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Perustamisjuhlan suunnitteluopas
Uuden lionsklubin juhliminen

Perustamisjuhla, eli charter night on erityinen
tapahtuma jolla juhlistetaan uuden lionsklubin
perustamista. Tapahtuman aikana klubille
ojennetaan sen perustamiskirja ja alueen
muilla lionsklubeilla on tilaisuus osoittaa tu-
kensa uudelle klubille. Yleensä kummiklubi
autttaa uutta klubia charter night -tapahtu-
man järjestämisessä.

Tämän oppaan tarkoituksena on antaa tietoa
ja vihjeitä mielekkään ja onnistuneen charter
night tapahtuman suunniteluun. Voit hyvin
käyttää mielikuvistustasi ja muokata näitä oh-
jeita järjestääksesi tapahtuman joka kuvastaa
uuden klubin luonnetta ja alueen perinteitä.

Tapahtuman suunnittelu

Yleensä kummiklubi auttaa uutta klubia
järjestelyissä. Mutta koska tapahtuma saattaa
vaatia monien lionien apua, harkitse seuraavien
työryhmien muodostamista: 

Työvaliokunta
Työvaliokunnan tehtävänä on tarkastaa ja
hyväksyä kaikki perustamiskokouksen aktiviteetit.
Tämä työryhmä koostuu tavallisesti
piirikuvernööristä, kummiklubin presidentistä,
uuden klubin presidentistä ja klubisihteeristä, sekä
yhdestä edustajasta jokaisesta muusta työryhmästä. 

Työvaliokunnan ensimmäinen tehtävä on nimittää
perustamiskokouksen puheenjohtaja, tyypillisesti
tämän tehtävän saa uuden klubin presidentti,
johtamaan työvaliokunnan kokoontumiset ja
toimimaan yhteyshenkilönä kaikissa suunnitteluun
liittyvissä asioissa. Seuraavaksi tulee valita
perustamiskokouksen päivämäärä.
Perustamiskokous pidetään yleensä noin 90 päivää
perustamiskirjan hyväksymisestä. Koska
piirikuvernöörin tulee olla paikalla
perustamiskirjan luovuttajana ja kummina
toimineen lionsklubin ja opaslionien osallistua
seremoniaan, tulisi valita päivämäärä joka sopii
näiden avainasemassa olevien henkilöiden sekä
uuden klubin jäsenten aikatauluihin.

Muita työvaliokunnan tehtäviä ovat vastuiden
jakaminen muille alla luetelluille työryhmille, sekä
tilannekatsausten tekeminen suunnitelmien edetessä
ja niiden hyväksyminen. Voit tarvittaessa pyytää
piirihallituksen jäseniä työvaliokuntaan hyötyäksesi
heidän kokemuksesta ja avustaan. 

Taloushallinnon toimikunta
Taloushallinnon toimikunnan tärkein tehtävä on
varmistaa, että kaikki aiheutuvat kulut voidaan
kattaa. Puheenjohtajina toimivat tavallisesti
kummiklubin ja uuden klubin rahastonhoitajat.

Budjetin tulisi perustua varovaiseen arvioon
osallistujamäärästä. On erittäin tärkeää, että
tapahtuman kulut on tarkasti määritelty ja että
jokainen osapuoli on hyväksynyt budjetin. Usein
perustajajäsenten maksuja käytetään kattamaan
piirikuvernöörin ja hänen puolisonsa, sekä
puhujavieraan ja muiden mahdollisten
erityisvieraiden kuluja. Mikäli haluat jakaa
pääsylippuja tilaisuuteen, voit perustaa
pääsylipputoimikunnan suunnittelemaan ja
painamaan liput.

Voit myös harkita hyödyntäväsi charter night -
tilaisuutta varojen keräämiseksi uuden klubin
hallintotilille. Jos juhlan aikana kerätään varoja
ainoastaan lioneilta ja heidän puolisoiltaan,
voidaan varat tallettaa uuden klubin hallintotilille,
ja niillä voidaan tarvittaessa kattaa osa klubin
operointikuluista.

