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Tervetuloa Lohkon ja alueen puheenjohtajan e-Kirjaan! 
 
Tervetuloa Lohkon ja alueen puheenjohtajan e-Kirjaan!  Tämä sisältää työkaluja ja resursseja, jotka auttavat 
sinua menestymään paitsi henkilökohtaisessa roolissasi myös jäsenenä yhtenäisessä piirin tiimissä tukemaan 
alueesi hyvinvoivia klubeja. 
 
e-Kirjaa on helppo käyttää. Napsauta vain sisällysluettelossa olevia otsikoita.  Voit napsauttaa hyperlinkkejä, 
jotka ohjaavat sinut suoraan työtäsi helpottaviin työkaluihin, resursseihin ja asiakirjoihin.  
 
Lohkon johtajana täytät tärkeän roolin piirin yhteyshenkilönä tukemalla alueesi klubeja.  Ennen lohkon 
puheenjohtajan toimikautta voi olla hyödyllistä saada tietoja monista käytettävissä olevista resursseista, jotka 
auttavat sinua.  
 
Maailmanlaajuinen jäsenyysaloite – Lohkon ja alueen puheenjohtaja 
 
Tutustu uuteen verkkosivuun, joka on suunniteltu avustamaan alueen ja lohkon puheenjohtajia 
keskittymällä työkaluihin ja resursseihin: “Prosessi menestyksen varmistamiseksi.”  Prosessin 
tarkoituksena on paitsi kasvattaa klubianne, myös inspiroida uusia ideoita, saada jäsenet aktiivisesti 
mukaan (parantaa jäsenten säilyttämistä) ja antaa nykyisille ja potentiaalisille klubijohtajille 
mahdollisuus johtaa.  RAKENNA TIIMI, RAKENNA VISIO, RAKENNA SUUNNITELMA, RAKENNA MENESTYS!  
 
Resurssit, koulutus ja työkalut, jotka valmistavat sinua menestykseen 
 
Lohkon ja alueen hallinnan verkkosivun avulla pääsee helposti tietoihin, joita lohko- ja aluejohtajat 
tarvitsevat. 
 

• Lohkojohtajan opintokartta – Sisältää oppaan, jonka avulla voidaan etsiä koulutusta ja aineistoa 
lohkojohtajan roolia varten.   
 

• Lohkon puheenjohtajan työpaja – Tämä ohjaajan vetämä työpaja on suuunniteltu tarjoamaan lohkon 
ja alueiden puheenjohtajille perustiedot heidän tehtävistään ja vastuualueistaan, miten asettaa 
tarkoituksenmukaisia lohkon tavoitteita, arvioida klubien hyvinvointia ja käyttää Viiden kohdan 
menetelmää ongelmien ratkaisemiseksi lohkossa.  Työpaja sisältää myös Lohkon puheenjohtajan 
työpajan virtuaalisen toteuttamisen vinkit, jotta työpaja voidaan muokata ohjaajan vetämästä 
lähiopetuksesta virtuaaliseksi työpajaksi.    

 
• Klubivirkailijoiden perehdytys – Lionien oppimiskeskuksessa (LLC) on saatavilla työkaluja 

henkilökohtaiseen, itsenäisesti suoritettavaan koulutukseen.  Pääset käyttämään LLC:tä Learn-
sovelluksessa Lion Account -tilin kautta.  

 
Opaslionin koulutusohjelma – Yksi parhaista tavoista, joilla voit valmistautua ja ymmärtää klubivirkailijoiden 
roolia ja onnistuneen klubin toiminnan, on suorittaa Opaslionin kurssi.  Tämä kurssi päivitetään säännöllisesti 
klubin tukemiseen tarkoitettujen työkalujen uusimmilla versioilla.   

https://www.lionsclubs.org/fi/resources-for-members/resource-center/global-membership-approach/region-zone-chairperson
https://www.lionsclubs.org/fi/resources-for-members/resource-center/zone-region-chairpersons
https://www.lionsclubs.org/resources/92868256
https://lionsclubs.org/fi/resources-for-members/resource-center/zone-chairperson-training-materials
https://myapps.lionsclubs.org/
https://www.lionsclubs.org/fi/resources-for-members/resource-center/guiding-lion-program
https://www.lionsclubs.org/fi/resources-for-members/resource-center/guiding-lion-program
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Tyypillinen klubi- ja piirirakenne 
 
Piirit on jäsennelty ja ne toimivat nimenomaan klubien hyvinvoinnin tukemiseksi.  Mallirakenteet auttavat 
sinua ymmärtämään piirien ja klubien suhdetta.  
 

• Lionsklubin tyypillinen rakenne – Tämä tavallinen lionsklubin rakenne näyttää klubivirkailijoiden 
roolit ja erityistä huomiota on kiinnitetty johtamiseen, jäsenyyteen ja palveluun. 

 
• Piirin tyypillinen rakenne – Tämä mallirakenne osoittaa, kuinka lohkon puheenjohtaja toimii 

keskeisenä yhteyshenkilönä piirikuvernöörin ja klubivirkailijoiden välillä piirikuvernöörin neuvoa-
antavan komitean välityksellä. 

 
• Moninkertaispiirin rakenteen malli – Tämä mallirakenne osoittaa, kuinka kuvernöörineuvosto ja 

neuvoston puheenjohtaja hoitavat moninkertaispiirin toimintaa.  
 
MyLCI toimii tärkeimpänä tiedonlähteenä 
 
Piirikuvernöörisi luo lohko- ja aluerakenteen MyLCI:ssa ja määrittää sitten klubit tietyille lohkoille.  Ennen 
kuin pääset käyttämään MyLCI:ta, piirikuvernöörin on ilmoitettava sinut lohkon puheenjohtaksi.  Muista 
vahvistaa piirikuvernööriltä, että sinut on merkitty toimivuoden alussa lohkon puheenjohtajaksi MyLCI:ssa. 
 
Luo oma Lion Account -tili   
 
Member Portal – antaa sinulle mahdollisuuden käyttää kaikkia lionien sovelluksia: MyLion, MyLCI, 
Insights, Learn ja Shop.  
 
Kirjaudu Member Portal -alustalle Lion Account -tilin kautta – tämä on helppo tapa päästä käyttämään 
digitaalisia työkalujamme.  Sinulla ei ole vielä Lion Account -tiliä? Rekisteröidy täällä  
 
Tilin luomiseen ja salasanaan liittyvät ohjeet - Nämä helpot ohjeet auttavat sinua hankkimaan MyLCI:n 
käyttöoikeuden, jos et ole vielä luonut profiilia.  
 

