 
                
Postitoimipaikka      Maa   Postinumero 

Puh.työ               

Puh.koti               

Faksinro.               

Sähköposti:               

 
 
KUULOAISTIN SUOJELU, TIEDOTUS JA TOIMINTA 
 
                
Klubin nimi   Klubin kansainvälinen numero    Jäsennumero 
 
                
Etunimi    (Toisen nimen etukirjain)   Sukunimi 

Kotiosoite               
 
                
Postitoimipaikka      Maa   Postinumero 

Laskutusosoite               
 
                
Postitoimipaikka      Maa   Postinumero 

Puh.työ               

Puh.koti               

Faksinro.               

Sähköposti:               
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TIETOTEKNIIKKA 
 
                
Klubin nimi   Klubin kansainvälinen numero    Jäsennumero 
 
                
Etunimi    (Toisen nimen etukirjain)   Sukunimi 

Kotiosoite               
 
                
Postitoimipaikka      Maa   Postinumero 

Laskutusosoite               
 
                
Postitoimipaikka      Maa   Postinumero 

Puh.työ               

Puh.koti               

Faksinro.               

Sähköposti:               

 
 
KANSAINVÄLISET SUHTEET 
  
                
Klubin nimi   Klubin kansainvälinen numero    Jäsennumero 
 
                
Etunimi    (Toisen nimen etukirjain)   Sukunimi 

Kotiosoite               
 
                
Postitoimipaikka      Maa   Postinumero 

Laskutusosoite               
 
                
Postitoimipaikka      Maa   Postinumero 

Puh.työ               

Puh.koti               

Faksinro.               

Sähköposti:               
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LIONS ALERT 
 
                
Klubin nimi   Klubin kansainvälinen numero    Jäsennumero 
 
                
Etunimi    (Toisen nimen etukirjain)   Sukunimi 

Kotiosoite               
 
                
Postitoimipaikka      Maa   Postinumero 

Laskutusosoite               
 
                
Postitoimipaikka      Maa   Postinumero 

Puh.työ               

Puh.koti               

Faksinro.               

Sähköposti:               

 
 
LIONIEN PALVELUT LAPSILLE 
 
                
Klubin nimi   Klubin kansainvälinen numero    Jäsennumero 
 
                
Etunimi    (Toisen nimen etukirjain)   Sukunimi 

Kotiosoite               
 
                
Postitoimipaikka      Maa   Postinumero 

Laskutusosoite               
 
                
Postitoimipaikka      Maa   Postinumero 

Puh.työ               

Puh.koti               

Faksinro.               

Sähköposti:               
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PROTOKOLLA 
 
                
Klubin nimi   Klubin kansainvälinen numero    Jäsennumero 
 
                
Etunimi    (Toisen nimen etukirjain)   Sukunimi 

Kotiosoite               
 
                
Postitoimipaikka      Maa   Postinumero 

Laskutusosoite               
 
                
Postitoimipaikka      Maa   Postinumero 

Puh.työ               

Puh.koti               

Faksinro.               

Sähköposti:               

 
 
PR- JA LIONTIEDOTUS 
 
                
Klubin nimi   Klubin kansainvälinen numero    Jäsennumero 
 
                
Etunimi    (Toisen nimen etukirjain)   Sukunimi 

Kotiosoite               
 
                
Postitoimipaikka      Maa   Postinumero 

Laskutusosoite               
 
                
Postitoimipaikka      Maa   Postinumero 

Puh.työ               

Puh.koti               

Faksinro.               

Sähköposti:               
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NÄÖNSUOJELU, TIEDOTUS JA TOIMINTA 
 
                
Klubin nimi   Klubin kansainvälinen numero    Jäsennumero 
 
                
Etunimi    (Toisen nimen etukirjain)   Sukunimi 

Kotiosoite               
 
                
Postitoimipaikka      Maa   Postinumero 

Laskutusosoite               
 
                
Postitoimipaikka      Maa   Postinumero 

Puh.työ               

Puh.koti               

Faksinro.               

