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Johdanto 
 
Piirikuvernöörin puolisona/kumppanina olet tärkeässä asemassa seuraavien 
kuukausien aikana. Tässä oppaassa annetaan neuvoja, miten valmistautua tähän 
erittäin kiireiseen vuoteen.  
 
Oppaasta löydät mm. seuraavat tiedot:  
 

1. Katsauksen Järjestömme historiaan ja taustoihin 
2. Tietoja omista velvollisuuksistasi piirikuvernöörin puolisona/kumppanina 
3. Tietoa työkaluista ja resursseista, aina Kansainvälisen päämajan 

yhteystiedoista LCI:n verkkosivuilta löytyviin resursseihin ja ajan hallintaan, 
sekä muutosten hyväksymiseen ja hallintaan 

 
Hyödynnä tätä opasta työkaluna ja viiteoppaana seuraavien kuukausien aikana. 
Muista, että oman roolisi täyttäminen vaikuttaa hyvin paljon piirikuvernöörisi 
vuoden onnistumiseen.   
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Motto, visio ja tehtävä 
 

Vuonna 1917 chicagolainen liikemies Melvin Jones visioi järjestön, joka palvelisi 
heitä, jotka tarvitsevat apua. Tänä päivänä Lions Clubs International on maailman 

suurin palveluklubijärjestö. Sillä on yli 1,4 miljoonaa jäsentä yli 46 000 klubissa. 

 

 

ME PALVELEMME 
 

Näkemys tavoitteestamme 

Toimia maailmanlaajuisena johtajana yhteisö- ja humanitäärisessä palvelussa. 

 

Näkemys tehtävästämme 

Antaa lionsklubeille, vapaaehtoisille ja kumppaneille mahdollisuus parantaa 
terveyttä ja hyvinvointia, vahvistaa yhteisöjä ja tukea avun tarpeessa olevia ihmisiä 
humanitaarisen avun ja apurahojen avulla, jotka vaikuttavat maailmanlaajuisesti, 
sekä edistää rauhaa ja kansainvälistä yhteisymmärrystä. 
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Lions Clubs Internationalin 
tarkoitukset ja eettiset periaatteet 

 

 

Tarkoitukset 
 

• Järjestää, perustaa ja valvoa lionsklubeina tunnettuja palveluklubeja.   
 

• Koordinoida lionsklubien aktiviteetteja ja standardisoida niiden hallinnointia.   
 

• Luoda ja ylläpitää yhteisymmärrystä maailman kaikkien kansojen keskuudessa.   
 

• Edistää hyvän hallinnon ja hyvän kansalaisuuden periaatteita.  
 

• Seurata aktiivisesti yhteisön paikallista, kulttuurillista, sosiaalista ja moraalista 
hyvinvointia.   
 

• Yhdistää klubit ystävyyden, toveruuden ja yhteisymmärryksen sitein.   
 

• Järjestää foorumi jäseniä kiinnostavien asioiden avointa käsittelyä varten, kunhan 
klubin jäsenet eivät väittele puoluepolitiikasta ja 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.  
 
 

Eettiset säännöt 
 

• PIDÄ päivätyötäsi kutsumuksena ja hoida työsi niin, että herätät luottamusta.  
 

• Tavoittelen menestystä ja vaadin itselleni kuuluvan oikeudenmukaisen korvauksen tai 
voiton, mutten hyväksy voittoa tai menestystä, jonka seurauksena menetän 
itsekunnioitukseni, koska olen toiminut epäoikeudenmukaisesti tai kyseenalaisesti.  
 

• Muistan, että liiketoimintani kehittäminen ei edellytä muiden tuhoamista. Olen 
uskollinen asiakkailleni ja rehellinen itselleni.  
 

• Aina kun epäilen asemani tai toimintani oikeellisuutta tai eettisyyttä, ratkaisen nämä 
epäilyt.  
 

• Pidän ystävyyttä tavoitteena, en keinona. 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.  
 

• Muistan aina velvollisuuteni kansalaisena kansakunnalleni, maalleni ja yhteisölleni, 
jotta olen niille vankkumattoman uskollinen sanoissa ja teoissa. Annan niille vapaasti 
ajastani, työvoimastani ja varallisuudestani.  
 

• Autan muita tarjoamalla sympatiaa ahdistuneille, apua heikoille ja omistani 
vähäosaisille.  
 

• Olen varovainen kritiikin suhteen ja avokätinen kiitoksessa. Pyrin rakentamaan 
tuhoamisen sijaan.  
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Kaikkien loppuun saatettujen projektien ja jokaisen apua saaneen henkilön 
kautta me teemme historiaa. Olemme toimineet jo yli sadan vuoden ajan ja 
jatkamme yhä tarinamme luomista. Emmekä haluaisi tehdä sitä millään muulla 
tavalla. Tätä tarinaa kirjoittavat auttavat kädet, jotka ovat valmiina 
tarttumaan lapioon. Tätä tarinaa kirjoitetaan niiden ihmisten ja yhteisöjen 
kautta, jotka saavat apua yli 200 maassa ja maantieellisellä alueella kaikkialla 
maailmassa. 