• MyLION - Yhdistä.Palvele.Raportoi! Tällä sivustolla klubit ilmoittavat palvelusta, suunnittelevat 
palveluprojektinsa, pitävät yhteyttä muihin lioneihin ja luovat henkilökohtaisia profiileja. Jos sinulla 
on kysyttävää MyLionista, ota yhteyttä osoitteella MyLION@lionsclubs.org  

 
• MyLCI - Työkalut lionjohtajille! Tällä sivustolla klubi voi hallita jäsentietoja, luoda piiri- ja 

klubiprofiileja, tarkistaa klubin äänestäjien äänioikeuden, dokumentoida ja suunnitella 
vuosikokouksia sekä tarkistaa uuden klubin perustamisvaiheen.  Jos sinulla on kysyttävää MyLCI:sta, 
ota yhteyttä osoitteella myLCI@lionsclubs.org   

 
 Rekisteröityminen ja sisäänkirjautuminen – Tietoa sekä uusille että kokeneille käyttäjille.   

 
 Jäsenraportit – Nämä tiedot ovat luettavissa ilman kirjautumista MyLCI:hin. 

https://www.lionsclubs.org/resources/79865944
https://www.lionsclubs.org/resources/79865388
https://www.lionsclubs.org/resources/79866041
https://myapps.lionsclubs.org/
https://lci-user-app-prod.azurewebsites.net/account/register
https://lionshelp.zendesk.com/hc/fi/categories/360002949274-Tekninen-tuki
mailto:MyLION@lionsclubs.org
mailto:myLCI@lionsclubs.org
https://lionshelp.zendesk.com/hc/fi-fi
https://mylci.lionsclubs.org/MembershipReport?l=en
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 Jäsenrekisteriraportti – Näyttää listan klubeista ja niiden statuksesta, jäsenmäärän ja 
viimeisimmän jäsenraportointipäivän. 

 
 Puuttuvat klubivirkailijat – Luettelo kunkin klubin puuttuvista klubivirkailijoista. 

 
 Yhteenveto jäsenistä – Yhteenveto jäsenyystyypeistä ja sukupuolesta klubeittain. 

 
 Kumulatiiviset raportit – Kumulatiivinen jäsen- ja klubiraportti tiettyyn päivämäärään 

mennessä kuluvalta toimivuodelta. 
 

 Klubin terveystarkastusraportti – Näyttää kaikki tärkeät tiedot piirin jokaisen klubin 
statuksesta, jäsenmäärästä ja raportointihistoriasta.  

 
 Klubin saavutusraportti - Sisältää virkailijoiden nimet, jäsenten saavutuksia, raportoidut 

palveluprojektit ja tuki LCIF:lle  Tämä voidaan ladata MyLCI-palvelusta Raportit-kohdasta.  
 

• Insights – Kattava yleiskatsaus LCI:sta jäsenyyden, palvelutoiminnan, lahjoitusten ja klubin 
vahvuuden aloilla.  Näet myös Edistymisen kohti piirin tavoitteita sekä Learn-sovelluksen.   
 

• Learn – Tarjoaa lioneille keskeisen sivuston, jolla voi suorittaa Lionien oppimiskeskuksen (LLC) 
kursseja, etsiä LCI:n järjestämiä kansainvälisiä  instituutteja (ALLI, FDI ja LCIP) ja katsoa 
moninkertaispiirin ja piirin GLT-koordinaattoreiden ilmoittamaa paikallista koulutusta. Lisäksi lionit 
tai leot voivat tutustua omaan ”Koulutushistoriani” -raporttiin.   

 
• Lions Shop – Klubitarvikkeiden myymälästä voit tilata helposti useimmin käytettyjä klubitarvikkeita ja 

virallisia Lions Clubs International -tuotteita.  Klubin presidentit, sihteerit tai rahastonhoitajat voivat 
kirjautua sisään Shop-tililleen Member Portal -alustan kautta ja käyttää klubin varoja tuotteiden 
ostamiseen.  Jos sinulla on kysyttävää klubitarvikkeista, ota yhteyttä osoitteella 
clubsupplies@lionsclubs.org   
 

Kehitämme digitaalisia työkalujamme 
 

• Vuoden 2023 puolessa välissä yhdistämme MyLionin, MyLCI:n ja Insightsin sekä joitakin lisätyökaluja 
ja toimintoja yhtenäiseksi kokemukseksi päivitetyllä Lion Portal -alustalla.  Uusi järjestelmä tarjoaa 
samat ominaisuudet ja toiminnot kuin tällä hetkellä, mutta johdonmukaisemmalla ja 
tehokkaammalla kokemuksella.  Lisätietoja löytyy täältä.  

 
 
 
 
 
 

http://www8.lionsclubs.org/reports/membershipregister/
http://www8.lionsclubs.org/reports/gn1067d/
http://www8.lionsclubs.org/reports/gn1569/
http://www8.lionsclubs.org/reports/cumulative/
http://www8.lionsclubs.org/reports/ClubHealthAssessment/
mailto:orderdetails@lionsclubs.org
https://www.lionsclubs.org/fi/resources-for-members/digital-products/portal-updates
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Suunnittele vuoden aikataulu  
 
Hyvä suunnittelu alkaa pääkalenterista, jotta voit käyttää riittävästi aikaa tehtävääsi koskeviin tapahtumiin ja 
velvoitteisiin.  Muista vahvistaa päivämäärät suurille piirin tapahtumille, moninkertaispiirin tapahtumille ja 
oman klubisi tapahtumille.   
 
Kalenterimalli – Suunniteltu esimerkiksi klubivierailujen, palveluaktiviteettien ja koulutuksen ajoituksen 
määrittämiseksi.  
 
Lohkon suunnittelulomake – suunniteltu auttamaan lohkoja tunnistamaan toimet, joita tarvitaan tavoitteiden 
saavuttamiseksi 
 
Ensimmäiset 30 päivää lohkon puheenjohtajana 
 
Kommunikoi alueellasi vastavalittujen klubivirkailijoiden kanssa.  Kerro heille, että olet siellä tukemassa heitä 
ja ilmoita heille lohkon kokouksen päivämäärät ja paikat, jotta he voivat suunnitella osallistumista. 
 
Kuukausittaiset tapahtumat  
 
Palvellessasi lohkon  puheenjohtajana, muista olla aktiivinen myös oman klubisi kokouksissa ja tapahtumissa.   
 
Neljännesvuosittaiset tapahtumat  
 
Yksi tärkeimmistä tehtävistäsi on johtaa piirikuvernöörin neuvoa-antavan toimikunnan kokouksia.  Suurin osa 
lohkon kokouksista järjestetään neljännesvuosittain.  Jokaisella piirillä on sen omia perinteitä näiden 
kokousten ajoitukselle, mutta ne sidotaan usein piirihallituksen kokousten päivämääriin, jotta helpotettaisiin 
ajallisesti tärkeiden tietojen välittämistä.   
 
