LUKU VI
LIONSPERIAATTEET JA -LIPPU
A. LIONSPERIAATTEET
PIDÄ päivätyötäsi kutsumuksena ja hoida työsi 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.
AINA kun epäilen asemani tai toimintani oikeellisuutta tai eettisyyttä, ratkaisen nämä
epäilyt.
PIDÄ ystävyyttä tavoitteena, ei välikappaleena. Tosi ystävyys ei vaadi mitään itselleen eikä
se ole riippuvainen keskinäisistä palveluista, vaan tosi ystävyys ei vaadi mitään itselleen ja
hyväksyy palvelun siinä hengessä, jossa se annettiin.
TÄYTÄ aina yhteiskunnalliset velvollisuutesi, osoita sanoin ja teoin oikeudenmukaisuutesi
ja rehtiytesi maatasi ja yhteiskuntaasi kohtaan. Annan niille vapaasti ajastani, työvoimastani
ja varallisuudestani.
AUTA lähimmäisiäsi heidän koettelemuksissaan; surevat tarvitsevat myötätuntoasi, heikot ja
vaikeuksissa kamppailevat tukeasi.
OLE VAROVAINEN arvosteluissasi, mutta antelias kiitoksessasi. Toimi rakentavassa
mielessä, ei hajoittaen.
B. EETTISET SÄÄNNÖT JA EETTINEN TOIMINTA
1. Kansainväliset virkailijat, kansainväliset johtajat ja hallituksen nimeämät
asiantuntijat
Järjestömme on palvelujärjestö ja se tapa, jolla annamme palvelua, on yhtä tärkeä kuin
itse palvelu. Meidän jäsenemme, kansainvälinen hallitus, järjestön ylin johto,
hallintovirkailijat, hallituksen erikoisasiantuntijat, 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 ydinarvomme määrittävät rehellisen ja eettisen tavan toimia:
Sitoudumme PALVELULLE
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Vastaamme lionien tarpeisiin. Pyrimme ymmärtämään heidän prioriteettejaan, arvojaan ja
tarpeitaan sekä voimaannuttamaan heidän palveluaan. Olemme sitoutuneet yhteiseen
tavoitteeseemme luoda yhteisöllisyyttä ja humanitaarista palvelua.
Sitoudumme ERINOMAISUUTEEN
Olemme intohimoisia lionien palvelemien kohteiden tukemisesta ja työmme laadusta. Me
teemme enemmän kuin mitä meiltä odotetaan, pyrimme erinomaisuuteen ja parannamme
jatkuvasti toimintaamme kaikilla alueilla.
MONINAISUUDEN arvostaminen
Luomme ja ylläpidämme yhteisymmärrystä maailman kansojen keskuudessa ja tiedämme
että moninaisuus on meidän vahvuutemme. Arvostamme yksilöiden ja kulttuurien välisiä
eroja ja otamme innolla vastaan muiden ihmisten kokemukset ja kyvyt, koska yhdessä me
olemme enemmän.
Dynaaminen YHTEISTYÖ
Toimimme ryhmänä parantaaksemme ohjelmien ja aloitteidemme laatua ja
tarkoituksenmukaisuutta. Toivotamme kaikki tervetulleiksi ja kannustamme kaikkien
lionien, yhteistyökumppaneiden ja kollegojen osallistumista, ratkaisemme ongelmat ja
vastaamme haasteisiin yhdessä.
Henkilökohtainen ja ammatillinen REHELLISYYS
Edistämme hyvän kansalaisuuden periaatteita ja noudatamme niitä. Olemme luotettavia
ja rehellisiä ammattilaisia ja otamme vastuun meidän toiminnastamme ja sen tuloksista.
INNOVAATION henki
Kehitymme jatkuvasti vastataksemme palveluamme saavien ihmisten tarpeisiin ja
tuemme kasvun ja luovuuden ympäristöä. Testaamme huolellisesti ja optimoimme uudet
ideat ja kannustamme parhaiden käytäntöjen omaksumista maailmanlaajuisesti.
Sinun vastuusi alkavat 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. Kansainvälisen hallituksen
ohjesääntökokoelma sisältää useita kohtia, jotka liittyvät Lausuntoon tehtävästä (Luku
I.A, kappale A.3.), Lionsperiaatteet (VI., kappale A.); ohjeet syrjinnän välttämiseksi ja
jäsenistössä (XVIII, kappale H; klubin velvollisuudet (V.A., kappale A.); Varat (XV,
kappale B.), jotka saadaan aktiviteeteistä; yleiset korvaussäännöt (Luku XXI, kappale C.;
eturistiriidat (XV, kappale H.); ja yksityisyys (XV.liite C). Kansainväliset säännöt ja
ohjesääntö sekä Kansainvälisen johtajan opaskirjanen antavat myös ohjeita eettisissä
standardeissa ja käytännöissä. 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 hallintovirkailijalle.