Kutsujen laatimis-/ ja viihdetyöryhmä
Tämä työryhmä valmistaa ja lähettää Charter Night
-kutsut, ottaa vastaan osallistumisvahvistukset,
varmistaa osallistujien määrän, hoitaa illan
viihdevaraukset, kutsuu ja varaa yöpymiset
puhujavieraille, varmistaa juhlatilan asianmukaisen
kunnon ja että tarvittavat laitteet toimivat. Katso
tämän oppaan osio “Esittelyn etiketti”, josta löydät
neuvoja juhlatilan valmisteluun ja protokollan
mukaiseen merkkihenkilöiden istumajärjestykseen.

Usein puhujavieraaksi kutsutaan esim. nykyinen tai
entinen kansainvälisen hallituksen jäsen joka asuu
piirin alueella. Lions Clubs International voi
joissain tapauksissa kustantaa osan nykyisen
hallituksen jäsenen matkakuluista, tai yhden
viimeisimmän, moninkertaispiirissä asuvan tai
alueelta valitun, kansainvälisen johtajan
matkakuluista.
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On hyvän tavan mukaista kutsua myös piirin ja /
tai lähialueen muut klubit. Näiden klubien
edustajat usein tuovat klubituotteita
tervetuliaislahjoina tai tekevät käteislahjoituksia
auttaakseen uutta klubia pääsemään alkuun. On
ollut tapana, että kummiklubi lahjoittaa uudelle
klubille viirin ja puheenjohtajan nuijan.
Paikkakunnan virkailijoita voidaan myös
haluttaessa kutsua paikalle. Varmista, että
kutsuissa on selkeästi ilmoitettu päivämäärä johon
mennessä osallistuminen on vahvistettava, jotta
osallistujien määrä tiedetään etukäteen.

Ohjelmatoimikunta
Ohjelmatoimikunta laatii listan illan ohjelmasta ja
valvoo paperisen käsiohjelman painatuksen.
Ohjelmat tulisi olla painettu hyvissäajoin.
Tapahtumailtana toimikunnan tulee varmistaa, että
kaikki osallistujat saavat ohjelman. Malliohjelma
löytyy tämän oppaan liitteistä. 

PR-toimikunta
PR-toimikunnan tehtävänä on laatia uutiskirje
tapahtumasta ja toimittaa se paikalliselle medialle.
Toimikunta järjestää myös paikalle valokuvaajan
ja tervehtii henkilökohtaisesti kaikkia vieraita
heidän saapuessaan paikalle. Malli uutiskirjeestä
löytyy tämän oppaan liitteistä. 

Jaa uutiskirje medialle viimeistään kolme viikkoa
ennen tapahtuman ajankohtaa ja suorita seuranta
viimeistään viikko tapahtuman jälkeen. Pyydä
valokuvaajaa ottamaan tapahtuman aikana
tilannekuvia sekä virallinen ryhmäkuva uuden
klubin perustajajäsenistä.

Charterin ojentamistoimikunta
Tämän toimikunnan tehtävänä on varmistaa, että
charter, eli perustamiskirja luovutetaan
asianmukaisin menoin. Voit pitää perustamiskirjan
poissa näkyvistä kunnes sen ojentamisen aika on
koittanut. Charterin ojentamistilannetta kannattaa
harjoitella kaikkien osapuolten kanssa, jotta
jokainen tuntee olonsa miellyttäväksi. Käytä tätä
tilaisuutta pyytääksesi jokaista uutta jäsentä
allekirjoittamaan perustamiskirja.