Sähköposti:               

 
 
NUORISO (LIONIEN TILAISUUDET NUORISOLLE) 
 
                
Klubin nimi   Klubin kansainvälinen numero    Jäsennumero 
 
                
Etunimi    (Toisen nimen etukirjain)   Sukunimi 

Kotiosoite               
 
                
Postitoimipaikka      Maa   Postinumero 

Laskutusosoite               
 
                
Postitoimipaikka      Maa   Postinumero 

Puh.työ               

Puh.koti               

Faksinro.               

Sähköposti:               
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MONINKERTAISPIIRIN VIRKAILIJOIDEN ILMOITUSLOMAKE  

JA KUVERNÖÖRINEUVOSTON PUHEENJOHTAJAN HENKILÖTIEDOT 

Lionsvuosi 20______ - 20_______    Moninkertaispiiri _____________________ 
Lähetettävä välittömästi moninkertaispiirin vuosikokouksen tai kuvernöörineuvoston puheenjohtajan nimittämisen jälkeen 

 

Klikkaa tästä, jos haluat täyttää lomakkeen kirjoitettavalla PDF-lomakkeella. 

 

TEKSTAA TAI KIRJOITA KONEELLA 

 

Kuvernöörineuvoston puheenjohtaja 

Nimi:  ______________________________________________________________________________ 
               Etunimi                                             Keskimmäisen nimen etukirjain           Sukunimi    
        

Kansainvälinen jäsennumero:  __________________ Sähköposti: ________________________________ 

Klubin numero:  ____________________ Klubin nimi: _________________________________________ 

Osoite: ________________________________________________________________________ 

              
Postitoimipaikka                                 Maa                   Postinumero 

Laskutusosoite: ________________________________________________________________________ 

              
Postitoimipaikka                                 Maa                   Postinumero 

Puhelin: (Työ)______________________________(Koti)____________________________________   

Matkapuhelin__________________________________Faksi: ___________________________________ 

 
Kuvernöörinuevoston puheenjohtajan nimikilven 
tiedot (badge) 
 

 

Etunimi  

 

Sukunimi 

 

Mikäli haluat kuvernöörineuvoston puheenjohtajan tai 

kumppanin nimikilpeen muut tiedot kuin mitä yllä on 

annettu, tai haluat useampia kappaleita, ole hyvä ja 

ota yhteyttä Klubitarvikemyyntiin 

clubsupplies@lionsclubs.org.  

Järjestö pidättää itsellään oikeuden lyhennyksiin 

tilanpuutteessa. 

 

Kumppanin nimikilven tiedot (badge) 
 

 

Etunimi  

 

Sukunimi 

 
Kumppanin nimike – Valitse YKSI: 

Puoliso Partneri 

Kumppani Palvelukumppani  

Aviomies Poika 

Aviovaimo Tytär 

 
 

 

Tiedot kansainvälistä vuosikirjaa ja hakemistoa 
varten   
 

Haluatko kumppanisi nimen  

merkittäväksi vuosikirjan tietoihisi? 

Kyllä 

En 

Lähetä lomake osoitteeseen: 

Lions Clubs International 

Eurafrican osasto 

300 W 22
nd

 Street  

Oak Brook, IL 60523-8842 

USA 

Sähköposti: eurafrican@lionsclubs.org  

Faksi: 630-571-1693 



 

 

Kuvernöörineuvoston varapuheenjohtaja 
 
Nimi:  ______________________________________________________________________________ 
               Etunimi                                             Keskimmäisen nimen etukirjain           Sukunimi    
        

Kansainvälinen jäsennumero:  __________________ Sähköposti:  __________________________________________ 

Klubin numero:  ____________________ Klubin nimi: __________________________________________ 

Osoite: ________________________________________________________________________ 

              
Postitoimipaikka                                 Maa                   Postinumero 

Osoite: ________________________________________________________________________ 

              
Postitoimipaikka                                 Maa                   Postinumero 

Puhelin: (Työ)______________________________(Koti)____________________________________   

Matkapuhelin__________________________________Faksi: ___________________________________ 

 
Kuvernöörineuvoston sihteeri 
Nimi:  ______________________________________________________________________________ 
               Etunimi                                             Keskimmäisen nimen etukirjain           Sukunimi    
        