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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. Liity
joukkoomme jatkamaan Lions Clubs Internationalin perinnettä, jonka myötä miljoonia
avun tarpeessa olevia ihmisiä on autettu rehellisillä ja eettisesti kestävillä tavoilla.
2. Kuvernöörineuvoston puheenjohtaja
Järjestömme on palvelujärjestö ja se tapa, jolla annamme palvelua, 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
ydinarvomme määrittävät rehellisen ja eettisen tavan toimia:
Sitoudumme PALVELULLE
Vastaamme lionien tarpeisiin. Pyrimme ymmärtämään heidän prioriteettejaan, arvojaan ja
tarpeitaan sekä voimaannuttamaan heidän palveluaan. Olemme sitoutuneet yhteiseen
tavoitteeseemme luoda yhteisöllisyyttä ja humanitaarista palvelua.
Sitoudumme ERINOMAISUUTEEN
Olemme intohimoisia lionien palvelemien kohteiden tukemisesta ja työmme laadusta. Me
teemme enemmän kuin mitä meiltä odotetaan, pyrimme erinomaisuuteen ja parannamme
jatkuvasti toimintaamme kaikilla alueilla.
MONINAISUUDEN arvostaminen
Luomme ja ylläpidämme yhteisymmärrystä maailman kansojen keskuudessa ja tiedämme
että moninaisuus on meidän vahvuutemme. Arvostamme yksilöiden ja kulttuurien välisiä
eroja ja otamme innolla vastaan muiden ihmisten kokemukset ja kyvyt, koska yhdessä me
olemme enemmän.
Dynaaminen YHTEISTYÖ
Toimimme ryhmänä parantaaksemme ohjelmien ja aloitteidemme laatua ja
tarkoituksenmukaisuutta. Toivotamme kaikki tervetulleiksi ja kannustamme kaikkien
lionien, yhteistyökumppaneiden ja kollegojen osallistumista, ratkaisemme ongelmat ja
vastaamme haasteisiin yhdessä.
Henkilökohtainen ja ammatillinen REHELLISYYS
Edistämme hyvän kansalaisuuden periaatteita ja noudatamme niitä. Olemme luotettavia
ja rehellisiä ammattilaisia ja otamme vastuun meidän toiminnastamme ja sen tuloksista.
INNOVAATION henki
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Kehitymme jatkuvasti vastataksemme palveluamme saavien ihmisten tarpeisiin ja
tuemme kasvun ja luovuuden ympäristöä. Testaamme huolellisesti ja optimoimme uudet
ideat ja kannustamme parhaiden käytäntöjen omaksumista maailmanlaajuisesti.
Sinun vastuusi alkavat 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, Kuvernöörineuvoston
puheenjohtajan 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 talousja 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. Liity
joukkoomme jatkamaan Lions Clubs Internationalin perinnettä, jonka myötä miljoonia
avun tarpeessa olevia ihmisiä on autettu rehellisillä ja eettisesti kestävillä tavoilla.
3. Piirikuvernööri
Järjestömme on palvelujärjestö ja se tapa, jolla annamme palvelua on yhtä tärkeä kuin
itse palvelu. Meidän jäsenemme, piirikuvernöörikollegasi, 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
ydinarvomme määrittävät rehellisen ja eettisen tavan toimia:
Sitoudumme PALVELULLE
Vastaamme lionien tarpeisiin. Pyrimme ymmärtämään heidän prioriteettejaan, arvojaan ja
tarpeitaan sekä voimaannuttamaan heidän palveluaan. Olemme sitoutuneet yhteiseen
tavoitteeseemme luoda yhteisöllisyyttä ja humanitaarista palvelua.
Sitoudumme ERINOMAISUUTEEN
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Olemme intohimoisia lionien palvelemien kohteiden tukemisesta ja työmme laadusta. Me
teemme enemmän kuin mitä meiltä odotetaan, pyrimme erinomaisuuteen ja parannamme
jatkuvasti toimintaamme kaikilla alueilla.
MONINAISUUDEN arvostaminen
Luomme ja ylläpidämme yhteisymmärrystä maailman kansojen keskuudessa ja tiedämme
että moninaisuus on meidän vahvuutemme. Arvostamme yksilöiden ja kulttuurien välisiä
eroja ja otamme innolla vastaan muiden ihmisten kokemukset ja kyvyt, koska yhdessä me
olemme enemmän.