Napauta alla olevaa linkkiä nähdäksesi interaktiivisen aikajanamme: 

https://www.lionsclubs.org/fi/discover-our-clubs/interactive-timeline 

 

https://www.lionsclubs.org/fi/discover-our-clubs/interactive-timeline
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Lions Clubs Internationalin päämaja 
 

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

 
Puhelin: +1-630-571-5466 

Lions Clubs Internationalin päämajarakennuksessa Oak Brookissa (Illinois, USA) 
työskentelee noin 300 työntekijää. Kansainvälinen päämaja on tärkeä resurssi 
kaikille lioneille. Saatat olla yhteydessä tiettyihin jaostoihin ja osastoihin useammin 
kuin muihin, mutta jokainen kansainvälisen päämajan jaosto ja osasto on valmis 
tarjoamaan piirikuvernööreille apua ja neuvoja, milloin niitä tarvitaan.  

Toimisto on avoinna lioneille ja yleisölle klo 8.00 - 16.30 CST maanantaista 
perjantaihin. 
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Kansainvälinen päämaja 
Yhteystiedot 

Päivitetty maaliskuussa 2022 
 
 
Yleiset tiedustelut: 
 

Member Service Center 
+1-630-203-3830 
Sähköposti: MemberServiceCenter@lionsclubs.org 
 
 
Tarkemmat tiedustelut: 
 

Klubitarvikkeet ja jakelu 
Sähköposti: clubsupplies@lionsclubs.org  
 
Kyselyt ja klubitarviketilaukset 
orderdetails@lionsclubs.org  

 
Tuotteet, joita ei voi ostaa klubitarvikepalvelun virallisesta kuvastosta (erityistuotteet). 
ecommerce@lionsclubs.org  
 
Viestintä 
Sähköposti: communications@lionsclubs.org 
 
Vuosikokous 
Sähköposti: convention@lionsclubs.org 
 
Digitaalinen markkinointi & Markkinointi 
Sähköposti: marketing@lionsclubs.org 
 
Piiri- ja klubihallinto 
Sähköposti: districtadministration@lionsclubs.org 
 
Talous 
Sähköposti: finance@lionsclubs.org 
 
 

mailto:MemberServiceCenter@lionsclubs.org
mailto:clubsupplies@lionsclubs.org
mailto:orderdetails@lionsclubs.org
mailto:ecommerce@lionsclubs.org
mailto:communications@lionsclubs.org
mailto:convention@lionsclubs.org
mailto:marketing@lionsclubs.org
mailto:districtadministration@lionsclubs.org
mailto:finance@lionsclubs.org
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Tarkemmat tiedustelut (jatkuu): 
 
Tietotekniikka 
Sähköposti:  informationtechnology@lionsclubs.org 
 
Johtajakoulutus 
Sähköposti: leadershipdevelopment@lionsclubs.org 
 
Lakiasiat 
Sähköposti: legal@lionsclubs.org 
 
Lions Clubs International Foundation 
Sähköposti: lcifAdmin@lionsclubs.org 
 
Jäsenkehitys 
Sähköposti: membershipdevelopment@lionsclubs.org 
 
Palveluaktiviteetit 
Sähköposti: serviceactivities@lionsclubs.org 
 
 
 

mailto:informationtechnology@lionsclubs.org
mailto:leadershipdevelopment@lionsclubs.org
mailto:legal@lionsclubs.org
mailto:membershipdevelopment@lionsclubs.org
mailto:serviceactivities@lionsclubs.org
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Maailmanlaajuiset avustuskohteemme 
 

 
 
 
 
 
Jokainen matka alkaa yhdestä askeleesta. Yhdestä avustuskerrasta, yhdestä 
kannustavasta sanasta, yhdestä lahjasta - usein tämä riittää tuomaan toivoa 
ihmisille, jotka tarvitsevat sitä eniten. 
 
Viimeisen sadan vuoden ajan lionien ja leojen hyvät teot ovat moninkertaistuneet yli 
rajojen, valtamerien ja maanosien. Meillä on nyt yli 1,4 miljoonaa jäsentä ja me 
pystymme muuttamaan maailmaa. 
 
Sen vuoksi me yhdistämme maailmanlaajuisen palvelumme viiden avustuskohteen 
tukemiseksi. Nämä maailmanlaajuiset avustuskohteet ovat kaikki suuria haasteita ja 
me uskomme, että nyt on meidän vuoromme kohdata ne. 
 
 

 
Diabetes 

Me palvelemme, jotta pystymme vähentämään diabetesta ja 
parantamaan sitä sairastavien elämänlaatua. Strateginen 
tavoitteemme on vähentää 
diabetesta ja parannamme sitä sairastavien elämänlaatua. 
 

 

 
Näkökyky 

Me palvelemme, jotta vähennämme parannettavaa sokeutta ja 
parannamme sokeiden ja näkövammaisten elämää. Strateginen 
tavoitteemme on vähentää parannettavaa sokeutta ja parannamme 
sokeiden ja näkövammaisten elämää. 
 

 
Nälän 

helpottaminen 

Me palvelemme, jotta kaikilla on tarpeeksi hyvälaatuista ruokaa. 
Strateginen tavoitteemme on varmistaa, että kaikilla on tarpeeksi 
hyvälaatuista ruokaa. 
 