Piirin hallituksen kokoukset pidetään suunnilleen toimivuoden vuosineljänneksellä, ja sinua pyydetään 
olemaan läsnä ja osallistumaan niihin.   
 
Puolivuosittaiset tapahtumat 
 
Piirin tai moninkertaispiirin vuosikokoukset ja muut kokoukset - sinua saatetaan pyytää osallistumaan tai 
avustamaan näiden järjestämisessä pitkin vuotta.    
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.lionsclubs.org/resources/132195913
https://www.lionsclubs.org/resources/132174193
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Vuosittaiset tapahtumat 
 
Yksi lohkon puheenjohtajan tärkeimmistä velvollisuuksista on kannustaa ja kutsua klubiesi jäseniä 
osallistumaan tärkeimpiin kokouksiin ja oppimistapahtumiin, jotta vahvistetaan ystävyyssuhteita ja oppimista 
myös klubin ulkopuolella.   
 

• Piirin vuosikokous – Tämä on juhlava tilaisuus, jossa annetaan mahdollisuuksia palvella, nähdä 
ystäviä, oppia uutta ja saada tunnustusta.    Tulet osallistumaan monin eri tavoin piirin 
vuosikokouksen järjestämiseen. 

    
• Moninkertaispiirin tapahtumat – Vuotuinen moninkertaispiirin vuosikokous tarjoaa myös 

lisäkoulutusta ja verkostoitumista.  Jos moninkertaispiirisi järjestää vuosikokouksen toimivuoden 
puolessa välissä, sinua saatetaan pyytää avustamaan istunnoissa tai esitelmissä.   
 

• Kansainvälinen vuosikokous – Tämä on Lions Clubs Internationalin tärkein kansainvälinen 
tapahtuma!   LCICON -sivustolla on runsaasti tietoa osallistumisesta Lionsklubien kansainvälisen 
järjestön tärkeimpään kansainväliseen tapahtumaan, esimerkiksi ilmoittautumisesta verkossa, 
tapahtumapaikoista, vuosikokouksen ohjelmasta ja alueella järjestettävistä kiertoajeluista.   
 

Kansainväliset tapahtumat  
 

• Lions Clubs Internationalin tapahtumakalenteri – Tämä päämajan kalenteri lioneille ja leoille sisältää 
tietoja tuleviin tapahtumsita ja tärkeistä hakemuksiin liittyvistä eräpäivistä sekä tiedot 
maailmanlaajuisista palvelualoitteista. 

 
Vaalipiirin laajuiset tapahtumat  
 

• Lions Clubs Internationalin foorumit – Kaikki vaalipiirin alueella asuvat lionit kutsutaan osallistumaan 
foorumiin. 

 
Roolisi piirissä  
 
Lohkon puheenjohtajana toimit linkkinä piirin ja klubien välillä.  Olet piirihallituksen jäsen, joka on lähinnä 
piirisi klubeja.  Ymmärtämällä lohkosi klubien tarpeet autat heitä saavuttamaan erinomaisuuden johtamisen 
kehittämisessä, jäsenkasvussa, tarkoituksenmukaisessa yhteisöpalvelussa ja varainkeruussa LCIF:lle. 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://lionsclubs.org/fi/resources-for-members/resource-center/plan-a-district-convention
https://lcicon.lionsclubs.org/
https://lionsclubs.org/fi/resources-for-members/lions-events-calendar
https://lionsclubs.org/fi/resources-for-members/leo-events-calendar
https://lionsclubs.org/fi/resources-for-members/forums
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Klubivierailut ja innostava vuorovaikutus 
 
Valmistaudu huolellisesti, ennen kuin vierailet jokaisessa lohkosi klubissa. Tutustu “Tee klubivierailuista 
onnistuneita!” -verkkosivuun lisätietojen saamiseksi.  
 
Lisäksi täältä löytyy hyödyllisiä raportteja klubien tilanteen määrittämiseen: 

• Klubin laatuohjelma – Klubin laatuohjelma on hauska vuorovaikutteinen prosessi, joka yhdistää 
jäsenet selvittämään, mitä klubi on tänään ja mitä siitä tehdään huomenna. 

 
• Teidän klubinne, teidän tapanne!  – Tässä resurssissa on tapoja, joiden avulla klubit voivat muokata 

kokouksistaan loistavia jäsenkokemuksia.  
 

• Suunnittele klubisi menestys (Maailmanlaajuinen jäsenyysaloite) verkkosivu – Tämä verkkosivu on 
luotu avustamaan klubeja uusien jäsenten hankkimisessa, haasteiden ylittämisessä ja uusien 
tavoitteiden ja strategioiden kehittämisessä.  Klubit voivat käyttää tätä suunnitteluopasta ja 
PowerPointia huomatakseen klubin vahvuudet, tavat vahvistaa sitä ja uudet mahdollisuudet, jotka 
auttavat klubia kasvamaan ja menestymään!  Suunnittelulomakkeet auttavat kehittämään visiota, 
arvioimaan klubin tarpeita ja järjestämään suunnitelmat niiden toteuttamiseksi.   
 

• Ongelmanratkaisuopas klubeille – Hyödyllinen opas, jossa esitellään yleisiä klubeissa esiintyviä 
ongelmia ja resursseja, jotka auttavat ratkaisujen löytämisessä.   
 

• E-Klubitalo –Tällä verkkosivulla klubi voi luoda itselleen ilmaisen verkkosivuston. 
 

• Taloudellisen avoimuuden parhaat käytännöt – Tämä yksinkertainen opas tarjoaa perusperiaatteet 
avoimen ja läpinäkyvän kirjanpitokäytännön ylläpitämiselle klubille tai piirille.  

 
• Klubin terveystarkastus – Tämä tärkeä kuukausiraportti antaa nopean analyysin piirin kaikkien 

klubien tilanteesta. 
 

