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Valmistaudu johtamaan ensimmäisenä varapiirikuvernöörinä; Valmistaudu menestymään  
piirikuvernöörinä  

 
Kun palvelet ensimmäisenä varapiirikuvernöörinä, suoritat koulutuksen ja valmistaudut johtamaan piiriä 
piirikuvernöörinä.  Piirikuvernöörinä toteutat suunnitelman saavuttaaksesi piirisi tavoitteet.   
 
Yksi tärkeimmistä prioriteeteistasi on olla valmiina astumaan piirikuvernöörin tehtävään, mikäli 
piirikuvernöörin estyy hoitamasta tehtäviään mistä tahansa syystä.  Todennäköisimmin piirikuvernöörin 
myös antaa sinulle muita tehtäviä ja sinua saatetaan pyytää johtamaan yhtä tai useampaa toimikuntaa 
vuoden aikana.   
 
Näiden velvollisuuksien lisäksi sinun olisi käytettävä hieman aikaa valmistautuaksesi palvelemaan 
piirikuvernöörinä ja suorittamaan koulutuksen. On tärkeää, että ymmärrät piirikuvernöörin roolin ja kaikki 
siihen liittyvät velvollisuudet hyvissä ajoin ennen palvelun aloittamista.   
 

Valmistautuminen piirikuvernöörivuoteen  
 
Ennen piirikuvernöörivuotta tulet viettämään runsaasti aikaa valmistautumiseen. Piirikuvernöörin 
velvollisuuksien oppiminen, johtamistaitojen hienosäätö ja parhaiden käytäntöjen jakaminen 
johtajatovereidesi kanssa auttavat sinua olemaan tehokas ennen virkaan astumista.   
 
Ensimmäisten varapiirikuvernöörien/piirikuvernööri-elektien (FVDG/DGE) koulutus on intensiivinen vuoden 
mittainen koulutusohjelma, jossa tulevat piirikuvernöörit saavat tiedot, näkemyksen ja taidot, joita 
tarvitaan piirien ja Lions Internationalin tukemiseen. 
 
Käy FVDG/DGE-koulutusohjelman verkkosivulla, josta löydät viimeisimmät ohjelmatiedot, mukaan lukien 
koulutuspäivät ja -aikataulut, ja tutustu FVDG/DGE-ohjelman yleiskatsaukseen PDF-tiedostossa, josta 
löydät tarkempia tietoja aktiviteeteista ja tehtävistä.  Seuraavassa on muutamia ohjelman kohokohtia.  
 
• FVDG/DGE-yksittäispiirin ja moninkertaispiirin tason koulutus – Maailmanlaajuisen toimintaryhmän 

koordinaattoreille lähetetään opetussuunnitelma, jotta he pystyvät järjestämään FVDG/DGE-
koulutuksen moninkertaispiirissä tai lähellä sijaitsevissa yksittäispiireissä.  
 

• FVDG/DGE-ryhmät – FVDG/DGE:t jaetaan luokkahuoneryhmiin kielen mukaan, ja heille nimetään 
ryhmänjohtaja, joka toimii heidän mentorinaan ja oppaanaan koko koulutusohjelman ajan.  
Ryhmänjohtajat ottavat ensimmäisen kerran yhteyttä heidän oman ryhmänsä FVDG/DGE:hin 
elokuun lopussa/syyskuun alussa.  
 

• FVDG/DGE:en verkkotehtävät – Ensimmäisille varapiirikuvernööreille/piirikuvernööri-elekteille 
annetaan verkkotehtäviä pitkin heidän vuottaan ensimmäisinä varapiirikuvernööreinä. Nämä 
verkossa suoritettavat tehtävät käynnistetään vaiheittain FVDG/DGE-oppimispolulla Lionien 
oppimiskeskuksessa (LLC). Verkkotehtävien käynnistämiseen liittyvä viestintä tapahtuu FVDG/DGE:n 
ryhmänjohtajan kautta.  

https://www.lionsclubs.org/fi/resources-for-members/resource-center/fvdg-dge-seminar
https://myapps.lionsclubs.org/
https://myapps.lionsclubs.org/
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• FVDG/DGE-moninkertaispiirin koulutus – Maailmanlaajuisen toimintaryhmän koordinaattoreille 
lähetetään opetussuunnitelma, jotta he pystyvät järjestämään koulutuksen moninkertaispiirissä tai 
lähellä sijaitsevissa yksittäispiireissä. 

 
• FVDG/DGE-seminaari – Neljän päivän mittainen koulutustapahtuma, joka on jaettu kahteen 

paikkaan: Päivät 1–3: St. Charles, IL USA (vain FVDG/DGE) ja päivä 4 kansainvälisessä 
vuosikokouksessa.  
 

• FVDG/DGE-seminaarin ilmoittautuminen ja matkat – Tiedot toimitetaan sähköpostitse osoitteista 
DGESeminar@lionsclubs.org ja DGETravel@lionsclubs.org. Ilmoittautuminen ja matkoihin liittyvä 
viestintä alkavat syyskuun lopulla/lokakuun alussa.  Jos tarvitset viisumin päästääksesi maahan, 
harkitse viisumin hakemista ajoissa.  Hallituksen sääntöjen mukaisesti kaikki matkajärjestelyt tulee 
tehdä järjestön valitseman matkanjärjestäjän kautta.  

 
 FVDG/DGE:n koulutusohjelman verkkosivua päivitetään jatkuvasti, ja siellä on yksityiskohtaisia tietoja ja 
ohjeita ilmoittautumisesta, majoituksesta ja matkustamisesta.  Käy verkkosivulla usein uusimpien tietojen 
saamiseksi.  

 
Rakenna jäsenyyssuunnitelma - Kun käytät Maailmanlaajuista jäsenyysaloitetta, varmistat menestyksen:  
Kehitetty prosessi palvelee sinua klubin johtamisessa.  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!  
 

Mistä löydän tärkeät tiedot?  
 

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  

 
 
 

mailto:DGESeminar@lionsclubs.org
mailto:DGETravel@lionsclubs.org
https://www.lionsclubs.org/fi/resources-for-members/resource-center/fvdg-dge-seminar
https://www.lionsclubs.org/fi/global
https://myapps.lionsclubs.org/
https://lci-user-app-prod.azurewebsites.net/account/register
https://lionshelp.zendesk.com/hc/en-us/categories/360002949274
mailto:MyLION@lionsclubs.org


 

   
Takaisin sisällysluetteloon  District E-Book |5 

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  
 

• Klubin saavutusraportti:  Tämä raportti tarjoaa hyödyllisen yleiskuvan klubeista, joissa vierailet. 
Se esittelee tärkeää tietoa jäsenyydestä, palkinnoista, virkailijoista ja muusta.  

 
• Piirin vieras  – Piirikuvernööri tai kuvernöörineuvoston puheenjohtaja voi antaa enintään viidelle 

lionille oikeuden käyttää MyLCI:tä hallintotehtävien tukemiseksi.   
 

• Kenellä on käyttöoikeus – Varmista, että piirin tiimin jäsenet tietävät, miten MyLCI:tä käytetään 
tärkeänä tiedonlähteenä. 

 
• Jäsenten yhteystietojen lataaminen – Tämän MyLCI:n toiminnon kautta pääset luomaan 

postitusosoite-, sähköpostiosoite- ja puhelinnumeroluetteloita kommunikaation 
helpottamiseksi. 

 
• Luettelo edustajista – Luettelo äänioikeutetuista jäsenistä klubia kohden.  

 
• Luettelo kuolleista jäsenistä – Luettelo lioneista, jotka ovat äskettäin kuolleet. 

 
• Jäsenyysraportit - Nämä tiedot ovat käytettävissä kotisivun Tukikeskus-valikossa, kun kirjaudut 

sisään MyLION/MyLCI -sovellukseen.  
 
• 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.  
 

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 

mailto:myLCI@lionsclubs.org
https://lionshelp.zendesk.com/hc/fi-fi
https://lionshelp.zendesk.com/hc/fi-fi
https://lionshelp.zendesk.com/hc/fi-fi
https://lionshelp.zendesk.com/hc/fi-fi
https://lionshelp.zendesk.com/hc/fi-fi
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/
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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@lionclubs.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.  
 