 

 
Ympäristö 

Me palvelemme, jotta suojelemme ympäristöä ja sitä kautta 
parannamme kaikkien olosuhteita. Strateginen tavoitteemme on 
suojella ympäristöä ja sitä kautta parannamme kaikkien olosuhteita. 
 

 
Lapsuusiän 

syöpä 

Me palvelemme, jotta voimme auttaa lapsuusiän syöpää sairastavia. 
Strateginen tavoitteemme on auttaa lapsuusiän syöpää sairastavia. 
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Kansainväliset vaalipiirit 
 
Huomaa: Vaalipiirit ovat voimassa tämän oppaan painamisen aikana. Katso 
Hallituksen sääntökokoelmasta mahdolliset muutokset vaalipiireihin. 
 
Lionsklubien kansainvälinen järjestö on jaettu kahdeksaan kansainväliseen 
vaalipiiriin. Nämä alueet ovat:  
 

 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
  

Kansainvälinen vaalipiiri I: 
Yhdysvallat ja sen alueet 
Bermuda 
Bahamasaaret 

Kansainvälinen vaalipiiri 
II: 

Kanada 

Kansainvälinen vaalipiiri III:  
Etelä-Amerikka 
Väli-Amerikka 
Meksiko 
Karibianmeren saaret 

 

Kansainvälinen vaalipiiri IV:  
Eurooppa 
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*Täydellinen lista maista ja maantieteellisistä alueista löytyy Lions Clubs 
Internationalin hallituksen käsikirjasta, kappaleesta X. Käsikirja löytyy LCI:n 
verkkosivuilta. 
 

Kansainvälinen vaalipiiri VII:  
Australia 
Uusi-Seelanti 
Papua Uusi Guinea 
Indonesia 
Eteläisen Tyynenmeren saaret 

 

Kansainvälinen vaalipiiri VI:   
Intia 

Etelä-Aasia 
Lähi-Itä 

 

Kansainvälinen vaalipiiri V:  
Kauko-Itä 
Kaakkois-Aasia 

 

Kansainvälinen vaalipiiri 
VIII:                                                                                          
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Lions Clubs International 
Organisaatiokaavio 
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Piirikuvernöörin vuosi 
 
Piirikuvernöörin virka on aikaa vievä, vaatii kärsivällisyyttä, joustavuutta, 
johtamistaitoja ja pitkäjänteisyyttä. Samaa voidaan sanoa piirikuvernöörin 
puolison/kumppanin osalta. Se, että olet tietoinen tämän sitoumuksen vaativuudesta 
etukäteen auttaa sinua ja teitä kumpaakin onnistumaan. Yhdessä työskennellessänne 
tapaatte monia mahtavia ihmisiä, solmitte ystävyyssuhteita, matkustatte uusiin 
paikkoihin ja ennen kaikkea: vaikutatte myönteisesti piirissänne.   
 
Piirikuvernöörin puolison/kumppanin vastuut 
 
Piirikuvernöörin puolisona/kumppanina sinulla on myös monia tehtäviä tukiessasi 
kuvernööriäsi hänen kautensa aikana:   
 
• Roolisi ‘palvelupartnerina’  

Et ehkä ole itse lions-jäsen, mutta olet nyt kuitenkin piirikuvernöörin 
puoliso/kumppani.  Hänen `palvelupartnerinaan’ sinun tulee palvella lions-
hengessä ja lionien nimissä, piirikuvernöörisi rinnalla. 
 
Palvelukumppanin tehtäviä ovat: tapahtuman tai lounaan isännöiminen 
piirin/moninkertaispiirin tilaisuuksissa, alkuesittelyiden tekeminen, tapahtuman 
juontajana toimiminen, jne.  Huomaa myös, että jos olet vieraana 
erityistilaisuudessa, saatetaan sinut istuttaa pääpöytään. 
 

• Miten auttaa piirikuvernööriä, kun hän toimii tässä tärkeässä virassa  
Piirikuvernöörin aikataulu on haastava.  On hyvä, että keskustelette ja viestitte 
selkeästi tulevista tapahtumista ja kokouksista. Lisäksi kannattaa muistaa 
henkilökohtaisten menojen aikataulutus hyvissä ajoin (perhetapahtumat, 
työmatkat, lomat, jne.) Voit lukea tehokkaasta ajanhallinnasta lisää tämän oppaan 
sivulta 25.  