Uusien klubivirkailijoiden virkaanasettaminen – Sinua saatetaan pyytää järjestämään uusien 
klubivirkailijoiden virkaanasettamisseremonia piirin virallisena edustajana.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.lionsclubs.org/fi/resources-for-members/resource-center/club-visitation
https://www.lionsclubs.org/fi/resources-for-members/resource-center/club-quality-initiative
https://www.lionsclubs.org/resources/79865927
https://www.lionsclubs.org/fi/resources-for-members/resource-center/global-membership-approach/region-zone-chairperson/plan-for-your-clubs-success
https://www.lionsclubs.org/resources/118940574
https://www.lionsclubs.org/resources/118940817
https://www.lionsclubs.org/resources/132038369
https://www.lionsclubs.org/fi/resources-for-members/resource-center/create-e-clubhouse
https://www.lionsclubs.org/resources/79866290
http://www8.lionsclubs.org/reports/ClubHealthAssessment/
https://www.lionsclubs.org/resources/92147747
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Resurssit vahvistamaan vaikeuksissa olevia klubeja  
 

• Uudelleenrakennus- ja uudelleenaktivointi - On olemassa useita tukitasoja heikkojen klubien 
vahvistamiseen sekä lakkautettujen tai status quoon asetettujen klubien uudelleenaktivointiin.  

 
• Klubin uudellenrakentaminen: Klubien uudelleenrakentaminen antaa lisää joustavuutta 

piirikuvernööreille keskittyä tukemaan heikkoja klubeja poistamalla vierailujen määrälle annetut 
rajoitukset.  Klubien uudelleenrakentamisessa keskitytään uudelleenrakentamiseen, uusien 
jäsenten rekrytointiin, virkailijoiden koulutukseen ja tarkoituksenmukaisen yhteisöpalvelun 
tarjoamiseen. Täytä <Klubin uudelleenrakentamishakemus> klubeille, jotka tarvitsevat apua  ja 
hanki tarvittavat allekirjoitukset.  

 
• Status quo -suosituslomake – Tätä lomaketta käytetään suosittelemaan klubin asettamista status 

quoon, jos se ei ole täyttänyt klubille asetettuja velvollisuuksia.  Lue Hallituksen sääntökokoelma, 
luku V. 

 
• Klubin uudelleenaktivointiraportti - Tämän lomakkeen täyttää sekä klubit, jotka haluavat poistua 

Status Quosta tai peruuttaa lakkauttamispäätöksen (12 kuukauden kuluessa klubin 
lakkauttamisesta). 
 

• Väliaikainen lakkauttaminen taloudellisista syistä – Tämä status quon tyyppi perustuu 
maksamattomiin kansainvälisiin jäsenmaksuihin.  

 
• Suojeleva status – Katso lisätietoja Hallituksen sääntökokoelmasta, Luku V, Kappale F. Piirikuvernööri 

voi hakea tätä statusta klubille, jos sen alueella on esiintynyt siviili- tai poliittista kaaosta tai 
luonnonkatastrofi.  

 
• Opaslion ja Koulutettu opaslion -ohjelma – Tämä ohjelma on suunniteltu tukemaan uusia klubeja 

mutta sen avulla voidaan myös tukea vanhempia klubeja uudistumaan ja löytämään uutta 
innostusta.  
 

Ongelmien ilmoittaminen LCI:lle ja LCI:n antama tuki - Jos sinulla on kysyttävää tai olet huolestunut jostain 
piirisi klubista, ota yhteyttä osoitteessa eurafrican@lionsclubs.org.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.lionsclubs.org/fi/resources-for-members/resource-center/rebuilding-reactivation-priority-clubs
https://www.lionsclubs.org/resources/109063427
https://www.lionsclubs.org/resources/79865712
https://www.lionsclubs.org/resources/79866203
https://www.lionsclubs.org/resources/79866515
https://www.lionsclubs.org/sites/default/files/Board-Policy-Manual/Chapter_5_fi.pdf
https://www.lionsclubs.org/fi/resources-for-members/resource-center/guiding-lion-program
mailto:eurafrican@lionsclubs.org
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Klubivirkailijoiden e-Kirjat 
 
Jokaisella klubivirkailijalla on nyt apuna e-Kirja, joka sisältää viitteet työkaluista ja resursseista, jotta kukin voi 
menestyä klubijohtajana.  Tutustu jokaiseen näistä auttaaksesi virkailijoita suorittamaan tehtävänsä.  
Jokainen e-Kirja on laadittu ohjaamaan virkailijaa kronologisesti koko tyypillisen klubivuoden tehtävissä.   
 

• Klubipresidentin ja ensimmäisen varapresidentin e-Kirja 
 

• Klubisihteerin e-Kirja 
 

• Klubin rahastonhoitajan e-Kirja 
 

• Klubin jäsenjohtajan e-Kirja 
 

• Klubin palvelujohtajan e-Kirja 
 

• Klubin markkinointijohtajan opas 
 
 
Piirikuvernöörin neuvoa-antavan toimikunnan kokoukset (lohkon kokoukset)  
 
Yksi tärkeimmistä tehtävistäsi on johtaa piirikuvernöörin neuvoa-antavan toimikunnan kokouksia; ne 
tunnetaan myös nimellä lohkon kokoukset.  Alla on työkaluja ja resursseja avustamaan sinua tässä 
tehtävässä: 
 

• Lohkon kokouksen PowerPoint – käytä tätä mallia ohjaamaan lohkon kokouksia.  
 

• Piirikuvernöörin neuvoa-antavan toimikunnan kokousopas (Lohkon kokoukset) – Tämä opas sisältää 
työkaluja ja vinkkejä miten järjestää tehokas ja tarkoituksenmukainen kokous.  Lohkon kokoukset 
tarjoavat klubien johtajille mahdollisuuden kokoontua ja jakaa ideoita, haasteita, parhaita käytäntöjä 
ja menestyksiä keskenään. 

 
 Kokousvalmistelun tarkistuslista –Tätä kirjoitettavaa tiedostoa voidaan käyttää kunkin 

lohkon kokouksen järjestelyjen hallintaan. 
 

 Haasteet ja mahdollisuudet -lomake - Toimita tämä kirjoitettava lomake klubivirkailijoille 
ennen lohkon kokousta.  Tämä auttaa virkailijoita valmistautumaan tarkempaan 
keskusteluun. 

 
 Esimerkki kokouksesta:  Kokouspöytäkirja - Tätä voidaan käyttää lohkon kokouksen 

pöytäkirjan pitämiseen.  
 

https://www.lionsclubs.org/resources/79866928
https://www.lionsclubs.org/resources/79866928
https://www.lionsclubs.org/resources/79866609
https://www.lionsclubs.org/resources/79866609
https://www.lionsclubs.org/resources/79866776
https://www.lionsclubs.org/resources/79866776
https://www.lionsclubs.org/resources/79866415
https://www.lionsclubs.org/resources/79866380
https://www.lionsclubs.org/resources/79866380
https://www.lionsclubs.org/resources/96727915
https://www.lionsclubs.org/resources/96727915
https://www.lionsclubs.org/resources/132044131
https://www.lionsclubs.org/resources/79866297
https://www.lionsclubs.org/resources/110557958
https://www.lionsclubs.org/resources/110559292
https://www.lionsclubs.org/resources/110558316
https://www.lionsclubs.org/resources/110558316
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 Osallistujan arvio – Anna jokaisessa kokouksessa jokaiselle osallistujalle arviointilomake, 
jonka kautta he antavat palautetta mm. lohkon kokouksen arvosta ja klubivirkailijoiden 
tarpeista. 