Perustamisjuhlan tarkastuslista

Työvaliokunta
� Nimeä perustamisjuhlan puheenjohtaja
� Valitse perustamisjuhlan päivämäärä
� Jaa vastuutehtävät toimikunnille
� Tarkista ja hyväksy suunnitelmat

Taloustoimikunta 
� Budjetin määritteleminen 
� Pääsymaksusta päättäminen 
� Kustannusten hyväksyminen

Kutsujen laatimis-/ ja viihdetyöryhmä
� Kutsujen suunnittelu ja jakelu
� Paikkakunnan virkailijoiden kutsuminen ja

osallistumisten vahvistaminen 
� Puhujavieraiden kutsuminen
� Matka- ja yöpymisjärjestelyjen hoitaminen

(Katso osio “Matkajärjestelyt”)
� Alueen tai piirin muiden klubien jäsenten

osallistumisen vahvistaminen
� Viihdetarjonnan varaaminen
� Äänentoisto- ja muiden laitteiden

toimivuuden tarkastaminen
� Juhlatilan / kokoushuoneen valmiuden

varmistaminen

Ohjelmatoimikunta
� Asialistan / ohjelman laatiminen
� Ohjelman layout ja painatus
� Ohjelman jakaminen osallistujille

PR
� Uutistiedotteen lähettäminen

paikallismedialle
� Yhteydenotto paikallismediaan ja heidän

kutsuminen tilaisuuteen
� Valokuvaajan hankkiminen

Charterin ojentamistoimikunta
� Varmistaa piirikuvernöörin saaneen

charterin
� Charterin ojentamisen suunnittelu ja

harjoitteleminen
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Townvillen Lionsklub
Perustamisjuhlan ohjelma

Lions Clubs International
Piiri 1-A

Perjantai, 5. kesäkuuta, 2009
Skyview Hotelli

Townville, Illinois

Townvillen Lionsklubi
Perustamisjuhlan ohjelma

Perustajavirkailijat
Presidentti Nimi
Varapresidentti Nimi
Sihteeri Nimi
Rahastonhoitaja Nimi
Muut (Tail Twister, Tail Tamer) Nimi

Perustajajäsenet
Nimi Nimi Nimi Nimi
Nimi Nimi Nimi Nimi
Nimi Nimi Nimi Nimi

Merkkihenkilöt
Kummiklubi Nimi
Koulutettu/opaslion Nimi
Piirikuvernööri Nimi
Puhujavieras Nimi
Erityisvieras Nimi
(virkaan valitut, jne.) Nimi

Malli sivusta 1

Malli ohjelman kannesta

Käynnistä jäsenkampanja kaikille perustajajäsenille

Älä jätä käyttämättä tilaisuutta kutsua viime hetkellä lisää perustajajäseniä! Perustajajäsenet ovat jäseniä
jotka liittyvät klubiin ennen perustamiskokousta. He saavat erityisen perustajajäsenen rintaneulan,
perustajajäsenen todistuksen sekä kunnian allekirjoittaa virallinen charter kirja.

Materiaalimalleja

Seuraavasta osiosta läydät malliohjelman, klubipresidentin perustamiskirjan vastaanottopuheen mallin, 
sekä mallin uutiskirjeestä, auttamaan charter night tapahtuman järjestelyissä. Nämä ovat vain malleja 
ja rohkaisemmekin teitä muokkaamaan näitä asiakirjoja oman klubinne näköiseksi ja mieleiseksi.

ohjelma
Ohjelma sisältää tavallisesti seuraavat asiat:
•  Kannessa klubin nimi, perustamisjuhlan päivämäärä, tapahtumapaikka ja lions-logo jonka saa ladattua

kärjestön verkkosivuilta www.lionsclubs.org
•  Lista perustetun klubin virkailijoista, johtajista ja jäsenistä
•  Illan ohjelma
•  Lista henkilöistä joita klubi haluaa kiittää
•  Lista lahjoituksista