 
MUISTA:  
 

 Kanna aina nimikylttiäsi (badge), oikealla puolella, virallisissa tapahtumissa 
 Ole aina ajoissa 
 Ole huomaavainen istuessasi pääpöydässä 
 Jos sinulle ojennetaan lahja, varaudu kiittämään ryhmää. Varaudu lähettämään 

kiitoskortit, kun olet saanut lahjan tai klubivierailujen jälkeen. 
 Hyödynnä resursseja kuten: piirikuvernöörin hallitus, moninkertaispiirin 

kuvernöörineuvosto, kuvernöörineuvoston puheenjohtaja, entisten 
piirikuvernöörien puolisot/kumppanit ja kansainvälisen päämajan henkilökunta 
Oak Brookissa, Illinoisissa, Yhdysvalloissa 
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Lions Clubs Internationalin nimikyltit 
 

• 2 sinistä viistoa raitaa 
• Vasen yläkulma 
• Metallinhohtoinen 

kultareunus 
• 3”W X 2”H 
• 76mm X 51mm 

 

Kansainvälinen 
presidentti 

• 2 sinistä viistoa raitaa  
• Oikea alakulma 
• Metallinhohtoinen 

kultareunus 
• 3”W X 2”H 
• 76mm X 51mm 

 
Edellinen kansainvälinen 

presidentti 

Entinen kansainvälinen 
presidentti 

• 1 sininen viisto raita  
• Vasen yläkulma 
• Metallinhohtoinen 

kultareunus 
• 3”W X 2”H 
• 76mm X 51mm 

 Ensimmäinen 
varapresidentti 

Toinen varapresidentti 
Kansainvälinen johtaja 
Hallitukseen nimitetyt 

jäsenet ja entiset jäsenet, 
yhteyshenkilöt 

• 1 sininen 
diagonaalinen raita  

• Oikea alakulma 
• Metallinhohtoinen 

kultareunus 
• 3”W X 2”H 
• 76mm X 51mm 

 

Entinen kansainvälinen 
johtaja 

• 1 kullanvärinen 
diagonaalinen raita  

• Oikea yläkulma 
• Metallinhohtoinen 

kultareunus 
• 3”W X 2”H 
• 76mm X 51mm 

 
 

 
 
 
 
 

LCIF:n hallituksen jäsen 

• 1 kullanvärinen 
diagonaalinen raita  

• Oikea alakulma 
• Metallinhohtoinen 

kultareunus 
• 3”W X 2”H 
• 76mm X 51mm 

 
 

 

Entinen LCIF:n hallituksen 
jäsen 
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• Metallinhohtoinen 

kultareunus 
• 3”W X 2”H 
• 76mm X 51mm 

 

 
Hallintovirkailija 

LCI ryhmän johtaja 
LCI:n jaostonjohtaja 

Vuosikokouksen 
erityistoimikunnan jäsen 

• Metallinhohtoinen 
kultareunus 

• 3”W X 2”H 
• 76mm X 51mm 

 

 

Piirikuvernööri 

• Metallinhohtoinen 
kultareunus 

• 2”W X 3”H 
• 51mm X 76mm 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Entinen piirikuvernööri 

• Metallinhohtoinen 
kultareunus 

• 2”W X 2”H 
• 51mm X 51mm 

 

 

Varapiirikuvernööri 

• Metallinhohtoinen 
kultareunus 

• 2,5 
• 63mm 

 

Piirihallituksen sihteeri 
(Nykyinen ja entinen) 

Piirihallituksen 
rahastonhoitaja 

(Nykyinen ja entinen) 
Piirihallituksen sihteeri-

rahastonhoitaja 
(Nykyinen ja entinen) 
Alueen puheenjohtaja 
(Nykyinen ja entinen) 
Lohkon puheenjohtaja 
(Nykyinen ja entinen) 



Lions Clubs International Puolison/kumppanin opas 

15 | Sivu 

Metallinhohtoinen 
kultareunus 
2,5”W X 2,5”H 
63mm X 63mm 

 
Kuvernöörineuvoston 
puheenjohtaja 

Entinen 
kuvernöörineuvoston 
puheenjohtaja 

 
 
Järjestön virallisissa nimikilvissä (bagdes) tulee olla lionsmerkki, valkoinen tausta, 
musta teksti ja keltaiset (virkailija), vihreät (aikuiskumppani) tai siniset 
(henkilökunta) reunat.  Kansainvälisen presidentin ja tämän aikuiskumppanin 
nimikilvet voivat erota toisistaan väreissä.  Sana "puoliso", "vaimo", "aviomies", 
"poika", "tytär", "partneri", tai "palvelupartneri" tai muu nimike voidaan korvata 
sanoilla "aikuiskumppani". 
 
Nimikyltit tulee kiinnittää puseron tai jakun oikealle puolelle. Kun kättelet toista 
henkilöä, hän näkee helposti nimikyltin. 
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Ohjeita pukeutumiseen 
 
Piirikuvernöörin vuoden aikana tulet kohtaamaan monia tilaisuuksia, joista monet 
vaativat tietynlaista pukeutumista.  
 
Alla olevassa taulukossa on lueteltu erityyppiset tapahtumat joihin sinä ja 
piirikuvernöörisi tulevat osallistumaan sekä niihin suositellut asut. On kuitenkin 
hyvä aina varmistaa tilaisuuden järjestäjältä mitkä heidän suosituksensa 
pukeutumisen suhteen ovat.  
 

TAPAHTUMA NAISET MIEHET 

Virallinen Pitkä tai lyhyt cocktailasu 
tai kansallisasu 

Musta tai valkoinen 
illallistakki 

Epävirallinen 
Puku tai irtopuku, johon 
pukeutuisit esim. 
teatteriin, parempaan 
ravintolaan, tms.  