Kansainvälinen jäsennumero:  __________________ Sähköposti:  __________________________________________ 

Klubin numero:  ____________________ Klubin nimi: __________________________________________ 

Osoite: ________________________________________________________________________ 

              
Postitoimipaikka                                 Maa                   Postinumero 

Osoite: ________________________________________________________________________ 

              
Postitoimipaikka                                 Maa                   Postinumero 

Puhelin: (Työ)______________________________(Koti)____________________________________   

Matkapuhelin__________________________________Faksi: ___________________________________ 

 

Kuvernöörineuvoston rahastonhoitaja 

Nimi:  ______________________________________________________________________________ 
               Etunimi                                             Keskimmäisen nimen etukirjain           Sukunimi    
        

Kansainvälinen jäsennumero:  __________________ Sähköposti:  __________________________________________ 

Klubin numero:  ____________________ Klubin nimi: __________________________________________ 

Osoite: ________________________________________________________________________ 

              
Postitoimipaikka                                 Maa                   Postinumero 

Osoite: ________________________________________________________________________ 

              
Postitoimipaikka                                 Maa                   Postinumero 

 Puhelin: (Työ)______________________________(Koti)____________________________________   
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Matkapuhelin__________________________________Faksi: ____________________________________  

 

Lähetä lomake osoitteeseen: 

Lions Clubs International 

Eurafrican osasto 

300 W 22
nd

 Street  

Oak Brook, IL 60523-8842 

USA 

Sähköposti: eurafrican@lionsclubs.org  

Faksi: 630-571-1693 

 

Allekirjoitus:  ___________________________________________  Pvm: ____________________ 
                                            Kuvernöörineuvoston puheenjohtaja  
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Oma kuvernöörineuvostosi 
 
 
Kuvernöörineuvosto on moninkertaispiirin hallintoelin ja kuten alla on kuvattu, se antaa hallinnollista tukea 
moninkertaispiirille ja sen toimia määrittelee Kansainväliset säännöt ja hallituksen sääntökokoelma.    
 
KANSAINVÄLINEN SÄÄNTÖ JA OHJESÄÄNTÖ 
 
Kuten on määritelty Kansainvälisen säännön ja ohjesäännön Luvussa VIII, Piiriorganisaatio: 
Kuvernöörineuvosto kuvaillaan seuraavalla tavalla:   
 
KUVERNÖÖRINEUVOSTO 
 
Piirien kuvernöörit, lukuun ottamatta alla mainittuja poikkeuksia, muodostavat jokaisessa moninkertaispiirissä 
kuvernöörineuvoston. Kuvernöörineuvostoon tulee myös kuulua yksi nykyinen tai entinen piirikuvernööri, joka 
toimii kuvernöörineuvoston puheenjohtajana ja moninkertaispiirin sääntöjen ja ohjesäännön mukaisesti, siihen 
voi myös kuulua yksi tai useampi edellinen piirikuvernööri, mutta niin, että entisten piirikuvernöörien määrä, 
kuvernöörineuvoston puheenjohtaja mukaan lukien, ei ylitä puolta (1/2) piirikuvernöörien määrästä. Kullakin 
kuvernöörineuvoston jäsenellä, kuvernöörineuvoston puheenjohtaja mukaan lukien, on yksi (1) ääni asioissa, 
jotka vaativat kuvernöörineuvoston toimenpiteitä. Moninkertaispiirin kuvernöörineuvostossa voivat olla 
jäseninä myös entisiä ja nykyisiä kansainvälisiä presidenttejä, kansainvälisiä varapresidenttejä, entisiä ja 
nykyisiä kansainvälisiä johtajia neuvoa-antavina, mutta ei äänioikeutettuina jäseninä. Kuvernöörineuvoston 
puheenjohtajan, joka nimitetään tai valitaan kunkin moninkertaispiirin sääntöjen ja ohjesäännön mukaisesti, on 
oltava entinen piirikuvernööri silloin kun hän ottaa viran vastaan. Kuvernöörineuvoston puheenjohtajan virka 
kestää yhden vuoden eikä hän voi toimia tässä virassa toista kertaa. 
 