Ohjelma
Tervetuloa

Vieraiden esittely

Rukous tai hiljentyminen

Illallinen

Viihdetarjonta

Jäsenten vihkiminen ja 

klubivirkailijoiden virkaanastuminen

Perustamiskirjan ja klubin viirin esittely

Perustamiskirjan vastaanottaminen

Puhujavieras

Paikkakunnan tervehdys kaupungin

virkailijan toimesta

Lahjat

Siunaus

Kokouksen päättäminen

Malli sivusta 2

Lahjoitukset

Klubiviiri  . . . . . . . . .Lakeview Lionsklubi
Puheenjohtajan nuija Lakeview Lionsklubi
Klubikello  . . . . . . . . . . . . .Uusi lionsklubi
Lippu  . . . . . . . . . . . . . . . .Piirikuvernööri
Koroke  . . . . . . . . . .Old Town Lionsklubi
Kateislahjoitukset  . . .Riverside Lionsklubi

Kuunioittaen
Townvillen Lionsklubin virkailijat ja
jäsenet haluavat osoittaa arvostuksensa
Lakeview’n lionsklubille heidän kummina
toimimisestaan. Toivomme vilpittömästi,
että yhteistyössä teidän ja muiden alueen
klubien kanssa, voimme edistää lionien
aatetta ja tavoitteita.

Malli sivusta 3
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Hyvä piirikuvernööri ___________, hyvät vierailevat lionit ja kunnioitettavat vieraat, minulla on
erityinen kunnia _______________ lionsklubin presidenttinä ottaa vastaan tämä perustamiskirja
liontovereitteni puolesta. Haluan ilmaista kiitollisuutemme siitä, että meistä tulee virallisesti
Lionsklubien Kansainvälisen Järjestön, maailman suurimman humanitäärisen
palveluklubiorgansaation jäseniä.

Meillä on kunnia liittyä tähän erinomaiseen järjestöön ja olemme innokkaista aloittamaan
humanitäärisen palvelumme paikkakuntamme ja muun maailman hyväksi. Klubimme jäsenet
hyväksyvät täsysin velvollisuutensa järjestölle ja mikä tärkeintä, paikkakunnallemme. Tulemme
käyttämään järjestön “Me Palvelemme” -mottoa ohjaamaan työtämme paikkakunnan hyväksi ja
pyrimme auttamaan siellä missä meitä tarvitaan.

Odotamme innokkaina klubijäsenten kanssa työskentelyä sekä yhteistyötä muidenkin
paikkakunnan tahojen kanssa, toteuttaessamme palveluprojektejamme. Odotamme ystävyyttä,
tiimityötä ja henkilökohtaista tyydytystä, jonka voimme saavuttaa jäsenyytemme välistyksellä
___________ lionsklubissa.

______________ lionsklubin presidenttinä otan näyrästi vastaan virkani tuomat velvollisuudet.
Niin tekemällä lupaan teille, klubini jäsenet, toimia täydessä yhteistyössä kanssanne, samoin kuin
toisten klubin virkailijoiden kanssa. Me vuorostamme pyydämme tukeanne, apuanne,
uskollisuuttanne ja erityisesti osallistumistanne klubin kokouksiin ja klubin varainkeruu- ja
palveluaktiviteetteihin. Yhdessä pystymme auttamaan apua tarvitsevia ja ansaitsemme
elämässämme henkilökohtaisia ja ammattiataitoja, joista on meille iloa ja hyötyä läpi elämän.
Todistakoon toimintamme, että ________________lionsklubi on edistyksellinen voima
paikkakunnallamme. Osoittakaamme lioneina kaikille niille ihmisille joita kohtaamme, se
todellinen tarkoitus ja inspiraatio joka meitä ja toimintaamme ohjaa: Me palvelemme.

Kiitos.

Malli klubipresidentin perustamiskirjan vastaanottopuheesta

Perustamiskirjan vastaanottopuhe, jonka antaa perustetun klubin presidentti, määrää
suunnan uuden klubin toiminnalle. Mukauta puhetta vastaamaan tarpeita.