Businesspuku 

Moninkertaispiirin/ 
piirin tilaisuus Moninkertaispiirin ohjeistuksen mukaan  

Epävirallinen 

Housut, hame, tai mekko, 
johon pukeutuisit 
ostoksille tai matkalle.  
Shortseja ja farkkuja ei 
usein käytetä* 

Housut ja lyhythihainen 
kauluspaita; neule tai 
irtotakki.  Solmio ei ole 
tarpeellinen* 

 
 
 
*Arki -tyylin määritelmä vaihtelee kulttuureittain ja joskus määräytyy tilaisuuden 
mukaan. Ota nämä asiat huomioon ja käytä omaa harkintakykyäsi.   
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Virallinen protokolla (lokakuusta 2022) 
 

 
Seuraavaa protokollaa noudatetaan Lionsklubien kansainvälisen järjestön virallisissa 
tilaisuuksissa. Tämä löytyy Luvusta XIX (PR) Hallituksen sääntökokoelmassa.  Vain 
pääpuhujan oletetaan mainitsevan kaikki läsnä olevat arvohenkilöt. 
 
Arvojärjestys 
 

Lionit tulee mainita seuraavassa järjestyksessä: 
 
1. Kansainvälinen presidentti 
2. Edellinen presidentti/LCIF:n puheenjohtaja 
3. Kansainväliset varapresidentit (arvon mukaan) 
4. Entiset kansainväliset presidentit (b) 
5. Kansainvälinen johtaja (Hallituksen jäsen)* (LeoLion hallituksen jäsen) ** (a) 
6. LCIF:n hallitus 
7. Entiset kansainväliset johtajat (c) 
8. LCIF:n hallituksen entiset jäsenet ja entiset hallitukseen nimitetyt jäsenet 
9. Kansainväliset LCIF-koordinaattorit (a) 
10. Vaalipiirin GAT/LCIF-varajohtaja; Alueelliset GAT-johtajat 
11. LCIF-aluekoordinaattorit ja alueelliset koordinaattorit, FWC 

aluejohtajat/Japanin vaalipiirin varajohtajat, (a) 
12. Puheenjohtaja, Kuvernöörineuvosto (a) 
13. Piirikuvernöörit 
14. Yhteyslionit 
15. Kansainväliset hallintovirkailijat 
16. Entiset kuvernöörineuvoston puheenjohtajat (a) 
17. Moninkertaispiirin FWC/GLT/GMT ja LCIFkoordinaattorit 
18. Edellinen piirikuvernööri (a) 
19. Varapiirikuvernöörit (arvon mukaan) 
20. Moninkertaispiirien kuvernöörineuvostojen puheenjohtajat (a) 
21. Entiset piirikuvernöörit (a) 
22. Moninkertaispiirin sihteeri (vapaaehtoinen) (a) 
23. Moninkertaispiirin rahastonhoitaja (vapaaehtoinen) (a) 
24. Piirisihteeri (a) 
25. Piirin rahastonhoitaja (a) 
26. Piirin FWC/GLT/GMT ja LCIF-koordinaattorit (a) 
27. Aluejohtaja (a) 
28. Lohkojohtaja (a) 
29. Piirin toimikuntien puheenjohtajat (a) 
30. Klubipresidentit (a) 
31. Edelliset klubipresidentit (a) 
32. Klubin entiset presidentit (a) 
33. Klubisihteeri (a) 
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34. Klubin rahastonhoitaja (a) 
35. Moninkertaispiirin sihteeri (henkilökunta) (a) 
36. Moninkertaispiirin rahastonhoitaja (henkilökunta) (a) 
37. Piirin hallintosihteeri (henkilökunta) (a) 
 
* Kansainvälisen presidentin nimeämän kansainvälisen hallituksen toimikuntien 
henkilöt ja LCIF:n työvaliokunnan jäsenet tulee esitellä tai muutoin huomioida ennen 
lioneita, jotka ovat olleet samoissa tehtävissä. Heidän nimityksensä tulee huomioida 
esittelyjen aikana. 
 
** Jos Leo-lion -yhteyshenkilöihin liittyvä ohjelma lakkautetaan jossain vaiheessa, 
tämä virka poistetaan protokollasta.  
 
Merkintöjen selitykset: 
 

(a)  Kun paikalla on useampi kuin yksi, heidät esitellään aakkosjärjestyksessä heidän 
sukunimensä ensimmäisen kirjaimen mukaan. Jos ensimmäinen kirjain on sama, 
siirrytään seuraavaan kirjaimeen, jne. Jos sukunimet ovat samat, noudatetaan samaa 
sääntöä etunimen suhteen; jos nämäkin ovat samoja, sitten käytetään toista nimeä. 
Sellaisessa epätavallisessa tilanteessa, että kaksi nimeä ovat täysin identtiset, se, 
jolla on pidempi lionsura, esitellään ensin. 
 
(b) Kun paikalla useampi kuin yksi, tulee viimeisimpänä virassa palvellut esitellä 
ensin. 
 