 
 Piirikuvernöörin neuvoa-antavan toimikunnan raportti – Tämä kirjoitettava pdf-raportti tulisi 

laatia välittömästi jokaisen lohkokokouksen jälkeen ja toimittaa piirikuvernöörille, alueen 
puheenjohtajalle ja Maailmanlaajuisen toimintaryhmän piirikoordinaattoreille, jotka liittyvät 
kyseiseen kokoukseen.   

 
 Maailmanlaajuisen toimintaryhmän piirikoordinaattorit ovat valmiina auttamaan Palvelun, 

Jäsenyyden, Johtamisen ja Laajentamisen kehittämisessä lohkon klubeissa ja 
klubivirkailijoiden tukemisessa.  Tutustu piirin Maailmanlaajuisen toimintaryhmän 
koordinaattoreihin ja ota heidät mukaan piirikuvernöörin neuvoa-antavan toimikunnan 
kokouksiin.  Tänä vuonna piirien LCIF-koordinaattoreilla on erityisen tärkeä rooli.  

 
 Maailmanlaajuinen toimintaryhmä – Tällä verkkosivulla on tietoa Maailmanlaajuisen 

toimintaryhmän tehtävästä ja tavoitteista. 
 
Ota yhteyttä oman Maailmanlaajuisen toimintaryhmän piirikoordinaattoreihin ja kutsu heidät yhteen 
lohkokoukseen auttamaan klubeja tarpeen mukaan. 
 
Tunnustus/palkinnot  
 

• Klubin erinomaisuuspalkinto – Klubit ja piirit, jotka suoriutuvat parhaiten paikkakunnan 
palvelutyössä, jäsenkasvussa, viestinnässä ja organisatorisessa hallinnossa, voivat saada arvokkaan 
ansiopalkinnon. 

 
• Lohkon ja alueen puheenjohtajan palkinnot – Seuraamalla palkintokriteerejä tutustut paremmin 

käytettävissä oleviin ohjelmiin, autat klubia saavuttamaan tavoitteet ja osallistut toimintaan, joka 
edistää omia taitojasi lionjohtajana.   

 
Lions Clubs Internationalin säätiö  
 
Lions Clubs Internationalin säätiö (LCIF) on Lions Clubs Internationalin virallinen hyväntekeväisyysjärjestö. 
LCIF:n tehtävä on antaa lionsklubeille, vapaaehtoisille ja kumppaneille mahdollisuuksia parantaa terveyttä ja 
hyvinvointia, vahvistaa yhteisöjä ja tukea avun tarpeessa olevia ihmisiä humanitaarisen avun ja apurahojen 
kautta, jotka vaikuttavat maailmanlaajuisesti, sekä edistää rauhaa ja kansainvälistä yhteisymmärrystä.   
 
Vuodesta 1968 LCIF on rahoittanut humanitaarista palvelua Lions Clubs Internationalin jäsenten, yleisön ja 
yhteistyökumppaneiden myöntämillä lahjoituksilla. LCIF:n rahoitusmalli takaa, että 100% lahjoituksista 
käytetään apurahoihin ja ohjelmiin.   
 

https://www.lionsclubs.org/resources/110559441
https://www.lionsclubs.org/resources/79866158
https://lionsclubs.org/fi/resources-for-members/resource-center/gst-toolbox
https://lionsclubs.org/fi/resources-for-members/resource-center/gmt-toolbox
https://lionsclubs.org/fi/resources-for-members/resource-center/glt-toolbox
https://www.lionsclubs.org/fi/resources-for-members/resource-center/gmt-and-get-toolkit
https://lionsclubs.org/fi/resources-for-members/resource-center/global-action-team
https://www.lionsclubs.org/fi/resources-for-members/resource-center/club-excellence-awards
https://www.lionsclubs.org/fi/resources-for-members/resource-center/zone-and-region-awards
http://lcif.org/
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LCIF on lionien oma säätiö, joka on voimaannuttanut lionien palvelua maailmanlaajuisesti myöntämällä yli 
19 000 apurahaa, yhteensä yli US$1,1 miljardia dollaria.  Monien LCIF:n rahoituksen mahdollistamien 
palveluprojektien joukossa kohokohtia ovat:  
 

• 9,6 miljoonan kaihileikkauksen rahoittaminen  
 

• Autettu nuoria ja kouluttajia yli 110 maassa Lions Questin kautta, joka on säätiön johtava ohjelma 
nuorten tukemiseksi sosiaalis-emotionaalisen oppimisen alueella 

 
• Myönnetty yli 140 miljoonaa dollaria katastrofiavulle ja -valmiudelle 

 
Yli 50 vuoden ajan LCIF on sitoutunut tukemaan lioneita maailmanlaajuisesti heidän palvelunsa 
vahvistamiseksi. Jokaisen myönnetyn apurahan kautta edunsaajilla on mahdollisuus elää turvallisempaa, 
terveellisempää ja tuottavampaa elämää.  
 
Ota meihin yhteyttä: lcif@lionsclubs.org 
 
LCIF-apurahat 
 
LCIF tarjoaa laajan valikoiman apurahoja tukeakseen lioneita paikallisesti ja maailmanlaajuisesti. 
Vuosikymmenien ajan LCIF on osallistunut lionien ponnisteluihin näkökyvyn, katastrofiavun, nuorison ja 
humanitaaristen avustustöiden tukemiseksi. Tutustu LCIF:n apurahoihin liittyviin työkaluihin lisätietojen 
saamiseksi.  
 

• Lapsuusiän syöpä -apurahat auttavat tukemaan ja parantamaan syöpää sairastavien lasten ja heidän 
perheidensä elämänlaatua 

 
• Diabetesapurahat auttavat vähentämään diabeteksen esiintymistä ja parantamaan diagnoosin 

saaneiden elämänlaatua 
 

• Katastrofiapurahat tarjoavat erilaisia rahoitusvaihtoehtoja, jotka on suunniteltu tukemaan lionien 
vetämiä avustustoimia katastrofiavun eri vaiheissa, mukaan lukien: 

 
 Hätäapurahat auttavat lioneita välittömän hätäavun antamisessa luonnonkatastrofien 

jälkeen 
 

 Valmiusapurahat tukevat yhteistyötä paikallisten viranomaisten ja järjestöjen kanssa tuleviin 
avustustoimiin valmistautumiseksi. 