Perustamisjuhlan suunnitteluopas 5

Lisätietoja saat ottamalla yhteyttä:
(Nimi)

(Puhelinnumero)
(Sähköpostiosoite)

Heti julkaistavaksi

LIONIT PERUSTAVAT UUDEN KLUBIN (KAUPUNKIIN)

(Kaupunki, päivämäärä) — Uusi lionsklubi tullaan perustamaan(kaupunkiin) (päivämääränä) kun
(jäsenten lukumäärä) miehiä ja naisia kokoontuvat juhlimaan (nimi)lionsklubin perustamista
(paikassa) (aikana).

Seremonian aikana (piirikuvernöörin tai muun korkeimman merkkihenkilön nimi) tulee
ojentamaan uuden klubin jäsenille virallisen perustamiskirjan. (Kummiklubin nimi) lionsklubin
jäsenet jotka tukivat (uuden klubin nimi) lionsklubin perustamista, tulevat myös olemaan paikalla
onnittelemassa uuden klubin jäseniä.

“Olen ylpeä toivottaessani nämä miehet ja naiset tervetulleiksi lioneiden joukkoon. (Kaupunki) voi
olla ylpeä näin hienosta ryhmästä palvelemassa paikkakuntansa tarpeita,” sanoi (piirikuvernöörin,
merkkihenkilön tai klubipresidentin nimi).

(Uuden klubin nimi) lionsklubin suunnitelmissa on ottaa työn alle (luettele aktiviteetit).

(Nimi)lionsklubi kokoontuu (viikonpäivä/kuukausi) (aika) (paikassa, nimi). Lionsklubit ovat
ryhmä miehiä ja naisia jotka pyrkivät yhdessä parantamaan paikkakunnan oloja ja
paikkakuntalaisten elämää. Lisätietoja ja miten tulla mukaan toimintaan saat (nimi)
lionsklubilta, ottamalla yhteyttä (nimi) (numerossa / sähköpostitse yhteystiedot ja 
verkkosivuosoite jos soveliasta).

Lions Clubs International on maailman suurin palveluklubijärjestö. Sillä on lähes 1.3 miljoonaa
jäsentä 45 000 klubissa yli 200 maassa ja maantieteellisellä alueella ympäri maailmaa. Vuodesta
1917 lähtien lionsklubit ovat auttaneet sokeita ja näkövammaisia sekä omistautuneet
yhteisöpalvelulle ja nuorten auttamiselle kaikkialla maailmassa. Lisätietoja Lions Clubs
Internationalista löytyy web-sivuilla osoitteessa www.lionsclubs.org.

###

Esimerkki lehdistötiedotteesta



Esittelyn etiketti

Järjestön laatima virallinen protokolla on suunni-
teltu klubien avuksi jotta vältyttäisiin hämmennyk-
seltä lions-merkkihenkilöiden asianmukaisessa
tunnistamisessa. Protokolla tarjoaa selkeät ohjeet
henkilöiden esittelemiseksi sekä esim. istumajärjes-
tyksen laatimiseen, vastaten kysymykseen: “Kuka
tulee ensin?” Järjestystä voidaan toki muokata 
vastaamaan paikallisia tapoja ja perinteitä. 

Esittelyt
Esittely aloitetaan usein heistä jotka ovat alimpana
hallintojärjestyksessä ja päätetään korkea-
arvoisimpaan paikalla olevaan lioniin. Jos paikalla
on merkkihenkilöitä jotka eivät ole lioneita,
voidaan heidät esitellä lionien rinnalla, tai käyttää
muuta hyvän tavan mukaista esittelytapaa.

Klubien, piirien ja moninkertaispiirien tulee
kohdella paikallisia virkailijoita saman protokollan
mukaan kuin vierailevia virkailijioita muista
piireistä, moninkertaispiireistä tai kansainvälisistä
vaalipiireistä. Vierailijoille ei kuulu enempää
oikeuksia tai etuja kuin paikallisillekaan
virkailijoille. Tapahtuman pääpuhujan tulee
huomioida kaikki paikalla olevat merkkihenkilöt.