(c) Kun paikalla on useampi kuin yksi, on arvojärjestys sama kuin entisten 
kansainvälisten presidenttien kohdalla (kts.kohta (b) yllä). Jos paikalla on useampi 
kuin yksi samana vuonna virassa palvellut kansainvälinen johtaja, käytetään kohdan 
(a) kriteeriä. 
 
Muuta tietoa: 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. On suositeltavaa, että Melvin Jones -
jäsenet esitellään ryhmänä. Kun esitellään puhujat, heidän asemansa Melvin Jones -
jäseninä pitäisi mainita. 
 
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. seur. sivu). 
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Pääpöydän istumajärjestys 
Kokouksen johtaja tulee aina istuttaa kaikkein keskeisimmälle paikalle pöydässä 
(kaavio 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. 
 
 
 

Kaavio 1 
(Yleisö) 

 

7 5 3 1 2 4 6 
 
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. 
 
Kaavio 2 

(Yleisö) 
 

S      7 S      5 S      3 S      1 Koroke 2      S  4      S 6      S  8      S 
 
Kaavio 2: Puolisoiden (S) ollessa paikalla, he istuvat aina jäsenen vasemmalla 
puolella pöydän keskiosasta vasemmalle ja jäsenen oikealla puolella pöydän 
keskiosasta oikealle. 
 
 

Juontaja ja kokoussihteerit  
Joissain tilaisuuksissa juontaja (eli MC, Master of Ceremonies) on joku muu kuin 
puheenjohtaja ja muu johtava virkailija. Siinä tapauksessa hänen istumapaikkansa 
on paikallisten tapojen mukaisesti jomman kumman 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. Joissakin harvoissa tapauksissa 
nimitetään kokoussihteeri, mutta silloinkin noudatetaan paikallisia tapoja. 
 

 
Useampi pääpöytä  
Jos pääpöytiä on useampi kuin yksi, tulee korkea-arvoisinta pöytää pitää pääpöytänä. 
Samanarvoisia lioneita ei tule istuttaa kahteen eri pöytään.  
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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").  
 
Kansallishymnit  
Kun kansainvälisen hallituksen (hallituksen nykyisiä tai entisiä jäseniä) virallisia 
edustajia on läsnä toisesta maasta tilaisuudessa, jossa yleensä soitetaan 
kansallishymnit, tulee heiltä tiedustella haluavatko he heidän kansallishymninsä 
soitettavan. 
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Piirin isännöintivelvollisuudet 
 
Sinä ja piirikuvernöörisi isännöitte kaikkia piirin tilaisuuksia.  Vaikka nämä 
tilaisuudet vaihtelevat kokonsa ja tunnelmansa mukaan, on hyvä olla selvillä piirin 
tapahtumiin liittyvistä yleisistä isännöintivelvollisuuksista. Nämä tilaisuudet 
vaihtelevat piireittäin – kehotamme sinua keskustelemaan edeltäjiesi kanssa 
isännöintiin liittyvistä käytännöistä piirissänne.  
 
Esittelyt 
Sinua saatetaan pyytää esittelemään merkkihenkilöiden puolisot/kumppanit. 
Varmista, että tiedät, miten heidän nimensä lausutaan ja mitkä heidän 
arvonimikkeensä ovat.  
 
Hallituksen kokoukset 
Hallituksen kokoukset ovat tilaisuus, joissa sinulla on tärkeä rooli. Piirikuvernöörin 
puolisona/kumppanina on sinulla vastuu kaikkien hallituksen jäsenten puolisoiden ja 
kumppanien tervehtiminen ja esitteleminen toisilleen.  Koska nämäkin tilaisuudet 
vaihtelevat piireittäin, kannattaa sinun kysyä edellisen piirikuvernöörin 
puolisolta/kumppanilta mitkä tehtävät erityisesti ovat sinun kontollasi.  
 
Piirin kokoukset 
Jos kokoukseen kutsutaan puolisot/kumppanit, tulee sinun silloin osallistua 
kokouksen suunnitteluun. Pyri oma-aloitteisesti laatimaan ohjelmaa, joilla 
puolisot/kumppanit viihtyvät tilaisuudessa myös. Voit tällä tavoin rohkaista yhä 
useampia puolisoita ja kumppaneita osallistumaan lionstoimintaan, mikä saattaa 
lopulta johtaa jäsenkasvuun koko piirin alueella.   
 
MUISTA: 
 
 Ole säännöllisessä yhteydessä kokousten ja tilaisuuksien puheenjohtajien 

kanssa, jotta sinä ja piirikuvernöörisi olette aina ajan tasalla muutoksista ja 
tapahtuma-aikatautuista.  
 

 Seurallisissa tapahtumissa joihin puolisot/kumppanit osallistuvat on hyvä 
varata nimilaput puolisoille/kumppaneille joilla ei sellaisia omasta takaa ole.  

 
 Mikäli soveliasta, ehdota/suunnittele puolisoille/kumppaneille oma aktiviteetti. 