MONINKERTAISPIIRIN KUVERNÖÖRINEUVOSTON VALTA    
 
Kuvernöörineuvoston tulee toiminnassaan noudattaa sääntöjä ja ohjesääntöä sekä kansainvälisen hallituksen 
Sääntökokoelmaa ja valvoa moninkertaispiirin kaikkien asioiden hoitoa; se voi valita virkailijoita, pitää 
kokouksia, hoitaa varoja, hyväksyä menoja ja käyttää hallinnollista valtaa siten kuin ao. moninkertaispiirin 
säännöissä määrätään.   
 
Kuvernöörineuvoston vastuut kuten ne on kuvattu Luvussa VI Moninkertaispiirin mallisäännöissä:  
 
(a) Kaikkien kuvernöörineuvoston virkailijoiden ja toimijoiden, kaikkien moninkertaispiirin toimikuntien ja 
moninkertaispiirin vuosikokouksen ylittävä toimivalta;  
 
(b) Ylin toimivalta koskien moninkertaispiirin omaisuutta, toimintaa ja varoja;  
 
(c) Toimivalta ja hallinta koskien jokaista moninkertaispiirin vuosikokouksen järjestelyvaihetta, toimien sen 
valvojana;  
 
(d) Valta kuulla moninkertaispiirin sisällä, osapiirissä tai -piireissä, tai lionsklubeissa nousevat erimielisyydet ja 
kiistatapaukset ja päättää niistä kansainvälisen hallituksen antamalla valtuudella. Kansainvälisellä hallituksella 
on valta tarkastaa kaikki tämän luonteiset kuvernöörineuvoston päätökset;  
 
 (e) Toimivalta ja hallinta koskien moninkertaispiirin ja sen toimikuntien ja vuosikokouksen kaikkia budjettiin 
liittyviä asioita. Budjetin ulkopuolisia kuluja tai ylijäämään johtavia menoja ei tule hyväksyä.  
 
Muut kuvernöörineuvoston vastuut kuten ne on kuvattu Luvussa III Moninkertaispiirin mallisäännöissä: 
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(a) Kaikkien kuvernöörineuvoston virkailijoiden ja toimijoiden, kaikkien moninkertaispiirin toimikuntien ja 
moninkertaispiirin vuosikokouksen ylittävä toimivalta; 

(b) Ylin toimivalta koskien moninkertaispiirin omaisuutta, toimintaa ja varoja; 
(c) Toimivalta ja hallinta koskien jokaista moninkertaispiirin vuosikokouksen järjestelyvaihetta, toimien sen 

valvojana; 
(d) Valta kuulla moninkertaispiirin sisällä, osapiirissä tai -piireissä, lionsklubeissa tai yksittäisten jäsenten 

esille tuomat erimielisyydet ja kiistatapaukset ja päättää niistä kansainvälisen hallituksen antamalla 
valtuudella. Kansainvälisellä hallituksella on valta tarkastaa kaikki tämän luonteiset 
kuvernöörineuvoston päätökset; 

(e) Toimivalta ja hallinta koskien moninkertaispiirin ja sen toimikuntien ja vuosikokouksen kaikkia 
budjettiin liittyviä asioita. Budjetin ulkopuolisia kuluja tai alijäämään johtavia menoja ei tule hyväksyä. 
 

Muut kuvernöörineuvoston vastuut kuten ne on kuvattu Luvussa III Moninkertaispiirin mallisäännöissä: 
 

Kuvernöörineuvoston tulee: 
 

(a) Solmia kaikki tarvitut sopimukset ja maksaa laskut vuosikokouksen hallintokuluista. 
(b) Päättää, mihin moninkertaispiirin varat talletetaan. 
(c) Päättää kuvernöörineuvoston sihteeri-rahastonhoitajan takuusta ja takuuvakuutusyhtiöstä. 
(d) Pyytää sihteeri-rahastonhoitajalta puolivuosittain tai useammin talousraportti ja järjestää 

toimivuoden lopussa sihteeri-rahastonhoitajan kirjanpidon ja tilien tarkastus, mikäli tarpeellista. 
 