 
 Yhteisön avustusapurahat auttavat lyhytaikaista puhdistusta ja korjausta siellä, missä muut 

organisaatiot jo vastaavat välittömiin tarpeisiin. 
 

mailto:lcif@lionsclubs.org
https://www.lionsclubs.org/fi/lcif-grants-toolkit
https://www.lionsclubs.org/fi/start-our-approach/grant-types/cancer-pilot-grant
https://www.lionsclubs.org/fi/start-our-approach/grant-types/diabetes-grants
https://www.lionsclubs.org/fi/start-our-approach/grant-types/disaster-grants
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 Suurkatastrofiavustukset tarjoavat tukea luonnonkatastrofien tai suurten siviiliväestöön 
vaikuttaviin tilanteisiin, joilla on huomattava kansainvälinen vaikutus. 

 
• Piireille ja klubeille myönnettävät apurahat rahoittavat paikallisia humanitaarisia projekteja klubin 

ja/tai piirin tasolla. 
 

• Nälän helpottaminen -apurahat tukevat lionien palveluprojekteja, jotka keskittyvät nälän 
helpottamiseen ja parantamaan ravinnon saantia.   

 
• Leojen palveluapurahat tukevat leoja, kun he arvioivat, suunnittelevat ja toteuttavat heidän omia 

palveluprojektejaan. 
 

• Lions Quest -apurahat tukevat kouluissa toteutettavia sosiaalis-emotionaalisen oppimisen (SEL) 
ohjelmia ala- ja yläasteilla.    

 
 Ohjelma-apurahat toteutetaan silloin, kun lioneilla on yksityiskohtaiset suunnitelmat ja 

sitoumukset paikallisilta kouluilta tai jos ohjelmat ovat valmiita laajennettaviksi.  
 

 Mainostarkoituksiin käytettävät apurahat auttavat piirejä tiedottamaan paremmin Lions 
Quest -ohjelmasta ja lisäämään käsitystä sen arvosta 

 
 Paikkakunnan Lions Quest -yhteistyöapurahat tukevat Lions Quest -ohjelmien aloittamista 

uusilla alueilla tai aktivoimaan ohjelmia. 
 

• Vastaavan summan apurahoilla perustetaan tai laajennetaan lionien aloittamia projekteja, joiden 
kautta vastataan humanitaarisiin tarpeisiin.   
 

• SightFirst-apurahat tukevat kattavien näköhuollon järjestelmien kehittämistä hankkeilla,  joissa 
keskitytään infrastruktuurin kehittämiseen, henkilöstökoulutukseen, näkökyvyn palvelujen 
tarjoamiseen ja näkökykyyn liittyvään tiedottamiseen. 

 
Lataa näiden kuvausten tulostettava versio täältä: Palvelun tukeminen: Opas LCIF:n apurahoihin. 
 
Ota yhteyttä: LCIFGlobalGrants@lionsclubs.org  
 
Miten pääsemme alkuun 
 
Klubien, piirien ja moninkertaispiirien valmistelemiseen LCIF:n rahoittamien projektien suunnittelussa ja 
toteuttamisessa on tarjolla monia esityksiä ja oppimismahdollisuuksia. LCIF-apurahojen käytön 
helpottamiseksi alueellasi: 
 

• Keskustele piirin LCIF-koordinaattorin kanssa saadaksesi lisätietoja LCIF:n apurahojen historiasta 
piirissänne  

https://www.lionsclubs.org/fi/start-our-approach/grant-types/district-club-community-impact-grants
https://www.lionsclubs.org/fi/start-our-approach/grant-types/hunger-pilot-grant
https://www.lionsclubs.org/fi/start-our-approach/grant-types/leo-grants
https://www.lionsclubs.org/fi/start-our-approach/grant-types/lions-quest-grants
https://www.lionsclubs.org/fi/start-our-approach/grant-types/matching-grants#_ga=2.119997773.496672518.1612886333-1771807562.1548777711
https://www.lionsclubs.org/fi/start-our-approach/grant-types/sightfirst-grants
https://cdn2.webdamdb.com/md_23g51zbLEvL0.jpg.pdf?v=1
https://cdn2.webdamdb.com/md_23g51zbLEvL0.jpg.pdf?v=1
mailto:LCIFGlobalGrants@lionsclubs.org
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• Lue lisätietoja paikkakunnan tarpeiden tunnistamisesta, piirin resursseista ja apurahan hakemisen 

prosessista 10 vinkkiä: LCIF:n apurahan hakeminen. 
 

LCIF:n tukeminen 
 
Edellä mainittu apurahojen myöntäminen tapahtuu vain, kun lionit, leot, lionsklubit, yhteistyökumppanit ja 
säätiön ystävät tukevat säätiötä.  Jokainen lahjoitus LCIF:lle on tärkeä, olipa lahjoituksen määrä mikä tahansa, 
ja jokainen lahjoitettu dollari muuttuu elämää muuttaviksi palveluiksi, jotka tuovat toivoa apua tarvitsevalle 
maailmalle.  Maailmamme tarvitsee lioneja edelleen.  Lionit tarvitsevat maailmanlaajuisen säätiömme 
myöntämää rahoitusta jatkaakseen palvelun vahvistamista.  
 
Tunnustusohjelmat  
 
LCIF on luonut monipuolisia tapoja antaa tunnustusta lahjoittajille.  Tunnustus vaihtelee tuen tason mukaan, 
ja sitä voivat saada yksityishenkilöt, klubit, piirit, moninkertaispiirit, yritykset ja yhteistyökumppanit.  
 

• Lions / Leo Share -ohjelma 
• Melvin Jones ja Progressiivinen Melvin Jones Fellows 
• Lead ja Major -tason lahjoitusten tunnustus 
• Lions Legacy Society 
• Klubin tunnustus 
• Piirin tunnustus 
• Muistolahjoitukset 
• Lahjoitukset kunnianosoituksena 
• Yritysten tunnustus 

 
Lisätietoja : https://www.lionsclubs.org/fi/give-how-to-give/recognition-programs  
 
Ota yhteyttä LCIF Development -osastoon: lcifdevelopment@lionsclubs.org 
Ota yhteyttä LCIF Donor Services -lahjoittajapalveluun: donorassistance@lionsclubs.org  
 
Klubin LCIF-koordinaattori 
 
Kunkin klubin tehtävänä on valita ja nimittää klubin LCIF-koordinaattori.  Klubin LCIF-koordinaattorin 
tärkeimmät tehtävät ovat seuraavat:  
 

• Kerätä varoja Toteuttaa LCIF:n tueksi varainhankintastrategioita, joihin kuuluvat yksittäisten jäsenten 
lahjoitukset, varainkeruutapahtumat, klubien rahastolahjoitukset sekä paikallisten ei-lionien ja 
yritysten lahjoitukset.  
 