 
 Jos isännöitte vierailevia merkkihenkilöitä tai muita vieraita ja 

piirikuvernöörisi on estynyt toimimaan heidän seuralaisenaan, nimitä toinen 
lion toimimaan heidän seuralaisenaan. 
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Kansainvälisten vieraiden 
isännöinti 

 

Piirinne omien vieraiden lisäksi sinua ja piirikuvernööriäsi saatetaan pyytää 
isännöimään myös kansainvälisiä vieraita. Jokainen piiri on oikeutettu yhteen 
kansainvälisen virkailijan tai johtajan vierailuun puhujana piirikuvernöörin 
kauden aikana, joten on tärkeää valmistautua tällaisiin vierailuihin. 
 
Isännöintivelvollisuudet lankeavat ensisijaisesti sinulle ja piirikuvernöörillesi, 
mutta on hyvä ottaa mukaan myös muita piirinne lioneita, jotka voivat auttaa 
tilaisuuden onnistumisessa. Kutsu moninkertaispiirinne kansainvälinen perhe (jos 
sellainen on) ja muita lionjohtajia pitämään kansainvälisille vieraille seuraa ja 
viihdyttämään heitä.   
 
Vaikka kansainvälisten vieraiden isännöintiin liittyykin muutamia perussääntöjä, 
on eri kulttuureissa usein omat tapansa osoittaa vieraanvaraisuutta. Jos et ole 
varma miten kansainväliseen vierailuun tulee valmistautua, pyydä neuvoa entisiltä 
piirikuvernööreiltä ja heidän puolisoiltaan joilla on kokemusta isännöinnistä.  
 
MUISTA: 
  
 Ennen vierailua vieraalle tulisi antaa tiedot tilaisuudesta, aikataulu, ohjelma, 

pukeutumiskoodi, sekä taustatietoja piiristä. Jos vieraanne odotetaan 
puhuvan tilaisuudessanne, hänelle tulisi antaa hyvissä ajoin etukäteen 
ehdotukset puheen aiheesta sekä pituudesta.  

 
 Kun vieraanne saapuu, mene piirikuvernöörisi kanssa häntä vastaan joko 

lentokentälle, juna-asemalle tai hotelliin. Käykää läpi tapahtuman 
yksityiskohdat vieraan kanssa ja antakaa hänelle aikaa asettua ja levätä. Voit 
harkita tapahtuman tai kiertoajelun järjestämistä vierailukokemuksen 
tekemiseksi ikimuistoiseksi.  

 
 Jos harkitsette lahjan ojentamista vieraallenne, kuten vaikkapa LCIF-

lahjoituksen tekemistä hänen nimissään, on kokous tai piirinne tilaisuus 
sopiva paikka sen tekemiselle.  

 
 Muistakaa lähettää vieraalle kiitoskortti tai -viesti jälkeenpäin.  

 
 Kohdelkaa vierastanne kuten kohtelisitte perheenne jäsentä tai läheistä 

ystävää.  Olkaa huomaavaisia kaikissa mahdollisissa käänteissä, jotta 
vieraanne kokemus olisi miellyttävä.  
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Lions Clubs Internationalin verkkosivujen 
käyttäminen 

 
Lions Clubs Internationalin verkkosivut sisältävät paljon tietoa, työkaluja ja 
resursseja tueksesi. Noudata alla olevia ohjeita päästäksesi LCI:n verkkosivuille:  
 
1. Avaa tietokoneesi internetselain, kuten Microsoftin Windows Internet Explorer, 

Google Chrome tai Applen Safari. Kirjoita osoite http://www.lionsclubs.org  
internetselaimen osoiteriville: 

 
2. Kirjoitettuasi osoitteen selaimen osoiteriville, paina Enter tai Return -nappulaa 

näppäimistössäsi. Internetselain vie sinut Kansainvälisen lionsjärjestön 
verkkosivuille.  

 
 

 

(Tässä kuva verkkosivuilta) 
 

 
 

 
3. LCI:n kotisivulla on kaksi navigaatiolinkkiryhmää, kielenvaihtomahdollisuus 

sekä hakutoiminto. 
 

 
 
 
 

http://www.lionsclubs.org/
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Linkkiryhmät 
 
Alla olevat linkit auttavat sinua löytämään haluamasi LCI:n verkkosivulta. Linkit 
ovat: Tutustu tarinaamme, Tutustu vaikutukseemme, Aloittakaa palvelu, Anna 
tukesi, Resursseja jäsenille ja LCICon. Nämä ovat hyviä linkkejä, jos etsit 
yleistietoa.  
 
Oikealla olevat linkit, Liity ja Lahjoita -painikkeiden lisäksi auttavat, kun etsit 
tarkempaa tietoa. 
 

 
 
Valitse kiel 
 
Oikeassa yläkulmassa on kielikoodi EN. Sen vieressä on kolmio, jota napauttamalla 
pääset vaihtamaan verkkosivujen kielen. 
 

 
 
Etsi  
 
Löydät hakutoiminnon suurennuslasia napauttamalla sivun oikeassa yläkulmassa. 
 
Kun napautat suurennuslasia, hakukenttä tulee näkyviin yhdellä vaihtoehdolla: 
Haku.  
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Ajanhallinta 
Piirikuvernöörin puolisona/kumppanina ajankäytöllesi tulee olemaan monia 
haasteita:  
Tässä osiossa alla käymme läpi tavallisimmat esteet tehokkaan ajankäytön tiellä 
sekä ehdotuksia menetelmistä, joilla ylittää nämä esteet.  
   