Piirihallitus 

 
Kun mietit jäseniä piirin tiimiin ja hallitukseen, tarkasta piirin omasta sääntökokoelmasta, onko olemassa 
muita virkoja, jotka sinun tulee täyttää.   
 
Piirin rakenne - malli – Piirihallituksen organisaatiokaavio 
 
Tämä Piirin rakenne -malli näyttää ehdotetun piirin hallituksen rakenteen ja sisältää Maailmanlaajuisen 
toimintaryhmän piirikoordinaattorit.  Kansainväliset ohjesäännöt määrittelevät nämä virat:   
 
Virkailijat  – Nämä virat saa kirjata MyLCI:hin vain Piiri- ja klubijaoston hallintohenkilökunta.   

 
Edellinen piirikuvernööri – Resurssit entiselle piirikuvernöörille auttavat entistä piirikuvernööriä pysymään 
ajan tasalla, valmiina osallistumaan ja parantamaan johtamistaitoja. 

 
Piirikuvernööri – täytä ja liitä mukaan Piirikuvernöörin henkilötietolomake.  
 
Ensimmäinen varapiirikuvernööri / DGE – Täytä ja liitä mukaan Ensimmäisen varapiirikuvernöörin 
henkilötietolomake.  
 
Toinen varapiirikuvernööri – Täytä ja liitä mukaan Toisen varapiirikuvernöörin henkilötietolomake.   

 
Lähetä Vuosikokousraportti heti piirin vuosikokouksen jälkeen raportoidaksesi virkailijoiden vaalitulokset 
tuleville piirikuveröörin tiimin virkailijoille:   
 
Hallituksen virkailijat – voidaan raportoida MyLCI:ssa 15. toukokuuta jälkeen. Raportoinnin suorittaa 
ensimmäinen varapiirikuvernööri/DGE:  

https://www.lionsclubs.org/fi/resources-for-members/digital-products/portal-updates
https://www.lionsclubs.org/resources/79865388
https://www.lionsclubs.org/fi/resources-for-members/resource-center/past-district-governors
https://www.lionsclubs.org/resources/79866188
https://www.lionsclubs.org/resources/79865709
https://www.lionsclubs.org/resources/79865709
https://www.lionsclubs.org/resources/79865688
https://www.lionsclubs.org/resources/79866034
https://lionshelp.zendesk.com/hc/fi-fi
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Hallituksen sihteeri ja rahastonhoitaja - Hallituksen sihteerin & rahastonhoitajan e-Kirja    
 

Jos et voi suorittaa virkailijoista ilmoittamista MyLCI:ssä, voit sen sijaan käyttää kirjoitettavaa PDF-
tiedostoa. 
 

Lohkon ja alueen puheenjohtajat  
 
Piirikuvernööri-elektinä sinulla on oikeus ilmoittaa lohkojen ja alueiden puheenjohtajat MyLCI:ssä ja 
samalla luoda lohko- ja aluerakenne.  Tämä tehtävä tulisi suorittaa heti kun saat piirikuvernööri-elektinä 
oikeuden käyttää MyLCI:tä.   Tämä tehtävä voidaan suorittaa vain MyLCI:ssä. 
 
• Ohjeet lohkojen ja alueiden määrittelemiseksi piireissä:  

 
 Lohko- ja aluerakenteiden luominen ja puheenjohtajien nimittäminen niille. 
 Sekä nykyisten että uusien klubien määrittäminen lohkoille ja lohkojen ylläpito. 
 Lohko- ja alueraporttien ajaminen. 

 
• Resursseja lohkojen ja alueiden puheenjohtajille  – Lohko- ja aluejohtajien keskuksen avulla pääsee 

helposti tietoihin, joita lohko- ja aluejohtajat tarvitsevat. 
 
• Maailmanlaajuinen jäsenyysaloite – Lohkon ja alueen puheenjohtaja: Tutustu 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! 
 

• Lohko- ja aluepalkinnot  – Vaatimukset ajoitetaan tavalla, joka optimoi mainitut resurssit.  Tee 
suunnitelmat aikaisin ja saavuta ilmoitetut kriteerit koko vuoden ajan, joten jokainen päivä on 
tärkeä!  

 
• Lohkon puheenjohtajan työpaja – Tämä ohjaajan vetämä työpaja on suuunniteltu tarjoamaan lohkon 

ja alueiden puheenjohtajille perusasiat 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.  

  

https://www.lionsclubs.org/resources/79866229
https://www.lionsclubs.org/resources/79866257
https://www.lionsclubs.org/resources/79866257
https://lionshelp.zendesk.com/hc/en-us
https://www.lionsclubs.org/fi/resources-for-members/resource-center/zone-region-chairpersons
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-and-region-awards
https://lionsclubs.org/fi/resources-for-members/resource-center/zone-chairperson-training-materials
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Piirikoordinaattorit   
 
Maailmanlaajuisen toimintaryhmän koordinaattorit toimivat tiiminä laatiakseen ja saavuttaakseen piirin 
tavoitteet sekä luodakseen synergiaa ja uusia mahdollisuuksia, jotta klubit voivat kasvaa ja palvella.   
 
Alla on linkkejä toimenkuviin.  Saat lisämateriaaleja Maailmanlaajuisen toimintaryhmän verkkosivuilta.  
 
• Maailmanlaajuisen johtajakoulutusryhmän piirikoordinaattori – Tämä koordinaattori palvelee yhden 

vuoden ajan ja hänet nimitetään/valitaan piirin malli- ja ohjesääntöjen mukaisesti.   
 
• Maailmanlaajuisen jäsentyöryhmän piirikoordinaattori – Tämä koordinaattori palvelee yhden vuoden 

ajan ja hänet nimitetään/valitaan piirin malli- ja ohjesääntöjen mukaisesti.   
 
• Maailmanlaajuisen jäsentyöryhmän piirikoordinaattori – Tämä koordinaattori palvelee yhden vuoden 

ajan ja hänet nimitetään/valitaan piirin malli- ja ohjesääntöjen mukaisesti.   
 

• Maailmanlaajuisen laajennustiimin piirikoordinaattori – Tämä koordinaattori palvelee yhden vuoden 
ajan ja hänet nimitetään/valitaan piirin malli- ja ohjesääntöjen mukaisesti.   
 

Piirin LCIF-koordinaattori  – Tämä LCIF:n nimittämä koordinaattori vahvistaa LCIF:ää auttamalla säätiötä 
humanitaarisessa työssä kaikkialla maailmassa.  
 

Piirin puheenjohtajat   
Lionsklubien kansainvälisellä järjestöllä on 14 virallista piirin toimikunnan puheenjohtajaa.  Ilmoita 
puheenjohtajat ja koordinaattorit käyttämällä MyLCI:ta tai kirjoitettavalla PDF-lomakkeella.  Virkakausi on 
yksivuotinen, ellei toisin ole mainittu.   
 
• Vuosikokous – Vuosikokousjohtaja toimii kuvernöörineuvoston puheenjohtajan puolesta sen 

varmistamiseksi, että moninkertaispiirin vuosikokous onnistuu odotusten mukaisesti. 
 

• Lapsuusiän syöpä – Tämä lion tiedottaa ja kouluttaa lioneita ja leoja lapsuusiän syövästä ja tunnistaa 
toteutettavia palvelumahdollisuuksia auttaakseen perheitä, joita syöpä koskettaa, sekä tukeakseen 
olemassa olevia lääkinnällisiä palveluita. 

 
• Diabetes – Tämä lion järjestää tehokkaita palveluaktiviteetteja taisteluun diabetesta vastaan piirin 

alueen paikkakunnilla. 
 
• Ympäristö – Tämä lion avustaa klubeja, kun ne tarvitsevat apua ympäristönsuojeluun liittyvien 

palveluprojektien toteuttamisessa piirinsä alueella.  
 