Dynaaminen YHTEISTYÖ
Toimimme ryhmänä parantaaksemme ohjelmien ja aloitteidemme laatua ja
tarkoituksenmukaisuutta. Toivotamme kaikki tervetulleiksi ja kannustamme kaikkien
lionien, yhteistyökumppaneiden ja kollegojen osallistumista, ratkaisemme ongelmat ja
vastaamme haasteisiin yhdessä.
Henkilökohtainen ja ammatillinen REHELLISYYS
Edistämme hyvän kansalaisuuden periaatteita ja noudatamme niitä. Olemme luotettavia
ja rehellisiä ammattilaisia ja otamme vastuun meidän toiminnastamme ja sen tuloksista.
INNOVAATION henki
Kehitymme jatkuvasti vastataksemme palveluamme saavien ihmisten tarpeisiin ja
tuemme kasvun ja luovuuden ympäristöä. Testaamme huolellisesti ja optimoimme uudet
ideat ja kannustamme parhaiden käytäntöjen omaksumista maailmanlaajuisesti.
Sinun vastuusi alkavat 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, Piirikuvernööritiimin
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. Liity
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joukkoomme jatkamaan Lions Clubs Internationalin perinnettä, jonka myötä miljoonia
avun tarpeessa olevia ihmisiä on autettu rehellisillä ja eettisesti kestävillä tavoilla.
4. Klubivirkailija
Järjestömme on palvelujärjestö ja se tapa, jolla annamme palvelua, on yhtä tärkeä kuin
itse palvelu. Meidän jäsenemme, klubijäsentoverisi, piirikuvernöörisi, kansainvälinen
hallitus, järjestön ylin johto, hallintovirkailijat, kansainvälisen päämajan henkilöstö ja
meidän yhteisömme 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 ydinarvomme määrittävät rehellisen ja eettisen tavan toimia:
Sitoudumme PALVELULLE
Vastaamme lionien tarpeisiin. Pyrimme ymmärtämään heidän prioriteettejaan, arvojaan ja
tarpeitaan sekä voimaannuttamaan heidän palveluaan. Olemme sitoutuneet yhteiseen
tavoitteeseemme luoda yhteisöllisyyttä ja humanitaarista palvelua.
Sitoudumme ERINOMAISUUTEEN
Olemme intohimoisia lionien palvelemien kohteiden tukemisesta ja työmme laadusta. Me
teemme enemmän kuin mitä meiltä odotetaan, pyrimme erinomaisuuteen ja parannamme
jatkuvasti toimintaamme kaikilla alueilla.
MONINAISUUDEN arvostaminen
Luomme ja ylläpidämme yhteisymmärrystä maailman kansojen keskuudessa ja tiedämme
että moninaisuus on meidän vahvuutemme. Arvostamme yksilöiden ja kulttuurien välisiä
eroja ja otamme innolla vastaan muiden ihmisten kokemukset ja kyvyt, koska yhdessä me
olemme enemmän.
Dynaaminen YHTEISTYÖ
Toimimme ryhmänä parantaaksemme ohjelmien ja aloitteidemme laatua ja
tarkoituksenmukaisuutta. Toivotamme kaikki tervetulleiksi ja kannustamme kaikkien
lionien, yhteistyökumppaneiden ja kollegojen osallistumista, ratkaisemme ongelmat ja
vastaamme haasteisiin yhdessä.
Henkilökohtainen ja ammatillinen REHELLISYYS
Edistämme hyvän kansalaisuuden periaatteita ja noudatamme niitä. Olemme luotettavia
ja rehellisiä ammattilaisia ja otamme vastuun meidän toiminnastamme ja sen tuloksista.
INNOVAATION henki
Kehitymme jatkuvasti vastataksemme palveluamme saavien ihmisten tarpeisiin ja
tuemme kasvun ja luovuuden ympäristöä. Testaamme huolellisesti ja optimoimme uudet
ideat ja kannustamme parhaiden käytäntöjen omaksumista maailmanlaajuisesti.
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Sinun vastuusi alkavat 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, Klubivirkailijan 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 piirikuvernöörillesi, 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. Liity
joukkoomme jatkamaan Lions Clubs Internationalin perinnettä, jonka myötä miljoonia
avun tarpeessa olevia ihmisiä on autettu rehellisillä ja eettisesti kestävillä tavoilla.
C. VIRALLINEN LIONSLIPPU
1. Lionsklubien kansainvälisen järjestön lippu on seuraavanlainen:
valkoinen tausta ja kultaiset hapsut sisäkäyttöisessä lipussa ja kultainen reunus
ulkokäyttöön tarkoitetussa lipussa, molemmissa keskellä lionslogo ja teksti "Lions
International" suhteutettuna oikein lipun kokoon. (EC)
2. Lionsjärjestön kansainvälistä lippua myy Klubitarvikkeiden jakeluosasto.
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