Esteet tehokkaalle ajanhallinnalle 
 
Ennen kun voit aloittaa tehokkaan ajanhallinnan toimenpiteet, sinun tulee ensin 
identifioida esteet, jotka voivat hidastaa edistymistäsi. Kuinka moni näistä esteistä 
pätee sinun elämässäsi?  

• Epäselvät tavoitteet tai prioriteetit  
• Henkilökohtainen epäjärjestelmällisyys 
• Suunnittelun puute 
• Häiriötekijät ja keskeytykset (puhelut, vieraat, sähköpostit) 
• Vaikeus sanoa "Ei"  
• Viivyttely ja kyvyttömyys tehdä päätöksiä 
• Henkilökohtaiset sitoumukset (perhe) 
• Työvelvoitteet 
• Liian monessa asiassa mukana oleminen samaan aikaan 
• Stressi ja väsymys  

 
 

Ajanhallinnan strategiat 
 
Nyt kun sinulla on tiedossa ajan hallintaasi haittaavat tekijät voit miettiä miten päästä 
niiden yli.  Tässä muutamia menetelmiä esteiden ylittämiseksi:  
 

1. Aseta tavoitteita: Varmista, että tavoitteesi ja pyrkimyksesi ovat tarkoin 
määriteltyjä, mitattavissa olevia, realistisia ja ajallisesti rajattuja.  
 

2. Tärkeysjärjestyksen asettaminen: Määrittele mitkä tehtävät voit hoitaa itse, mitkä 
delegoida toisille tai siirtää toiseen päivään.  

 

3. Määrittele aikataulu: Keskity ensin tehtäviin, jotka tulee hoitaa lyhyen ajan sisällä 
ja aseta pidemmän aikavälin asioille selkeät aikarajat.   

4. Löydä työkalut, jotka auttavat sinua pysymään organisoituna: Käytä kalenteria, 
muistikirjaa tai tietokone ohjelmaa, johon kirjaat tehtäviesi suorittamisen ja 
tapaamiset. Internetissä on monia resursseja, jotka auttavat sinua ajanhallinnassa. 
 

5. Opi sanomaan ’EI’: Et voi tehdä kaikkea, joten pyri välttämään sellaisten asioiden 
ottamista harteillesi, joiden suorittamiseen sinulla ei ole aikaa.  

 

6. Juhli menestystä: Varaa aikaa tavoitteiden täyttymisen juhlistamiselle. Miten voit 
palkita itsesi, kun olet saanut projektin tai tehtävän valmiiksi.
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Muutosten hyväksyminen ja hallinta 
 
 

Piirikuvernöörisi tuleva vuosi saattaa pitää sisällään monia muutoksia. Jotkut muutokset 
voivat olla helppoja hyväksyä, toiset vaikeampia.  
 
Ihmiset vastustavat usein muutosta, huolimatta sen mahdollisista eduista. Monet ovat 
tottuneita toimimaan tietyllä tavalla, jolloin muutos koetaan häiriötekijänä heidän 
rutiinissaan. Ihmiset useimmiten vastustavat muutosta koska: 
 
 

• He pelkäävät asioita, joita eivät tunne / tiedä 
• Hei eivät pidä keskeytyksistä elämässään 
• He pelkäävät, etteivät opi uutta tai pysty mukautumaan muutokseen 
• He tuntevat menettävänsä hallinnan asioista 

 
Daryl Connor on kirjoittanut Managing at the Speed of Change -kirjan, jossa muutokset 
esitetään kuudella eri tasolla:  
 

1. Pelko: En ole varma mitä tulee tapahtumaan. 

2. Kieltäminen: Muutos ei ole tarpeen/En usko, että muutos tulee tapahtumaan. 

3. Suuttuminen: Minua suututtaa muutos/Olen suuttunut muille, jotka vaativat 
minua muuttumaan. 

4. Järkeily: Muutos on hyvä asia, tarpeellinen, tai ratkaisee ongelman. 

5. Hyväksyminen: Muutos tulee tapahtumaan ja saattaa tuoda mukanaan uusia 
mahdollisuuksia. 

6. Kasvu: Minulla on suunnitelma ja olen siitä innoissani. 
 
Muiden auttaminen muutoksen hyväksynnässä ja 
hallinnassa 
 
Muutosten tapahtuessa on tärkeää osata johtaa ihmisiä muutoksen välttelystä kohti 
muutoksen hyväksymistä. Alla muutamia keinoja, joilla tämä voidaan tehdä: 
 

• Keskustele organisaation niiden jäsenten kanssa joihin muutos vaikuttaa ja 
kerro mitä etuja siitä heille on.  

• Määrittele selkeästi syy muutokseen ja keskustele osapuolten roolista 
ratkaisussa.  

• Luo muille visio muutoksen aikaansaamista tuloksista, anna lisäselvitystä ja 
pyydä heiltä palautetta. 

• Ota asianomaiset mukaan muutoksen toimeen panemiseen, jotta he kokisivat 
omistajuutta muutoksesta ja tukevat sitä. 

M
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