• Kunniatoimikunta – Tämän verkkosivun kautta tuetaan entisiä piirikuvernöörejä, jotta he voivat 

jatkaa osallistumista piirien klubien tukemiseen ja harmonian edistämiseen piirissä.  

https://www.lionsclubs.org/fi/resources-for-members/resource-center/global-action-team-roles-resources
https://www.lionsclubs.org/resources/79866117
https://www.lionsclubs.org/resources/79865896
https://www.lionsclubs.org/resources/79865895
https://www.lionsclubs.org/resources/134671168
https://www.lionsclubs.org/resources/79866823
https://myapps.lionsclubs.org/?
https://myapps.lionsclubs.org/?
https://www.lionsclubs.org/resources/79866164
https://lionsclubs.org/fi/resources-for-members/resource-center/plan-a-district-convention
https://lionsclubs.org/fi/resources-for-members/resource-center/info-for-childhood-cancer-chairperson
https://lionsclubs.org/fi/resources-for-members/resource-center/info-for-diabetes-chairperson
https://lionsclubs.org/fi/resources-for-members/resource-center/info-for-environment-chairperson
https://lionsclubs.org/fi/resources-for-members/resource-center/past-district-governors
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• Nälän helpottaminen – Tämä lion avustaa klubeja, kun ne tarvitsevat apua nälän helpottamiseen 
liittyvien palveluprojektien toteuttamisessa piirinsä alueella.  

 
• Tietotekniikka – Tämä puheenjohtaja auttaa piiriä ja klubien johtajia sosiaalisen median, e-Piiritalon 

ja e-Klubitalon työkalujen käyttämisessä.  
 
• Leoklubi – Leoklubien puheenjohtajat pyrkivät vaikuttamaan piirinsä menestykseen edistämällä, 

kehittämällä ja tukemalla jatkuvasti leoklubeja.  Joko yksivuotinen tai kolmivuotinen virkakausi on 
mahdollinen.  
 

• Leo- ja leo-lion yhteyshenkilöt – Auttavat tuomaan nuorempia ääniä ja näkökulmia piiritasolle ja 
rakentamaan vahvempia yhteyksiä leojen ja lionien välille.    

 
• Markkinointijohtaja – Julkisuusideoille tarkoitettu verkkosivusto kattaa kaiken perusesitteistä 

sosiaaliseen mediaan.  
 
• Rauhanjulistekilpailun johtaja – Tämä puheenjohtaja avustaa piirikuvernööriä rauhanjulistekilpailun 

toteuttamisessa piirissä.  
 
• Näkökyky – Tämä puheenjohtaja järjestää näköhuoltoon liittyviä palveluprojekteja piirissä ja motivoi 

klubeja toteuttamaan palveluprojekteja. 
 
• Nuorisoleirit ja -vaihto – Tämä puheenjohtaja valvoo nuorisoleiri- ja vaihto-ohjelmaa ja auttaa 

tuomaan eri maiden nuoria mielekkääseen kontaktiin toistensa kanssa helpottamalla ideoiden, 
tapojen ja kulttuuristen näkökulmien jakamista.  

 
• Lions Quest – Tämä on Lions Clubs Internationalin säätiön monipuolisin nuoriso-ohjelma, jonka 

kautta nuorille opetetaan positiivisia elämäntaitoja.   
 
 

Tuotteiden tilaaminen LCI:n klubitarvikeosastolta    
 
Piirikuvernöörit pääsevät käyttämään piirin tiliä joka vuosi 1. heinäkuuta.  Alla on linkit useimmin tilattuihin 
tuotteisiin verkkokaupasta Lions Shop. 
 
• Palkinnot ja tunnustus - Tässä osiossa on runsaasti tuotteita, joilla voidaan antaa tunnustusta 

erinomaisille lionsklubeille.  Joitakin suosituimpia piirin palkintoja ovat mm:  
• Piirivirkailijan mitalit 
• Piirin puheenjohtajan merkit 
• Piirikuvernöörin palkintomitali 
• Nauhat ja palkit 

 

https://lionsclubs.org/fi/resources-for-members/resource-center/info-for-hunger-chairperson
https://lionsclubs.org/fi/resources-for-members/resource-center/create-e-district-house
http://members.lionsclubs.org/FI/resources/communicate-your-activities/create-website-eclubhouse.php
https://lionsclubs.org/fi/resources-for-members/resource-center/leo-club-chairpersons
https://cdn2.webdamdb.com/md_MSufQ32Ysa31cT7S.jpg.pdf?v=1
https://lionsclubs.org/fi/resources-for-members/resource-center/club-marketing-communications-chairperson
https://www.lionsclubs.org/resources/79866863
https://www.lionsclubs.org/fi/start-our-approach/youth/peace-poster
https://lionsclubs.org/fi/resources-for-members/resource-center/info-for-vision-chairperson
https://www.lionsclubs.org/fi/resources-for-members/resource-center/information-for-YCE-chairpersons
https://www.lionsclubs.org/fi/start-our-approach/grant-types/lions-quest-grants
https://lionsclubsinternational.myshopify.com/
https://lionsclubsinternational.myshopify.com/collections/awards-recognition
https://lionsclubsinternational.myshopify.com/collections/awards-recognition
https://lionsclubsinternational.myshopify.com/collections/medals/products/m1
https://lionsclubsinternational.myshopify.com/collections/medals/products/g4682
https://lionsclubsinternational.myshopify.com/collections/medals/products/g171
https://lionsclubsinternational.myshopify.com/collections/ribbons-bars
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• Nimikyltit  – Näitä nimikylttejä käyttävät kaikki piirivirkailijat paitsi piirikuvernööri ja entiset 
piirikuvernöörit. Piiri- ja klubihallinnon jaos lähettää nimikyltit seuraaville virkailijoille ja heidän 
puolisoilleen YHDEN KERRAN ilmaiseksi.  Kaikki ylimääräiset tai korvaavat merkit on tilattava suoraan 
Lions Shopin kautta.  
 

• Piirikuvernööri-elekti ja kumppani  
• Virasta siirtyvä piirikuvernööri ja kumppani 

 
• Piirivirkailijan rintaneulat - Saatavana kaikille tärkeimmille piirin viroille.  

 
• Entisen piirikuvernöörin rintaneulat - Vakiomallisen rintaneulan lisäksi on saatavana erityistuotteita, 

joilla palkitaan entiset piirikuvernöörit.  
 

• Piirikuvernöörin merkki – Halkaisijaltaan 5 -1/8" deluxe-tunnus käytettäväksi piirikuvernöörin jakussa 
ja muissa vaatteissa 
 

• Piirikuvernöörin merkki – Halkaisijaltaan 5 1/8" deluxe-tunnus käytettäväksi piirikuvernöörin jakussa 
ja muissa vaatteissa  
 

• Uuden jäsenen paketti –  Tämä paketti on tarkoitettu jo perustettuihin klubeihin liittyville uusille 
jäsenille.  Kukin piirikuvernööri saa 50 pakettia toimivuoden alussa.     
 
 Jos tarvitset lisää paketteja vuoden aikana, voit kirjautua Lion Account -tilillesi ja tilata 

paketteja Lions Shopin kautta.  Huomaa, että et voi lisätä paketteja ostoskoriin, jos et ole 
kirjautunut sisään.  

 Uusiin perustettaviin klubeihin liittyvien uusien jäsenten paketit käsitellään eri tavalla, eikä 
niitä saa klubitarvikeosastolta. Lisätietoja saadaksesi ota yhteyttä newclubs@lionsclubs.org  

 
• Rauhanjulistekilpailun paketti – Paketteja voi ostaa joka vuosi 15. tammikuuta – 1. lokakuuta. 

 
• We Serve Collection - Älä unohda tarkistaa We Serve -mallistosta uusia tuotteita! 

 
Jos sinulla on kysyttävää klubitarvikkeista, lähetä sähköpostia osoitteeseen clubsupplies@lionsclubs.org. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://lionsclubsinternational.myshopify.com/collections/meeting-supplies/Name-Badges
https://lionsclubsinternational.myshopify.com/collections/pins/products/b14
https://lionsclubsinternational.myshopify.com/search?q=Past+District+Governor+Lapel+Tack
https://lionsclubsinternational.myshopify.com/products/a150dg
https://lionsclubsinternational.myshopify.com/products/a150
https://lionsclubsinternational.myshopify.com/products/nm10p
mailto:newclubs@lionsclubs.org
https://lionsclubsinternational.myshopify.com/collections/all/products/ppk1
https://lionsclubsinternational.myshopify.com/collections/we-serve
mailto:clubsupplies@lionsclubs.org
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Apurahat 
 
LCI:n apurahat – Apurahat ovat haettavissa järjestön useiden eri ohjelmien kautta ja ne on suunniteltu 
auttamaan jäsenhankinnassa, klubin aktiviteettien mainostamisessa ja nuorten johtajien kouluttamisessa.    
 