Alla on annettu Lions Clubs Internationalin
täydelliset protokollasäännöt. Ainoastaan
pääpuhujan oletetaan huomioivan kaikki
tilaisuuden arvohenkilöt.

Arvo-/hallintojärjestys:
Lionit huomioidaan seuraavan järjestyksen
mukaisesti:

1. Kansainvälinen presidentti
2. Edellinen kansainvälinen presidentti
3. Kansainväliset varapresidentit 

(arvon mukaan)
4. Kansainväliset johtajat (a) 

(Hallituksen nimeämät henkilöt)*/**
5. Entiset kansainväliset presidentit (b)
6. Entiset kansainväliset johtajat (c)
7. Puheenjohtaja, kuvernöörineuvosto (a)
8. Piirikuvernöörit
9. Järjestön toiminnanjohtaja

10. Järjestön sihteeri
11. Järjestön rahastonhoitaja
12. Entinen kuvernöörineuvoston puheenjohtaja (a)
13. Edellinen piirikuvernööri (a)
14. Ensimmäinen varapiirikuvernööri
15. Toinen varapiirikuvernööri
16. Entinen varapiirikuvernööri (a)
17. Moninkertaispiirin sihteeri (vapaaehtoinen) (a)
18. Moninkertaispiirin sihteeri (vapaaehtoinen) (a)
19. Piirisihteerit (a)
20. Piirien rahastonhoitajat (a)
21. Alueen johtaja (a)
22. Lohkon johtaja (a)
23. Piirin johtajat ja koordinaattorit sekä 

GMT/GLT-tiimijohtajat (a)
24. Klubipresidentit (a)
25. Edelliset Klubipresidentit (a)
26. Klubisihteerit (a)
27. Klubien rahastonhoitajat (a)
28. Edelliset klubipresidentit
29. Moninkertaispiirin sihteerit (Henkilökuntaa) (a)
30. Moninkertaispiirin rahastonhoitajat 

(Henkilökuntaa) (a)

* Kansainvälisen presidentin nimittämän
kansainvälisen hallituksen toimikuntien
jäsenet ja LCIF:n työvaliokunnan jäsenet
tulee esitellä tai muutoin huomioida ennen
lioneita, jotka ovat olleet samoissa tehtävissä.
Heidän nimityksensä tulee huomioida
esittelyjen aikana.

** Yksittäis-, ala- tai moninkertaispiirin sääntö ja
ohjesäännöt, tai paikalliset tavat ja perinteet
saattavat muuttaa arvojärjestystä kohdissa 4
ja 5 sekä kohdasta 13 kohtaan 30. Joskus
voidaan myös joutua huomiomaan entiset
hallituksen jäsenet.

(a) Kun paikalla on useampi kuin yksi, tulee
esittelyn tapahtua aakkosjärjestyksessä
sukunimen perusteella.

(b) Kun paikalla on useampi kuin yksi, tulee
viimeisimpänä palvellut esitellä ensin.

(c) Kun paikalla on useampi kuin yksi, on
arvojärjestys sama kuin entisten kansainvälisten
presidenttien kohdalla (katso kohtaa (b) yllä).
Jos paikalla on useampi kuin yksi samana
vuonna palvellut kansainvälinen johtaja,
käytetään kohdan (a) kriteeriä. 
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Jos yhdellä lionilla on useampi kuin yksi virka, tulee hänen korkeampi virkansa huomioida ensin. Alueilla
joilla on muita virkoja kuin edellä mainitut, tulee ne huomioida paikallisen tavan mukaisesti, kuitenkin
antaen aina etusija vaaleilla valituille viroille ennen virkaan nimitettyjä.

