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EETTISET STANDARDIT JA MENETTELYTAVAT (Piirikuvernööri) 
 
Järjestömme on palveluorganisaatio ja se, miten me tätä palvelua annamme on yhtä tärkeää kuin itse 
palvelu. Jäsenet, muut piirikuvernöörit, kansainvälinen hallitus, pääjohtaja, hallintovirkailijat, 
kansainvälisen päämajan henkilökunta sekä palvelemamme yhteisöt odottavat rehellistä ja eettisesti 
hyväksyttävää käytöstä teiltä jokaiselta joka päivä. Mikään teko tai pyyntö lionsklubeilta tai niiden 
jäseniltä, virkailijoilta, hallituksen jäseniltä, järjestömme henkilökunnalta tai yhteisömme jäseniltä ei voi 
antaa aihetta tämän käytännön rikkomiseen. Rehellinen ja eettisesti hyväksyttävä käytös perustuu 
neljään perusarvoon, jotka ovat järjestömme eettisten standardien perusta: 
 
Rehellisyys – Lions Clubs International edellyttää korkeinta mahdollista standardia sekä 
henkilökohtaisen että ammatillisen rehellisyyden suhteen. Meidän kaikkien on tehtävä kaikkemme, kun 
suojelemme järjestön omaisuutta. Meidän on myös noudatettava järjestön käytäntöjä ja paikallisia lakeja. 
 
Vastuu – Lions Clubs International edellyttää, että kaikki piirikuvernöörit suorittavat heille järjestön 
puolesta annetut tehtävät ja että he ovat henkilökohtaisesti vastuussa teoistaan ja tekojensa tuloksista. 
Eettisten sääntöjen rikkomista ei voida hyväksyä missään olosuhteissa. 
 
Ryhmätyö - Lions Clubs International pyrkii luomaan palveluun perustuvan ilmapiirin, missä 
innovatiivisuuteen, luovuuteen ja positiivisiin tuloksiin rohkaistaan ryhmätyön kautta. Meidän kaikkien 
tulee harjoittaa johtajuustaitoja, jotta koulutamme, innostamme ja rohkaisemme kaikkia paikallisia lioneita 
osallistumaan toimintaan. Kannustamme avoimeen ja tehokkaaseen kommunikointiin ja 
kanssakäymiseen. 
 
Erinomaisuus – Lions Clubs International on sitoutunut oikeudenmukaiseen kohteluun, toisten 
kunnioittamiseen, moninaisuuteen ja luottamukseen. Meidän on haastettava toisemme palvelujen, 
prosessien ja itsemme saamiseksi entistä paremmiksi. Meidän on ponnisteltava yhdessä pystyäksemme 
tarjoamaan entistä parempaa palvelua jäsenille ja yhteisöille, joita palvelemme sekä auttaaksemme 
järjestöä saavuttamaan sille asetetut tavoitteet. 
 
Sinun vastuusi alkaa siitä, että ymmärrät Lions Clubs Internationalin perusarvot ja eettiset standardit. 
Sinun rooliisi kuuluu näiden arvojen ja standardien jatkuva ylläpito niin, että varmistat rehellisen ja 
eettisesti kestävän käytöksen. Lions Clubs International on ottanut käyttöön useita ohjesääntöjä, jotka 
liittyvät eettisiin standardeihin, kuten Lausunto tehtävästä, Lionsperiaatteet; ohjeet syrjinnän välttämiseksi 
palveluaktiviteeteissa ja jäsenistössä; klubin velvollisuudet; Varat, jotka saadaan aktiviteeteista; 
tilintarkastussäännöt; eturistiriidat; kaupittelu ja yksityisyys. Kaikki nämä ohjeet ja säännöt löytyvät 
Sääntö- ja ohjesääntökokoelmasta, Piirikuvernöörin käsikirjasta ja Kansainvälisen hallituksen 
päätöksistä. Monissa tapauksissa eettiset standardit ovat yhteydessä lain vaatimuksiin. Jos sinulla on 
epäilys eettisestä tai lakiin liittyvästä väärinkäytöksestä, sinun vastuullasi on ottaa yhteys sopivaan 
kansainvälisen hallituksen komiteaan tai päämajan osastoon (esimerkiksi talous- ja päämajatoimikunta 
tarkistaa kaikki kyselyt eturistiriidoista; sääntö- ja ohjesääntötoimikunta ja/tai lakiosasto tarkistaa kaikki 
lakiin liittyvät kyselyt). Voit myös kertoa eettisistä tai lakiasioihin liittyvistä ongelmista kansainväliselle 
hallitukselle, pääjohtajalle ja järjestön hallintovirkamiehille. 
 
Lions Clubs Internationalin Eettisten standardien perusarvot ja kansainvälisen hallituksen antamat 
toimintasäännöt antavat sinulle ohjeet ja auttavat sinua ymmärtämään, mitä sinulta odotetaan. Lisäksi ne 
auttavat sinua tekemään oikeita päätöksiä. Mitkään ohjeet eivät kata kaikkea, joten sinun tulee käyttää 
tervettä järkeä ja arvostelukykyä tehdäksesi asiat oikein ja eettisesti hyväksyttävällä tavalla. Osallistu 
Lions Clubs Internationalin perinteeseen, minkä mukaan miljoonia avun tarpeessa olevia ihmisiä on 
autettu rehellisillä ja eettisesti kestävillä tavoilla. 
 