• Uusia ääniä -symposium – Symposium on hyödyllinen työkalu tarpeiden ja asiaankuuluvien 

palvelumahdollisuuksien määrittämiseksi, jotta innostetaan kaikenikäisiä ja eri taustoista tulevia 
ihmisiä osallistumaan.   

 
• Uusia ääniä -työpaja –  Tämä työpaja tuo yhteen pienen, mutta moninaisen ryhmän tutkimaan 

tekijöitä, jotka liittyvät uusien jäsenten rekrytoimiseen ja säilyttämiseen, kuten eri etniset taustat, 
sukupuoli ja ikäryhmät.  

• Leojohtajien apuraha – Tarjoaa taloudellista avustusta lionien moninkertaispiireille, osapiireille tai 
yksittäispiireille leojohtajien konferenssin pitämistä varten. 

 
• Jäsenkasvun apuraha – Kohdemarkkinointialoitteita, jotka keskittyvät uusien klubien perustamiseen 

ja jäsenkasvuun. 
 
• Markkinointiapuraha – Tämä apuraha on suunniteltu moninkertais- tai yksittäispiirien avuksi 

lisäämään yleisön tietoisuutta lioneista ja lionsohjelmista.  
 
• Johtajakoulutuksen kehittäminen – Moninkertaispiirin apurahaohjelma – Tämä apurahaohjelma 

tarjoaa varoja sellaisten kulujen tukemiseen, jotka liittyvät ensimmäisten ja toisen 
varapiirikuvernöörien koulutukseen.  

 
• Johtajakoulutuksen piirin apurahaohjelma – Tämä apurahaohjelma tarjoaa varoja tukemaan piirin 

tason koulutusta lohkojen puheenjohtajille.  
 

• Johtajakoulutusinstituutin apurahaohjelma – Tämän apurahaohjelman kautta tarjotaan kaikille 
moninkertaispiireille, yksittäispiireille ja piirittömille väliaikaispiireille/-alueille/-lohkoille apurahaa 
tukemaan Aloittavien lionjohtajien koulutusinstituuttia (ELLI) tai Alueellista lionjohtajien 
koulutusinstituuttia (RLLI).  
 

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.  

 
 
 

https://www.lionsclubs.org/resources/79866363
https://www.lionsclubs.org/resources/79866644
https://lionsclubs.org/fi/start-our-approach/grant-types/leo-grants
https://www.lionsclubs.org/fi/start-our-approach/grant-types/membership-development-grants
https://www.lionsclubs.org/fi/start-our-approach/grant-types/marketing-grants
https://www.lionsclubs.org/fi/start-our-approach/grant-types/leadership-development-grant-program
https://www.lionsclubs.org/fi/start-our-approach/grant-types/leadership-development-grant-program
https://lionsclubs.org/fi/resources-for-members/leadership-development/institute-grant-program
https://www.lionsclubs.org/fi/lcif-grants-toolkit
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Ajanhallinta – Aikataulun suunnitteleminen koko vuodelle  
 
Huomaat ehkä, että kalenterisi täyttyy hyvin nopeasti toimiessasi piirikuvernöörin virassa.  Jos merkitset 
koko vuoden kalenteriin ensin kaikki tapahtumat ja pakolliset menot, pystyt helpommin asettamaan 
tärkeysjärjestykseen muut tilaisuudet, joista et tiennyt etukäteen.  Aloita kalenterin täyttäminen 
asettamalla tilaisuudet tärkeysjärjestykseen sen mukaan, mihin sinun on pakko osallistua, ja muista varata 
riittävästi aikaa tilaisuuksille, jotka ovat kauempana ja joihin kuluu enemmän aikaa.  
 
Kansainväliset tapahtumat  
 
• Lionsklubien kansainvälisen järjestön kalenteri – Tässä päämajan kalenterissa on tiedot tulevista 

tapahtumista, tärkeistä palkintohakemusten takarajoista sekä maailmanlaajuisista 
palvelutapahtumista. 

 
• Kansainvälinen vuosikokous – LCICON -sivustolla on runsaasti tietoa osallistumisesta Lionsklubien 

kansainvälisen järjestön tärkeimpään kansainväliseen tapahtumaan, esimerkiksi ilmoittautumisesta 
verkossa, tapahtumapaikoista, vuosikokouksen ohjelmasta ja alueella järjestettävistä kiertoajeluista.   

 
Piirin tapahtumat - Olet suoraan vastuussa näiden tapahtumien johtamisesta johtamisesta tai aktiivisesta 
osallistumisesta.  
 
• Piirihallituksen kokoukset järjestetään toimivuoden jokaisen neljänneksen aikana.   

 
• Piirin vuosikokous – Jokaisen piirin tulee järjestää joka vuosi piirin vuosikokous kansainvälisen 

säännön mukaisesti.    
 

• Kuvernöörineuvoston kokous - Oma kuvernöörineuvostosi – kuvaa moninkertaispiirin toimintaa ja 
rooliasi.  

 
Klubivierailut – Voit vierailla piirin jokaisessa klubissa vuoden aikana tukeaksesi klubien hyvinvointia, 
lisätäksesi avointa kommunikaatiota ja mainostaaksesi ohjelmia ja tilaisuuksia.   Tutustu “Tee 
klubivierailuista onnistuneita!” -verkkosivuun lisätietojen saamiseksi.  
 
Oppimismahdollisuudet tai -tapahtumat - Sinulla on tärkeä rooli tuen tarjoamisessa sekä klubivirkailijoille 
että piirin johtajille. Jos haluat lisätietoja tai apua alla olevista kysymyksistä, ota yhteyttä paikalliseen 
Maailmanlaajuiseen toimintaryhmään - GLT-koordinaattoriin.  
 
• Klubivirkailijan perehdytys – Lionien oppimiskeskuksessa (LLC) on saatavilla työkaluja 

henkilökohtaiseen, itsenäisesti suoritettavaan koulutukseen.  
 
 
 
 

https://lionsclubs.org/fi/resources-for-members/lions-events-calendar
https://lcicon.lionsclubs.org/
https://www.lionsclubs.org/resources/79865906
https://www.lionsclubs.org/fi/resources-for-members/resource-center/club-visitation
https://myapps.lionsclubs.org/
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• Lohkon puheenjohtajan työpaja – Tämä ohjaajan vetämä työpaja on suuunniteltu tarjoamaan lohkon 
ja alueiden puheenjohtajille perusasiat 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.  
 

• Toisen varapiirikuvernöörin koulutus  – Tässä koulutuksessa yhdistetään Lionien oppimiskeskuksessa 
(LLC) olevat etukäteistehtävät ja ohjaajan vetämä työpaja, joissa käsitellään tehtävän velvollisuudet 
sekä menestykseen tarvittavat taidot.  

 
• Lionien mentoriohjelma – Tässä ohjelmassa tarjotaan henkilökohtaisia kasvumahdollisuuksia, joiden 

avulla jäsenet pääsevät käyttämään omia ainutlaatuisia kykyjään ja tietojaan. 
 

• Kokeneempien lionjohtajien koulutusinstituutti (ALLI) – Tässä instituutissa vahvistetaan arvokkaita 
taitoja ja tietoja LCI:sta/LCIF:stä lioneille, jotka pyrkivät johtotehtäviin klubin ulkopuolella.  
 

• Lionkouluttajien koulutusinstituutit (FDI) – Tämä instituutti tarjoaa perustavia koulutustaitoja 
lioneille, jotka haluavat johtaa ja kouluttaa muita paikallisella tasolla.  Siihen sisältyy mahdollisuuksia 
harjoitella luokkahuoneessa käytännön opetustaitoja.    
 