Ei-lion merkkihenkilöt
Merkkihenkilöt jotka eivät ole lioneita, tulee huomioida paikallisten tapojen ja/tai protokollan mukaan,
pitäen kuitenkin mielessä, että mikäli pääpuhuja ei ole lion, tulee hänet istuttaa puheenjohtajan viereen 
(kts. alla).

Pääpöydän istumajärjestys
Kokouksen johtaja tulee aina istuttaa kaikkein keskeisimmälle paikalle pöydässä (paikkamerkintä 1
kaaviossa 1) silloin kun tilassa ei ole puhujan koroketta. Tapahtuman pääpuhuja istuisi tämän vieressä,
paikkanumerolla 2, sitten muut lion merkkihenkilöt arvojärjestyksen mukaisesti. Mikäli vaan mahdollista,
tulisi istumapaikkoja olla puheenjohtajan (joka on yleensä klubipresidentti, piirikuvernööri,
kuvernöörineuvoston puheenjohtaja tai kansainvälinen presidentti) kummallakin puolella yhtä monta.

Kaavion 2 mukaisesti, istumajärjestys pääpöydässä jossa on puhujan koroke on sama, paitsi että kokouksen
puheenjohtaja istuu aina puhujan korokkeen vasemmalla puolella (kasvot yleisöön päin) ja pääpuhuja 
istuu oikealla.

Puolisoiden ollessa paikalla, istuvat he aina jäsenen vasemmalla puolella pöydän keskiosasta vasemmalle ja
jäsenen oikealla puolella pöydän keskiosasta oikealle.

Suurimmassa osassa maista kokousta johtava henkilö on useimmiten kummiklubin presidentti tai yksi
opaslioneista. Näin ollen, mukauta pääpöydän istumajärjestystä. Kun uusi klubipresidentti on virallisesti
astunut virkaansa, tulee hänestä kokouksen johtaja ja hän tulee johtamaan kokousta siitä hetkestä 
eteen päin.

Juontaja 
Usein juontaja (eli MC, Master of Ceremonies) on joku muu kuin tilaisuuden puheenjohtaja ja muu johtava
virkailija. Siinä tapauksessa hänet tulee istuttaa paikallisten tapojen mukaisesti jompaan kumpaan pöydän
päädyistä. Mikäli hänen paikkansa määräytyy kuitenkin arvojärjestyksen mukaan (jos hän on esim. entinen
kansainvälinen presidentti ja kyseessä on vaikkapa piirin tapahtuma), noudata silloin arvojärjestyksen
mukaista istumajärjestystä.

Opas 
Lion

Opas 
Lion

Kummiklubin
presidentti

Uuden klubin
presidentti

puheenjohtaja
puhuja tai

merkkihenkilö 
Piirikuvernööri Moninkertaispiirin

laajennusjohtaja 

Piirin
laajennusjohtaja

Opas 
Lion

Opas 
Lion

Kummiklubin
presidentti

Uuden klubin
presidentti

Puheenjohtaja
KOROKE

Puhuja tai
merkkihenkilö Piirikuvernööri

Moninkertaispiirin
laajennusjohtaja

Piirin
laajennusjohtaja

(Yleisö) Kaavio 1

(Yleisö) Kaavio 2



Useampi pääpöytä
Jos pääpöytiä on useampi kuin yksi, tulee korkein-
arvoisinta pöytää pitää pääpöytänä. Samanarvoisia
lioneita ei tule istuttaa kahteen eri pöytään.

Pääpöydän esittely
Pääpöydän esittely tulee aloittaa puheenjohtajasta
tai muusta kokousta johtavasta virkailijasta ja
jatkaa arvojärjestyksen mukaisesti aloittaen
alimmasta arvosta ja päättäen korkea-arvoisimpaan
lioniin. Jos puolisot ovat paikalla, tulee heidät
esitellä jäsenten yhteydessä, jäsen ensin (esim.
“Entinen kansainvälinen johtaja Matti Meikäläinen
ja hänen vaimonsa Maija”). Jos puolisokin on 
lion, tulee se ja mahdollinen arvo, mainita 
esittelyn yhetydessä.