• Laatia suunnitelma. Tehdä suunnitelma – kehittää aktiviteetteja klubin LCIF:lle antamaa tukea varten 
tiettynä vuonna.  

 

https://cdn2.webdamdb.com/md_YdvAvXDz6e35.jpg.pdf?v=1
https://cdn2.webdamdb.com/md_YdvAvXDz6e35.jpg.pdf?v=1
https://www.lionsclubs.org/fi/give-how-to-give/recognition-programs#LionsLeoShareProgram
https://www.lionsclubs.org/fi/give-how-to-give/recognition-programs#MelvinJonesFellows
https://www.lionsclubs.org/fi/give-how-to-give/recognition-programs#LeadAndMajorGiftRecognition
https://www.lionsclubs.org/fi/give-how-to-give/recognition-programs#LionsLegacySociety
https://www.lionsclubs.org/fi/give-how-to-give/recognition-programs#ClubAwards
https://www.lionsclubs.org/fi/give-how-to-give/recognition-programs#DistrictAwards
https://www.lionsclubs.org/fi/give-how-to-give/recognition-programs#MemorialDonations
https://www.lionsclubs.org/fi/give-how-to-give/recognition-programs#InHonorDonations
https://www.lionsclubs.org/fi/give-how-to-give/recognition-programs#CorporatePlaque
https://www.lionsclubs.org/fi/give-how-to-give/recognition-programs
mailto:lcifdevelopment@lionsclubs.org
mailto:donorassistance@lionsclubs.org
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• Kertoa LCIF:n tarina. Kertoa LCIF:n tarina – kertoa klubille LCIF:n merkityksestä ja vaikutuksesta.   
 

• Rakentaa tiimi. Kutsu klubin muita jäseniä tulemaan mukaan suunnittelemaan varainkeruuseen 
liittyviä aktiviteetteja.  
 

• Lue lisätietoja LCIF-apurahoista.  Tutustu Piirin ja klubin yhteisövaikutusapurahaohjelmaan (katso 
LCIF:n apurahat yllä) saadaksesi selville, kuinka prosenttiosuus LCIF:lle tehdyistä rajoittamattomista 
lahjoituksista voidaan muuttaa apurahoiksi, joilla rahoitetaan paikallisia projekteja.  

 
Klubin LCIF -koordinaattorit yhdistävät jokaisen yksittäisen klubin säätiöön ja auttavat piiriä saavuttamaan 
sen tavoitteet.  Voit tehdä yhteistyötä piirin LCIF-koordinaattorin kanssa ja varmistaa, että kaikki piirin klubit 
ovat valinneet ja nimittäneet koordinaattorin, joka voi täyttää tämän viran.  
 

On pyrittävä kaikin tavoin nimittämään LCIF-koordinaattori, joka tuntee säätiön ja on sitoutunut lisäämään 
tietoisuutta ja tukemaan varainhankintaa.  Jos tähän virkaan ei ole nimitetty henkilöä 1. elokuuta mennessä, 
klubin edellinen presidentti nimitetään automaattisesti tähän tehtävään.  Klubit voivat nimetä uudelleen 
edellisen vuoden palvelleen klubin LCIF-koordinaattorin, mutta klubin on ilmoitettava tästä MyLCI:ssa 1. 
elokuuta mennessä, jotta vältetään automaattinen päivitys.   
 
Yhteistyö piirin LCIF-koordinaattorin kanssa  
 
LCIF:n puheenjohtaja nimittää piirien LCIF-koordinaattorit virkoihin  piirihallituksen jäseniksi.  He toimivat 
tässä roolissa auttaakseen piiriä ja kuvernööriä saavuttamaan LCIF:n varainhankintatavoitteet.  On tärkeää 
aloittaa heti yhteistyö piirikoordinaattorin kanssa suunnitellaksenne strategiaa, mukaan lukien:    

 
• Luoda strategiat varainhankintaan alueellanne.  

 
• Piirinne lionien kannalta tärkeiden viestintäaiheiden kehittäminen.  

 
• Suunnittele yhteydenottoaikataulu jokaiselle piirisi klubille. 

 
• Tunnustustavoitteiden asettaminen piirille.  

 
• Varmista, että piirikoordinaattori on kutsuttu puhumaan piirin vuosikokouksissa ja lohkon 

kokouksissa.  
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Vastuu ja yksityisyys  
 
LCIF hoitaa lahjoittajien varoja keskittyen avoimuuteen, hallintoon, johtajuuteen ja tuloksiin.  LCIF on 
sitoutunut lahjoittajille, jotka ovat tärkeä osa lionien tekemää ihmisten elämää muuttavaa palvelua.  LCIF:n 
lahjoituksista 100% menee varsinaisiin avustuskohteisiin ja ohjelmiin ja tämä voimaannuttaa lionien 
myötätuntoista palvelua ympäri maailman.  
 
Lisätietoja : https://www.lionsclubs.org/fi/explore-our-foundation/responsibility-privacy  
 
Harmonian edistäminen klubien välillä 
 
Hallintoasiakirjat  
 

• Kansainvälinen malli- ja ohjesääntö – Tämä on järjestön tärkein hallintoasiakirja.   
  

• Moninkertaispiirin mallisäännöt ja ohjesäännöt – Tämä PDF-tiedosto on saatavana myös Word-
asiakirjana, jota neuvosto voi käyttää mallipohjana oman hallintoasiakirjansa päivittämiseen. 

 
• Piirin mallisäännöt ja ohjesäännöt – Tämä PDF-tiedosto on saatavana myös Word-asiakirjana, jota 

hallitus voi käyttää mallipohjana oman hallintoasiakirjansa päivittämiseen. 
 

• Klubin mallisäännöt ja ohjesäännöt – Tämä PDF-tiedosto on saatavana myös Word-asiakirjana, jota 
klubi voi käyttää mallipohjana oman hallintoasiakirjansa päivittämiseen. 

 
• Hallituksen sääntökokoelma – Tällä aloitussivulla on erilliset hyperlinkit kuhunkin lukuun, joka 

sisältää tärkeitä usein luettavia käytäntöjä, joita on noudatettava   
 
Lakiasiat ja käytännön asiat 
 

• Varojen käyttäminen – Tämä opas kertoo, miten julkisesti kerättyjä tai hallinnollisia varoja käytetään 
oikein klubeissa ja piireissä. 