• Lionkouluttajien virallinen pätevöitymisohjelma (LCIP) – Tämä ohjelma toimii tapana pätevöityä 
virallisiksi ohjaajiksi ja ylläpitää pätevyyttä virallisen pätevöitymisohjelman kautta. Pätevyyden 
ansainneet lionit voivat toimia kouluttajina paikallisesti hyväksytyissä instituuteissa. Lions Clubs 
Internationalin instituutit*, FVDG/DGE-seminaari ja muut koulutustapahtumat.  LCIP-koulutus antaa 
lioneille tarvittavat tiedot LCI:n koulutustavoista ja mahdollisuuden tulla arvioiduksi pätevyyden 
saamista varten.  Pätevyyden saamiseen vaaditaan, että lion vetää 60 minuutin mittaisen 
opetustilaisuuden.  Pätevyyden saaneiden lionien on uusittava pätevyys verkkokurssien kautta joka 
neljäs vuosi, jotta he voivat säilyttää LCIP-pätevyyden. *Hakijan on pystyttävä kommunikoimaan 
englanniksi, jotta hän voi toimia kouluttajana Lions Clubs Internationalin instituutissa. 

 
• Aloittavien lionjohtajien koulutusinstituutti (ELLI) –Tämä ohjelma järjestetään paikallisen 

instituuttiohjelman kautta ja se valmistelee lioneita klubitason johtotehtäviin.  Taloudellista tukea on 
tarjolla moninkertaispiireille, yksittäispiireille ja piirittömille väliaikaispiireille/-alueille/-lohkoille 
Johtajakoulutuksen kehittämisen apurahaohjelman kautta.  

 
• Alueellinen lionjohtajien koulutusinstituutti (RLLI) –Tämä ohjelma järjestetään paikallisen 

instituuttiohjelman kautta ja se valmistelee lioneita kaikkien tasojen johtotehtäviin.  
Opetussuunnitelma on mukautettavissa vastaamaan kunkin alueen koulutus- ja kehitystarpeita.  
Taloudellista tukea on tarjolla moninkertaispiireille, yksittäispiireille ja piirittömille väliaikaispiireille/-
alueille/-lohkoille Johtajakoulutuksen kehittämisen apurahaohjelman kautta.  

 

https://lionsclubs.org/fi/resources-for-members/resource-center/zone-chairperson-training-materials
https://www.lionsclubs.org/fi/resources-for-members/resource-center/second-vice-district-governor-training
https://lionsclubs.org/fi/resources-for-members/resource-center/mentoring-program
https://lionsclubs.org/fi/resources-for-members/resource-center/advanced-lions-leadership-institute
https://lionsclubs.org/fi/resources-for-members/faculty-development-institute
https://lionsclubs.org/fi/resources-for-members/resource-center/lions-certified-instructor-program
https://www.lionsclubs.org/fi/resources-for-members/resource-center/emerging-lions-leadership-institute
https://www.lionsclubs.org/fi/resources-for-members/leadership-development/institute-grant-program
https://www.lionsclubs.org/fi/resources-for-members/resource-center/rlli-curriculum
https://www.lionsclubs.org/fi/resources-for-members/leadership-development/institute-grant-program


 

 
   
          Takaisin sisällysluetteloon  District E-Book |14 

• Paikallinen instituuttiohjelma - Tämä ohjelma laajentaa kansainvälistä koulutusohjelmaa tarjoamalla 
paikallisille johtajille vaihtoehtoja suorittaa koulutusta moninkertaispiireissä, piireissä ja/tai 
piirittömillä alueilla.  Hakemus on saatavilla seuraaviin instituutteihin: Alueellinen lionjohtajien 
koulutusinstituutti (RLLI), Aloittavien lionjohtajien koulutusinstituutti (ELLI), Kokeneempien 
lionjohtajien koulutusinstituutti (ALLI) ja Lionkouluttajien koulutusinstituutti (FDI).  Lisätietoja: 
institutes@lionsclubs.org  
  

Lionien oppimiskeskus (LLC), jota käytetään Lion Account -tilin kautta, tarjoaa kaikille lioneille ja leoille 
mahdollisuuden oppia ja parantaa tietoja lionien perusteista ja johtamistaidoista interaktiivisten 
verkkokurssien avulla. 
 
Vaalipiirin tapahtumat - Lions Clubs Internationalin foorumit  –  Kaikki vaalipiirin alueella asuvat lionit 
kutsutaan osallistumaan foorumiin. 
 

Piirin vuosikokous, vaalit ja virkojen täyttäminen. 
 

Piirien vuosikokoukset 
 
• Miten suunnitella piirin vuosikokous – Tällä verkkosivulla on opas piirin tai moninkertaispiirin 

onnistuneen vuosikokouksen järjestämiseen. 
 
• Puhujavieraiden kutsuminen – Käytä tätä verkkolomaketta, kun haluat kutsua kansainvälisen 

puhujavieraan tilaisuuteenne. 
 

Piirin vaalit 
 
• Piirin vaalimenettelyt – Sisältää piirin ohjeet käytännöistä ja ehdoista, jotka liittyvät piirin 

vuosikokouksen ja vaalien järjestämiseen  
 
• Piirin vuosikokousraportti – Käytä tätä kirjoitettavaa lomaketta vaalitulosten vahvistamiseen.  

 
• Kansainvälisen virkailijan ja varapiirikuvernöörin vaaleihin liittyvän valituksen tekeminen – Tämä 

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

 
Virkojen täyttäminen   

 
• Piirikuvernööri – Kun piirikuvernöörin viran täyttäminen tulee ajankohtaiseksi, lue Piirin 

mallisäännöt ja ohjesäännöt Hallituksen sääntökokoelma, Liite B, sekä ”Säännöt koskien 
erityiskokousta lionin suosittamiseksi piirikuvernöörin virkaan.” 

 

mailto:institutes@lionsclubs.org
https://myapps.lionsclubs.org/
https://lionsclubs.org/fi/resources-for-members/forums
https://www.lionsclubs.org/fi/resources-for-members/resource-center/plan-a-district-convention
https://members.lionsclubs.org/FI/resources/speaker-request-form.php
https://www.lionsclubs.org/resources/79866110
https://www.lionsclubs.org/resources/79866034
https://www.lionsclubs.org/resources/79865977
https://www.lionsclubs.org/resources/79866013
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• Ensimmäinen tai toinen varapiirikuvernööri – Kun ensimmäisen tai toisen piirikuvernöörin viran 
täyttäminen tulee ajankohtaiseksi, lue Piirin mallisäännöt ja ohjesäännöt , Liite C sekä ”Säännöt 
koskien erityiskokousta lionin suosittamiseksi ensimmäisen tai toisen piirikuvernöörin virkaan.” 

 
• Standardilomakkeiden ylivaltaisuus – Lue Piirin mallisäännöt ja ohjesäännöt Hallituksen 

sääntökokoelman luvusta VII, sivulta 1.   
 

Ongelmien ilmoittaminen LCI:lle ja LCI:n antama tuki – Jos sinulla on kysyttävää tai olet huolestunut 
vaaleista tai piirin avoinna olevista viroista, lähetä meille sähköpostia osoitteeseen 
eurafrican@lionsclubs.org.  
 

Klubivierailut 
 

Klubivierailuun valmistautuminen -  Täältä löytyy hyödyllisiä raportteja klubien tilan määrittämiseen. 
Tutustu “Tee klubivierailuista onnistuneita!” -verkkosivuun lisätietojen saamiseksi.  

 
• Klubivierailut tiimityönä – Klubivierailujen jakaminen kaikkien kolmen piirikuvernööritiimin jäsenen 

kesken tarjoaa monia etuja sekä piirin johtajille että klubeille. 
  
• Klubin terveystarkastus – Tämä tärkeä kuukausiraportti antaa nopean analyysin piirin kaikkien 

klubien tilanteesta. 
 

• Klubin saavutusraportti MyLCI:ssa - Tämä raportti tarjoaa hyödyllisen yleiskuvan klubeista, joissa 
vierailet.  Se esittelee tietoja jäsenyydestä, palkinnoista, virkailijoista, palveluprojekteista ja LCIF:lle 
tehdyistä lahjoituksista ja paljon muuta.  

 
• Piirikuvernöörin yhteenvetoraportti – Tämä raportti auttaa piirikuvernööriä pitämään kirjaa klubien 

LCI:lle maksettavista summista. 
 