Liput ja kansallishymnit
Jos paikalla on vieras tai vieraita toisesta maasta, ja
olette päättäneet käyttää lippuja seremonian
yhteydessä, tulee valtioiden liput laittaa esille maan
lippuprotokollan mukaisesti. Sama koskee eri
maiden kansallishymnejä.

Kokouksen avaaminen ja päättäminen
Kokouksen avaa tavallisesti kummiklubin
presidentti, opaslion tai muu klubin virkailija, ja
kokouksen päättää uuden klubin presidentti.

Matkajärjestelyt

Seuraavat ohjeet on suunniteltu tekemään vieraidesi
matkasta mahdollisimman viihtyisän.

Ennen vierailua
Seuraavat tiedot tulee antaa vieraille etukäteen:
•  Asialista / ohjelma (merkitse selkeästi mihin

tapahtumiin vieraan odotetaan osallistuvan)
•  Pukeutumisetiketti (virallinen, business, tms.)

kunkin tahatuman kohdalla
•  Sääolosuhteet alueella
•  Taustatietoa (uutiskirjeet, tiedotteet,

paikkakunnalla meneillään olevat projektit)
•  Käytä selkeää viestintää
•  Muista, että paikalliset kulut ja kustannukset,

kuten erityistapahtumat, kiertoajelut, golf, jne,
ovat isännän vastuulla.

•  Liitä mukaan käsikirjoitus, mukaan lukien
henkilöiden taustatiedot, mikäli vieraan

odotetaan ojentavan palkintoja tilaisuuden
aikana.

Vieraiden tervehtiminen ja vastaan meneminen
Lentomatkustus:
•  Perustamisjuhlan puheenjohtajan tulee liittyä

seurueeseen joka noutaa vieraat 
•  Mene vieraita vastaan matkatavaroiden

noutopisteeseen tai muuhun ennalta
sovittuun paikkaan

•  Varmista että vieraan on helppo tunnistaa teidät,
esim. lions-vaatetuksen tai nimikilpien avulla.

•  Varaudu kantamaan vieraan matkatavarat
•  Varmista, että autosi on tarpeeksi tilava jotta

kaikki matkustajat sekä heidän matkatavaransa
mahtuvat. Useasti kansainväliset vieraat ovat
olleet pitkään reissussa, ja heillä saattaa olla
tavallista enemmän matkatavaraa. On hyvä
olla varalta yksi lisäajoneuvo, jos matkatavaroita
on paljon.

Automatkat:
•  Mikäli vieraat saapuvat ajaen, anna heille

etukäteen ajo-ohjeet ja kartta

Tee vieraiden perilläolosta mahdollisimman
miellyttävä
•  Varmista hotellijärjestelyt vielä ennen

vieraan saapumista
•  Valmista vieraille tervetuliaispaketti johon

kuuluu tilaisuuden ohjelma, tietoa
paikkakunnasta, lista yhteyshenkilöiden
huoneiden ja/tai puhelinnumeroista

•  Vieraiden saavuttua hotellihuoneeseen,
kertaa viela aikataulu ja noutoajat sekä
pukeutumisetiketti

•  Anna vieraille aikaa levätä

Lähtö
•  Huolehdi vieraiden lähdöstä yhtä suurella

huomaavaisuudella kuin heidän
saapumisestaankin

•  Hoida heidän kirjautuminen hotellilta ja järjestä
matkatavaroiden nouto

•  Ole heidän seuranaan hotellihuoneesta aina
lentokentälle asti

•  Tarkista, että vieraidesi lentoaikataulu pitää
edelleen paikkansa ja mikäli lento on paljon
myöhässä, järjestä tarvittavat kuljetukset
ja / tai hotellivaraukset
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