KUVERNÖÖRINEUVOSTON VIRKAILIJAT  
 
Oman moninkertaispiirisi säännöt ja mallisäännöt määrittelevät kuvernöörineuvoston virkailijat, joihin yleensä 
kuuluu puheenjohtaja, varapuheenjohtaja, sihteeri ja rahastonhoitaja sekä muita virkailijoita kuten 
kuvernöörineuvosto katsoo tarpeelliseksi. Yleensä nämä virkailijat valitaan vuosittain kuvernöörineuvoston 
toimesta. Joissakin tapauksissa kuvernöörineuvoston puheenjohtaja valitaan edustajien välityksellä 
moninkertaispiirin vuosikokouksessa.     
 
MONINKERTAISPIIRIN KUVERNÖÖRINEUVOSTON PUHEENJOHTAJA 
 
Vaaditaan, että valittu kuvernöörineuvoston puheenjohtaja on nykyinen tai entinen piirikuvernööri silloin, kun 
hän ottaa viran vastaan ja suositellaan, että neuvosto valitsee henkilön, joka on palvellut piirikuvernöörinä 
vähän aikaa sitten.  
 
Elleivät moninkertaispiirin ohjesäännöt määrittele toisenlaista toimintatapaa, kuvernöörineuvoston 
puheenjohtaja tulisi valita moninkertaispiirin sellaisten piirikuvernöörien kokouksessa, jotka tulevat toimimaan 
piirikuvernöörin virassa kyseisen puheenjohtajan kaudella. Tämä kokous tulee järjestää moninkertaispiirin 
vuosikokouksen jälkeen, mutta ei yli 30 päivää kansainvälisen vuosikongressin jälkeen.  
 
Seuraava teksti löytyy Luvusta III Moninkertaispiirin ohjesäännöstä:  
 
MONINKERTAISPIIRIN KUVERNÖÖRINEUVOSTON PUHEENJOHTAJA.  Moninkertaispiirin 
kuvernöörineuvoston puheenjohtaja toimii moninkertaispiirin hallintoasioiden hoitajana. Kaikki päätökset 
alistetaan moninkertaispiirin kuvernöörineuvoston vallan, ohjeistuksen ja valvonnan alaisiksi. 
 
Yhteistyössä kuvernöörineuvoston kanssa, kuvernöörineuvoston puheenjohtajan tulee: 

(a) Edistää tämän järjestön päämääriä; 
 

(b) Auttaa tiedottamisessa liittyen kansainvälisiin ja moninkertaispiirin sääntöihin, ohjelmiin ja tapahtumiin; 
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(c) Dokumentoida ja asettaa saataville moninkertaispiirin tavoitteet ja pitkän aikavälin suunnitelmat kuten 
kuvernöörineuvosto on ne määritellyt; 
 

(d) Kutsua koolle kokoukset ja vetää keskustelua kuvernöörineuvoston kokouksissa; 
 

(e) Vetää toimintaa moninkertaispiirin vuosikokouksessa; 

(f) Tukea kansainvälisen hallituksen tai kuvernöörineuvoston pyrkimyksiä, joiden tavoitteena on luoda ja 
ylläpitää harmoniaa ja yhteisymmärrystä piirikuvernöörien välillä; 

(g) Lähettää moninkertaispiirin sääntöjen ja ohjesäännön mukaiset raportit ja suorittaa vaaditut tehtävät; 
 

(h) Suorittaa muita sellaisia hallintotehtäviä, joita moninkertaispiirin kuvernöörineuvosto hänelle antaa, 
sekä 
 

(i) Antaa heti virkavuotensa päättyessä seuraajalleen kaikki moninkertaispiirin tilit, varat ja tiedostot. 
 
MONINKERTAISPIIRIN KUVERNÖÖRINEUVOSTON SIHTEERI-RAH ASTONHOITAJA  
Moninkertaispiirin kuvernöörineuvoston johdon ja valvonnan alaisena sihteeri-rahastonhoitajan tulee:  
 

(a) Pitää pöytäkirjaa kaikissa kuvernöörineuvoston kokouksissa ja lähettää kymmenen (10) päivän kuluessa 
kokouksesta pöytäkirjan jäljennökset kaikille kuvernöörineuvoston jäsenille ja Lions Clubs 
Internationalin päämajaan.  