• Klubin tiliotteet/maksut – Piirikuvernöörit näkevät nopeasti yksittäisten klubitilien nykyisen saldon, 

kun he ovat kirjautuneet MyLCI:hin kohdassa ”Omat lionsklubini/ Tiliotteet/Maksut”.  Jos haluat 
lisätietoja tiliotteista, ota yhteyttä jäsenlaskutusosastoon osoitteessa 
membershipbilling@lionsclubs.org  

 
• Virkailijoiden virkaanasettamistilaisuus – Tämä seremonia sisältää sekä virallisen että epävirallisen 

tekstin uusien tälle vuosittaiselle tapahtumalle. 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.lionsclubs.org/resources/79866013
https://www.lionsclubs.org/sites/default/files/Board-Policy-Manual/Chapter_7_fi.pdf
https://www.lionsclubs.org/sites/default/files/Board-Policy-Manual/Chapter_7_fi.pdf
mailto:eurafrican@lionsclubs.org
https://www.lionsclubs.org/fi/resources-for-members/resource-center/club-visitation
https://www.lionsclubs.org/resources/79866247
http://www8.lionsclubs.org/reports/ClubHealthAssessment/
https://www.lionsclubs.org/resources/79866049
https://myapps.lionsclubs.org/
mailto:membershipbilling@lionsclubs.org
https://www.lionsclubs.org/resources/92147747
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Mitä ottaa mukaan klubivierailulle 
 
• Uuden jäsenen jäseneksiottoseremonia  – Klubien mielestä on kunnia, kun piirivirkailija pystyy 

suorittamaan uusien jäsenten jäseneksiottoseremonian. 
 
• Uusien jäsenten paketit – Nämä paketit auttavat uusia jäseniä innostumaan jäsenyydestä. Kukin 

paketti sisältää Lions-pinssin, jäsenyystodistuksen ja jäsenkortin.   
 

Klubin tuki 
 

Klubin laaturesurssit  
 

• Tavallinen klubirakenne – Tässä organisaatiota kuvaavassa taulukossa on hallitukseen, virkailijoihin ja 
puheenjohtiin liittyvä ehdotus klubin johtamiseksi.   

 
• Klubin laatuohjelma – Klubin laatuohjelma (KLP) 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.   
 

• Klubin laadun parantaminen - materiaalien tilauslomake – Näille edellä luetelluille resursseille ja 
kurssin käyneille opaslioneille pyydetään materiaalia tällä lomakkeella.   

 
Resurssit vahvistamaan vaikeuksissa olevia klubeja  

 
• Uudelleenrakennus- ja uudelleenaktivointi – Lionsklubien kansainvälinen järjestö tarjoaa 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.  

https://www.lionsclubs.org/resources/79866570
https://www2.lionsclubs.org/p-2610-new-member-induction-kit-fi.aspx
https://www.lionsclubs.org/resources/79865944
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/119266817
https://lionsclubs.org/fi/resources-for-members/resource-center/rebuilding-reactivation-priority-clubs
https://www.lionsclubs.org/resources/109063427
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• 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 klubi, joka haluaa pois status 

quosta että klubi, joka haluaa peruuttaa klubin lakkauttamisen (12 kuukauden kuluessa). 
 

• 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.  
 

Klubitunnustus/-palkinnot  
 
• Klubin erinomaisuuspalkinto – Klubit ja piirit, jotka suoriutuvat parhaiten paikkakunnan 

palvelutyössä, jäsenkasvussa, viestinnässä ja organisatorisessa hallinnossa, voivat saada arvokkaan 
ansiopalkinnon. 

 
• Leopalkinnot ja -tunnustus – Lionsklubien kansainvälisellä järjestöllä on erilaisia palkintoja, joilla 

annetaan tunnustusta leoklubiohjelmassa toimiville leoille ja lioneille. Saavutusten tunnustamiseen 
on yli 20 palkinto-ohjelmaa. 

 
Harmonian edistäminen klubien välillä 

 
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, 

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
https://www.lionsclubs.org/fi/resources-for-members/resource-center/club-excellence-awards
https://lionsclubs.org/fi/resources-for-members/resource-center/leo-awards-and-recognitions
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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. 

 
Piirikuvernöörin budjetti ja matkakulukorvaukset 
 

Piirikuvernööri saa korvauksen kuluista, jotka liittyvät hallituksen määrittämiin piirin hallintotehtäviin.   
 
Säännöt liittyen piirikuvernöörin korvaussääntöihin – Hallituksen sääntökokoelma, Luku IX, Kappale B. 
Tässä määritetään korvattavat tapahtumat, vierailujen merkintä oikeilla koodeilla ja piirikuvernöörin 
enimmäiskorvaukset hallintotehtävien suorittamiseen liittyvistä matkakuluista.   
 
• Piirikuvernöörin matkakulujen korvaushakemus Excel-taulukkona  – Tämä lomake voidaan täyttää 

verkossa ja tallentaa omalle tietokoneelle.   Tämä lomake hoitaa yhteenlaskut automaattisesti ja 
siinä on myös helppo valuutanvaihtotoiminto.   

 
• Piirikuvernöörin matkakulujen korvaushakemusohjeet – Yksityiskohtaiset ohjeet, kuinka 

kulukorvausraportointi tulisi suorittaa loppuun.  
 
• Hyväksytyt/ei-hyväksytyt piirikuvernöörin kulut – Kuvailee, minkä tyyppisiä tapahtumia korvataan ja 

mitä ei.  
 

• Koulutus korvausten hakemisesta – Tämä on kolmen moduulin koulutuskurssi, joka suoritetaan 
Lionien oppimiskeskuksessa Lion Account -tilin kautta, auttaa täyttämään korvaushakemukset.   

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
https://lionsclubs.org/fi/resources-for-members/resource-center/board-policy-manual
https://www.lionsclubs.org/resources/79867219
https://www.lionsclubs.org/resources/98436414
https://www.lionsclubs.org/resources/104326980
https://myapps.lionsclubs.org/
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Jäsenkehitys  
 
Jäsenkehitysosasto kehittää strategioita, jotka auttavat uusien klubien kasvussa piireissä ja piirittömillä 
alueilla, uusien jäsenten rekrytointia olemassa oleviin klubeihin ja lisäämään jäsenten tyytyväisyyttä.  
 
Jaosto saavuttaa tämän kehittämällä ohjelmia, edistämällä uusia ja olemassa olevia aloitteita eri kanavien 
kautta, tarjoamalla koulutusta, kehittämällä ja edistämällä resursseja jäsenkehityksen tukemiseksi ja 
kannustamalla jäsenkehitystä palkinto-ohjelmien avulla.  
 
Tämä jaos toimii tukemalla klubien kehittämistä, tarjoamalla tukea klubeille, jotta ne ovat perheystävällisiä, 
voimaannuttamalla klubeja toimimaan virtuaalisesti, kannustamalla jäsenten säilyttämistä klubin tasolla, 
tukemalla lioneita tarjoamaan parempaa kokemusta leoille, tukemalla leo-ohjelmaa sekä kannustamalla 
leojen siirtymistä lioneiksi.  
 

Hallituksen toimintaperiaate 
 
• Hallituksen sääntökokoelma, Luku X:  Laajennus 
• Hallituksen sääntökokoelma, Luku XVII:  Jäsenyys 

 
Uuden klubin kehittäminen 

 
• Perustakaa uusi klubi – Tällä verkkosivulla kerrotaan eri jäsenille sopivista klubityypeistä. 

 
 Perinteinen – Tämä klubimalli toimii joustavasti, jotta sen avulla voidaan tavoittaa uusia 

ihmisryhmiä ja palvella erilaisia yhteisöjä. 
 
 Teemaklubit – Ovat klubeja, joiden jäsenet jakavat jonkin yhteisen mielenkiinnon kohteen ja 

tätä kautta he voivat olla yhteydessä toisiinsa syvemmällä tasolla. Heillä voi olla esimerkiksi 
yhteinen harrastus, ammatti, kulttuuri, yhteinen avustuskohde tai elämänkokemus. 

 
 Leo-lionit – Leo-lionsklubit muodostavat vaivattoman siirtymän valmistuville leoille 

tarjoamalla perustamis- tai liittymismaksuvapautuksen ja kansainvälisen jäsenmaksun 
puolituksen ehdot täyttäville leoille ja heidän kumppaneilleen, jotka ovat enintään 30-
vuotiaita.  