 
• Yleinen vastuuvakuutusohjelma – Kansainvälisellä lionsklubien järjestöllä on laaja yleinen 

vastuuvakuutusohjelma, joka suojaa lionjäseniä kaikkialla maailmassa. Vakuutuksen piiriin kuuluvat 
automaattisesti kaikki järjestön klubit ja piirit. 

 
• Vakuutustodistukset – Vakuutustodistusten lähettämistä on tehostettu: nyt voit luoda 

vakuutustodistuksia itse verkossa. 
 

• Lisävakuutus - Yllä mainitun automaattisen vakuutuksen lisäksi Lions Clubs International tarjoaa nyt 
ylimääräisiä lisävakuutuksia klubeille ja piireille Yhdysvalloissa. Näitä ovat johtajien ja virkailijoiden 
vastuuvakuutus,–/luotettavuusvakuutus, lisävastuuvakuutus ja tapaturmavakuutus. 

 

https://www.lionsclubs.org/fi/explore-our-foundation/responsibility-privacy
https://www.lionsclubs.org/resources/79866284
https://www.lionsclubs.org/resources/79865999
https://www.lionsclubs.org/resources/79865576
https://www.lionsclubs.org/resources/79865576
https://www.lionsclubs.org/resources/79866013
https://www.lionsclubs.org/resources/79865325
https://www.lionsclubs.org/resources/79866133
https://www.lionsclubs.org/resources/79865312
https://www.lionsclubs.org/fi/resources-for-members/resource-center/board-policy-manual
https://www.lionsclubs.org/resources/79866835
https://www.lionsclubs.org/fi/resources-for-members/resource-center/insurance
https://lionsclubs.org/fi/resources-for-members/resource-center/certificate-of-insurance
https://lionsclubs.org/fi/resources-for-members/resource-center?query=insurance


 

 
Takaisin sisällysluetteloon  15 
    

• Katsaus Lions-tavaramerkin käyttämiseen – Tämä opas auttaa sinua ymmärtämään, miten lionien 
logoa ja tavaramerkkiä käytetään oikein ja milloin sen käyttämiseen tarvitaan lupa.  

 
• Lions Clubs Internationalin ja Lions Clubs International Foundation -säätiön yksityisyyssäännöt – 

Lions Clubs International (LCI) ja LCIF ymmärtävät jäsentemme henkilötietojen suojaamisen 
tärkeyden. 

 
Riitojen estäminen ja ratkaiseminen  
 
Lionien kiistojen ratkaisutoimenpiteiden (Lions Dispute Resolution Procedures, DPR) tarkoitus on toimia 
lioneiden kiistojen ratkaisuun soveltuvana mekanismina ilman tarvetta viralliseen oikeudenkäyntiin.  Tämän 
vuoksi kansainvälinen hallitus otti käyttöön muodolliset kiistanratkaisutoimenpiteet kiistatilanteiden ja 
erimielisyyksien kuulemista, selvittelyä ja ratkaisemista varten. Nämä toimenpiteet liittyvät kansainväliseen 
sääntöön ja ohjesääntöön, hallituksen sääntökokoelmaan sekä klubien, ja piirien (yksittäis-, osa- ja 
moninkertais-) taholta nouseviin tarpeisiin.  Jäsenyys järjestössä velvoittaa kaikkien erimielisyyksien ja 
kiistojen ja vaatimusten selvittämistä hallituksen hyväksymän kansainvälisen säännön ja ohjesäännön 
mukaisesti.  Täten kansainvälinen hallitus on hyväksynyt klubin kiistojen ratkaisutoimenpiteet, piirin kiistojen 
ratkaisutoimenpiteet sekä moninkertaispiirin kiistojen ratkaisutoimenpiteet lionien erimielisyyksien 
ratkaisemiseksi klubien, piirin ja moninkertaispiirin tasolla.  
 

• Riidanratkaisun ohjeet – Näiden ohjeiden tarkoitus on auttaa lionsjäseniä, klubeja ja piirejä (yksittäis-
, osa- ja moninkertais-) noudattamaan klubien, piirien ja moninkertaispiirien 
kiistojenratkaisutoimenpiteitä tilanteissa, jotka vaativat muodollisia toimia.  Nämä ohjeet ovat 
lisäliite kansainvälisen hallituksen omaksumiin sääntöihin, eivätkä ne siis korvaa hallituksen 
hyväksymiä virallisia sääntöjä. 

    
• Klubin erimielisyyksien ratkaisutoimenpiteet – Näitä toimenpiteitä tulee noudattaa, jos klubin 

jäsenten välillä on erimielisyyksiä. 
 

• Piirin erimielisyyksien ratkaisutoimenpiteet – Nämä toimenpiteet on laadittu auttamaan tilanteissa, 
joissa klubien välillä tai klubin (klubien) ja piirihallinnon välillä on piirin malli- ja ohjesääntöihin sekä 
käytäntöihin liittyviä erimielisyyksiä. 

 
• Moninkertaispiirin erimielisyyksien ratkaisutoimenpiteet – Nämä toimenpiteet on suunniteltu  

auttamaan erimielisyyksien ratkaisemisessa klubien tai osapiirien välillä moninkertaispiirissä tai 
klubin/klubien tai osapiirin/osapiirien ja moninkertaispiirin hallinnon välillä. 

 
• Piirikuvernöörin/varapiirikuvernöörin vaaleihin liittyvän valituksen tekeminen – Tämä asiakirja 

sisältää menettelyn, joka koskee piirikuvernöörin sekä ensimmäisen ja toisen varapiirikuvernöörin 
vaalien sääntöjen vastaista menettelyä koskevien kanteiden käsittelemistä. 

 
 

https://www.lionsclubs.org/resources/79866132
https://lionsclubs.org/fi/footer/connect/your-privacy
https://www.lionsclubs.org/resources/79865784
https://www.lionsclubs.org/resources/79865957
https://www.lionsclubs.org/resources/79866325
https://www.lionsclubs.org/resources/79866574
https://www.lionsclubs.org/resources/79865977
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Lions Clubs Internationalin päämaja 
 
Ota yhteyttä – Tällä verkkosivulla on yhteystiedot, sähköpostiosoitteet ja puhelinnumerot sekä kuvaukset 
kunkin osaston vastuualueista.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://lionsclubs.org/fi/footer/contact-us
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District and Club Administration Division 
300 W. 22nd Street 
Oak Brook, IL 60523-8842, USA 
www.lionsclubs.org  
Sähköposti: eurafrican@lionsclubs.org 

http://www.lionsclubs.org/
mailto:eurafrican@lionsclubs.org
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