 
(b) Auttaa kuvernöörineuvostoa moninkertaispiirin asioiden hoitamisessa ja suorittaa muita sellaisia 

tehtäviä, joita näissä säännöissä määrätään tai edellytetään tai joita kuvernöörineuvosto ajoittain määrää.  
 

(c) Ottaa vastaan piirisihteeri-rahastonhoitajien lähettämät osapiirien piirimaksut, antaa niistä kuitit ja 
tallettaa ne kuvernöörineuvoston hyväksymälle pankkitilille, sekä maksaa niistä kuvernöörineuvoston 
hyväksymät menot. Maksuihin tarvitaan sekä hänen että kuvernöörineuvoston puheenjohtajan tai jonkun 
muun siihen valtuutetun neuvoston jäsenen nimikirjoitukset.  

 
(d) Pitää moninkertaispiirin tilit ja kirjanpito sekä pitää pöytäkirjaa kaikissa kuvernöörineuvoston ja 

moninkertaispiirin kokouksissa ja sallii kenen tahansa kuvernöörineuvoston jäsenen tai 
moninkertaispiirin klubin (tai sen valtuuttaman edustajan) tutkivan niitä sopivaan aikaan ja asiallisesta 
syystä.  

 
(e) Antaa tehtäviensä suorittamisesta sellainen takuu, jonka suuruuden ja antajan kuvernöörineuvosto 

hyväksyy.  
 

(f) Luovuttaa kautensa päätyttyä seuraajalleen kaikki moninkertaispiirin varoja koskevat arkistot ja muut 
asiakirjat.  

 
(g) Jos neuvoston sihteerin ja rahastonhoitajan virat täytetään erikseen, koskevat tässä mainitut tehtävät 

kumpaakin näistä viroista, tehtävien luonteen mukaisesti.  
 
KUVERNÖÖRINEUVOSTON PUHEENJOHTAJAN EROTTAMINEN 
 
Kansainväliseen ohjesääntöön tehtiin muutos, joka hyväksyttiin vuoden 2014 vuosikokouksen vaaleissa, jonka 
mukaisesti kuvernöörineuvostolla on valta erottaa kuvernöörineuvoston puheenjohtaja virasta. 
Tämä löytyy kohdasta Kansainväliset ohjesäännöt, Luku VIII Piiriorganisaatio, kohta 6 kuten alla on mainittu. 
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Kuvernöörineuvoston enemmistön päätöksellä voidaan kutsua koolle kuvernöörineuvoston erityiskokous, jonka 
tarkoituksena on erottaa kuvernöörineuvoston puheenjohtaja virasta. Riippumatta siitä millä tavalla 
kuvernöörineuvoston puheenjohtaja on valittu tai vaaleilla valittu, kuvernöörineuvoston puheenjohtaja voidaan 
erottaa virasta kun 2/3 kuvernöörineuvoston jäsenistä äänestää erottamisen puolesta. 
 
LISÄTIETOJA 
Lisäksi tietoa liittyen toimikuntien nimityksiin, moninkertaispiirin vuosikokouksen toimintatapoihin, 
moninkertaispiirin riidanratkaisuun ja kannatussääntöihin selitetään tarkemmin Kansainvälisissä säännöissä ja 
ohjesäännöissä. 
Kuvernöörineuvostolla on oikeus muokata moninkertaispiirin sääntöjä ja ohjesääntöä kunhan 
korjaustoimenpiteissä noudatetaan Moninkertaispiirin sääntöjä ja ohjesääntöä. Jos nykyisessä 
Moninkertaispiirin säännöissä ja ohjesäännössä ei mainita jotain asiaa, Kansainväliset moninkertaispiirin 
säännöt ja ohjesääntö ovat voimassa.  
DA-YCOG.FI 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

 

Me palvelemme 
 
 

The International Association of Lions Clubs 
 

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

USA 
Puhelin: 630-571-5466 
Faksi: 630-571-1693 

Sähköposti: eurafrican@lionsclubs.org  
Verkkosivut: www.lionsclubs.org  

 
 

LA-10.FI Päivitetty 5/2016 