 
 Kampusklubi – Kampusklubi voi vaikuttaa sekä paikalliseen kampusyhteisöön että 

paikkakuntiin eri puolilla maailmaa. Samalla se yhdistää opiskelijoita, opetushenkilökuntaa ja 
liike-elämän johtajia. 
 

 Virtuaalinen – Virtuaaliklubit käyttävät verkkoalustoja klubin toiminnan harjoittamiseen ja 
henkilökohtaisesti tapahtuvan palvelun koordinointiin.  

 

https://lionsclubs.org/sites/default/files/Board-Policy-Manual/Chapter_10_fi.pdf
https://lionsclubs.org/sites/default/files/Board-Policy-Manual/Chapter_10_fi.pdf
https://lionsclubs.org/sites/default/files/Board-Policy-Manual/Chapter_17_fi.pdf
https://lionsclubs.org/sites/default/files/Board-Policy-Manual/Chapter_17_fi.pdf
https://lionsclubs.org/fi/resources-for-members/resource-center/start-a-new-club
https://lionsclubs.org/fi/resources-for-members/resource-center/traditional-lions-club
https://www.lionsclubs.org/fi/resources-for-members/resource-center/specialty-clubs-program
https://www.lionsclubs.org/fi/resources-for-members/resource-center/leo-lion-program
http://www.lionsclubs.org/resources/FI/pdfs/ll1.pdf
https://lionsclubs.org/fi/resources-for-members/resource-center/campus-lions-club
https://lionsclubs.org/fi/resources-for-members/resource-center/virtual-clubs
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 Liitännäisklubi – Liitännäisklubit antavat vähintään viidestä jäsenestä koostuvalle pienelle 
ryhmälle mahdollisuuden muodostaa lionsklubi ja aloittaa paikkakunnan palvelu nopeasti. 

 
 Leoklubit – Auttavat seuraavaa sukupolvea oppimaan lionien tarjoamasta palvelusta.  

 
• Uuden klubin kehittämisopas – Tämä opas auttaa sinua uuden klubin laajentamisessa.   

 
• Uusien klubien kehittämisen työpajat –  Piirikuvernöörin tiimin tai piirin Maailmanlaajuisen 

jäsentyöryhmän (GMT) jäsenet voivat pyytää uusien klubien kehityskonsulttia antamaan piirissä 
koulutusta ja apua uusien klubien perustamiseen (saatavilla vain vaalipiireissä 1, 2, 3 ja 
moninkertaispiireissä 201 ja 202). 
 

• Teemaklubien työpajat – Piirin ja moninkertaispiirin tiimit voivat järjestää työpajoja siitä, miten 
teemaklubeja voidaan perustaa heidän omissa yhteisöissään.  Lisätietoja saat sähköpostitse 
osoitteesta membership@lionsclubs.org .  
 

• Teemaklubiohjelmien koordinaattorit – Piirikuvernööri nimittää nämä lionit johtamaan teemaklubien 
perustamista piirissä.  He ovat oikeutettuja saamaan korvauksen perustamiseen liittyvistä kuluista, 
jos he suorittavat kahden tai kolmen klubin kehittämissuunnitelman.  

 
Jäsenyysluokat ja -ohjelmat  

 
Jäsenyysluokat – LCI tarjoaa useita jäsenyysluokkia vastaamaan mahdollisten jäsenten tarpeisiin, mikäli he 
eivät pysty täyttämään aktiivisen jäsenyyden velvoitteita. Tavallisen jäsenyyden lisäksi LCI tarjoaa 
erikoisjäsenyysohjelmia. Saat lisätietoja Jäsenten kutsuminen -sivulta.   
 
Kansainväliset jäsenmaksut – Hyväksytty jäsenmaksun korotus tulee voimaan 1. heinäkuuta 2023.  
Jäsenmaksu toimivuonna 2023-2024 tulee olemaan US$46 per vuosi.  Jos tarvitset lisätietoja uudesta 
jäsenmaksusta ja uusien jäsenten suhteutetusta laskutuksesta, tutustu Uusi jäsenmaksulaskutus ja -maksut 
taulukkoon.  
 

Uudet jäsenet 
 
• Klubin jäsenjohtaja –  Tässä oppaassa kuvataan klubin jäsenjohtajan velvollisuudet, annetaan 

vinkkejä ja esitellään käytettävissä olevia resursseja, jotka auttavat tätä johtajaa jäsenkasvun 
varmistamisessa. 

 
• Uuden jäsenen hakemus – Tämä kirjoitettava PDF on hyvä työkalu, jonka klubisihteeri voi lähettää 

sähköpostitse mahdollisille uusille jäsenille.  
 
• Uuden jäsenen paketti – Tämä paketti on tarkoitettu jo perustettuihin klubeihin liittyville uusille 

jäsenille.  Kukin piirikuvernööri saa 50 pakettia toimivuoden alussa.  Uusiin perustettaviin klubeihin 
liittyvien uusien jäsenten paketteja ei saa klubitarvikeosastolta. 

https://lionsclubs.org/fi/resources-for-members/resource-center/club-branch
https://lionsclubs.org/fi/discover-our-clubs/about-leos
https://www.lionsclubs.org/resources/79866917
https://lionsclubs.org/fi/resources-for-members/resource-center/new-club-development-workshop
mailto:membership@lionsclubs.org
https://www.lionsclubs.org/resources/79866803
https://lionsclubs.org/fi/resources-for-members/resource-center/invite-members
https://www.lionsclubs.org/resources/79866537
https://www.lionsclubs.org/fi/resources-for-members/resource-center/club-membership-chairperson
https://www.lionsclubs.org/resources/79866604
https://www2.lionsclubs.org/p-2610-new-member-induction-kit-fi.aspx
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• Uuden jäsenen perehdytys – Tällä verkkosivulla olevat materiaalit auttavat uusien jäsenten 
perehdytyksen järjestämisessä. 

 
• Lionien maailmanlaajuinen jäseneksiottopäivä – Tämä on maailmanlaajuinen tapahtuma, jonka 

myötä uudet jäsenet toivotetaan tervetulleiksi ja lioneille annetaan mahdollisuus kasvattaa 
jäsenmääräänsä sekä ihmisten tietoutta lioneista.  
 

Apurahat ja symposiumit  
 
• Jäsenkehityksen apurahat – Jäsenkehityksen apurahat ovat haettavissa kilpailuperusteisina ja ne 

auttavat alueita löytämään uusia jäsenalueita ja testaamaan uusia markkinointistrategioita, 
erityisesti jos jäsenmäärä on laskussa. 
 

Sitoutuminen palveluun  
 
Lions Clubs Internationalin tehtävänä on antaa vapaaehtoisille mahdollisuus palvella yhteisöjään, vastata 
humanitaarisiin tarpeisiin, rohkaista rauhaa ja edistää kansainvälistä ymmärrystä lionsklubien kautta.  LCI 
on sitoutunut yhdistämään lionit ja leot vastaamaan kiireellisiin maailmanlaajuisiin haasteisiin kehittämällä 
ja tukemalla strategioita, kattavia ja mitattavissa olevia palvelumahdollisuuksia.  
 
 

Maailmanlaajuiset palvelukohteet 
 

Yli sadan vuoden ajan lionien ja leojen ystävälliset teot ovat moninkertaistuneet yli rajojen, valtamerien ja 
mantereiden.  Yli 1,4 miljoonan jäsenen kautta meillä on nyt mahdollisuus muuttaa maailmaa.  Sen vuoksi 
yhdistämme voimamme viiden palvelualueen tukemiseksi.  Nämä maailmanlaajuiset palvelukohteet 
edustavat suuria haasteita ihmiskunnalle ja uskomme, että on meidän vuoromme vastata niihin.  
 

 Lapsuusiän syöpä  
 Diabetes  
 Ympäristö  
 Nälän helpottaminen  
 Näkökyky  

 
Palvelun matka 

 
Palvelun matka on tapa elää ja palvella hyvin.  Pyrimme toteuttamaan muutoksen, jonka ihmiset voivat 
nähdä ja kokea.  Se käsittää neljä yksinkertaista vaihetta: Opi, löydä, toimi ja juhli.  Rakastamme näitä 
sanoja, koska ne ovat enemmän kuin organisaation toimintaan liittyviä ohjeita.  Niillä ei ole rajoja.  Ne ovat 
lionien ja leojen tekemän työn ydin.  Jos viimeiset 100 vuotta ovat todistaneet mitään, niin erityisesti sen, 
että kun palvelemme, kasvamme.  Eikä meidän ole koskaan tarkoitus pysähtyä.  Palvelu on matkamme.  
Tutustutaan siihen yhdessä.   
 

https://lionsclubs.org/fi/resources-for-members/resource-center/member-orientation
https://lionsclubs.org/fi/resources-for-members/resource-center/worldwide-induction-day
https://lionsclubs.org/fi/start-our-approach/grant-types/membership-development-grants
https://lionsclubs.org/fi/start-our-global-causes/childhood-cancer
https://lionsclubs.org/fi/start-our-global-causes/diabetes
https://lionsclubs.org/fi/start-our-global-causes/environment
https://lionsclubs.org/fi/start-our-global-causes/hunger
https://lionsclubs.org/fi/start-our-global-causes/vision
https://lionsclubs.org/fi/start-our-approach/service-journey
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Palvelun työkalupakki 
 

Intohimoinen palvelusta, mutta et tiedä mistä aloittaa?  Etsitkö uusia ideoita klubisi inspiroimiseksi? 
Palvelun matkan työkalut sisältävät resursseja, jotka auttavat lioneita ja leoja arvioimaan ja aktivoimaan 
klubin tekemään entistä enemmän.  
 

 Klubin laatualoite  
 Klubin ja paikkakunnan tarpeiden arviointi 
 Paikallisten yhteistyösuhteiden kehittäminen  
 Varainkeruuopas 

 
Palvelualusta  
 

Aloita lähtölaskenta palveluun! Tämä vuorovaikutteinen työkalu yhdistää sinut valmiisiin resursseihin, jotka 
auttavat teitä palvelemaan teille tärkeitä aiheita.   
 

Palveluohjelmat 
 

Lions Clubs International on sitoutunut yhdistämään lionit ja leot vastaamaan kiireellisiin 
maailmanlaajuisiin haasteisiin kehittämällä ja tukemalla strategioita, kattavia ja mitattavissa olevia 
palvelumahdollisuuksia.  
 

 Tyypin 2 diabetesseulonta  
 Strides diabetestiedotuksen edistämiseksi 
 Diabetesleirit 
 Vertaistukiryhmät - Diabetes 
 Lionien silmäpankit 
 Näönseulonnat 
 Silmälasien kierrätys 
 Nuorisoleirit ja -vaihto  

 
Lapsuusiän syöpä, Ympäristö ja Nälän helpottaminen - tulossa pian! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://lionsclubs.org/fi/start-our-approach/service-journey/service-toolkit
https://www.lionsclubs.org/resources/79866017
https://www.lionsclubs.org/resources/81796168
https://www.lionsclubs.org/resources/81794024
https://www.lionsclubs.org/resources/80121086
https://lionsclubs.org/fi/start-our-approach/service-launchpad
https://lionsclubs.org/fi/start-our-global-causes/diabetes/world-diabetes-day#project
https://lionsclubs.org/fi/start-our-global-causes/diabetes/strides
https://www.lionsclubs.org/fi/start-our-global-causes/diabetes/diabetes-camps-program
https://www.lionsclubs.org/fi/start-our-global-causes/diabetes/diabetes-peer-support-groups
https://lionsclubs.org/fi/resources-for-members/resource-center/lions-eye-banks
https://www.lionsclubs.org/fi/resources-for-members/resource-center/vision-screening
https://lionsclubs.org/fi/resources-for-members/resource-center/recycle-eyeglasses
https://lionsclubs.org/fi/start-our-approach/youth/youth-camps-and-exchange
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Palveluprojektien suunnitteluoppaat ja palveluprojekti-ideat 
 

Palveluprojektien suunnittelun oppaat ovat kokoelma ladattavia työkaluja, jotka on suunniteltu klubeille, 
jotka ovat valmiita tukemaan maailmanlaajuisia palvelukohteitamme heidän yhteisöissään.   
 
LCI:n palveluohjelmien ja projektioppaiden lisäksi on monia tapoja, joilla klubit voivat palvella 
maailmanlaajuisia palvelukohteitamme. Alla on linkkejä yksinkertaisiin, keskitason ja vaativampiin projekti-
ideoihin sekä tapoja aloittaa tutustuminen jokaiseen kohteeseen.  
 
• Lapsuusiän syöpä 
• Diabetes  
• Ympäristö  
• Nälän helpottaminen  
• Näkökyky  

 
Puolestapuhuminen  
 
Lionit ja leot kuuntelevat yhteisön jäseniä, jotta tunnette yhteisön tarpeet ja käytätte ääntänne 
edistääksenne palvelemienne ihmisten asioita.  Klubit ympäri maailmaa osallistuvat edunvalvontaan 
yhteisön tietoisuuden ja koulutuksen, lainsäädännön ja toimintatapojen, tapahtumien ja 
kumppanuuksien kautta.  Paikkakuntien johtajina lionit ja leot lisäävät tietoisuutta heille 
merkityksellisistä kohteista, tiedottavat yhteisön jäsenille tärkeistä aiheista ja luovat positiivista 
muutosta. Tästä työkalupakista löydät:  
 

• Mitä puolestapuhumisella tarkoitetaan?  
• Lionien edunvalvontaan liittyvä strategia ja ohjelmat 
• Maakohtaiset puolestapuhumisen resurssit 
• Lions Clubs Internationalin suhde Yhdistyneisiin Kansakuntiin 
• Lionien historia puolestapuhujina 
• Edunvalvontakalenteri 
• Juhli ja jaa 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://lionsclubs.org/fi/start-our-approach/service-journey/service-project-planners
https://lionsclubs.org/fi/start-our-global-causes/childhood-cancer
https://lionsclubs.org/fi/start-our-global-causes/diabetes
https://lionsclubs.org/fi/start-our-global-causes/environment
https://lionsclubs.org/fi/start-our-global-causes/hunger
https://lionsclubs.org/fi/start-our-global-causes/vision
https://lionsclubs.org/fi/start-our-approach/lions-advocacy-toolkit
https://www.lionsclubs.org/fi/start-our-approach/lions-advocacy-toolkit#mod7
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Palvelun raportointi 
 
Jotta voimme kertoa tarinamme tehokkaasti, mitata vaikutuksemme ja kasvattaa jäsenmäärää, on 
tärkeää, että kaikki klubit ilmoittavat niiden toteuttamasta palvelusta.  Jokainen projekti, johon 
osallistumme lioneina ja leoina, riippumatta siitä, kuinka suuri tai pieni, on arvokas matkallamme 
palvella yhteisöjämme ja maailmaa.   
 
Raportointisivulta löydät:  
 

• Kuka voi ilmoittaa palvelusta MyLionissa. 
• Miten raportoida palvelunne MyLionissa. 
• Vastaukset kysymyksiisi ja mistä saat apua. 
• Palveluraportoinnin edut. 
• Kuinka mitata palvelunne vaikutusta. 
• Palkinnot klubeille, jotka raportoivat niiden palvelusta. 

  
Palvelupalkinnot  
Kindness Matters -palvelupalkinto – Tämä arvostettu palkinto myönnetään vuosittain muutamalle lions- 
ja leoklubille erinomaisen palveluprojektin suorittamisesta yhden maailmanlaajuisen palvelukohteemme 
alueella. Nimitys tehdään klubitasolla ja Kindness Matters -palvelupalkinto on haaste lioneille ja leoille 
kehittää poikkeuksellisen innovatiivisia ja luovia palveluprojekteja, joiden tavoitteena on vaikuttaa 
positiivisella tavalla heidän yhteisöissään.  
 
Vieraile verkkosivulla saadaksesi lisätietoja palkintokriteereistä, ehdokkaiden nimittämisestä ja 
aikataulusta. 
 
Markkinointi   
 

• Brändiohjeet ja logot – Logot on julkaistu lataamista ja käyttöä varten. Tutustu järjestön käyttöä 
koskeviin ohjeisiin ennen lataamista. 
 

• Markkinointijohtajan verkkosivut – Opi markkinoinnin perusteet, miksi se on tärkeää piirisi klubeille 
ja miten luoda vaikuttava markkinointikampanja. Kaikki tämä tieto on yhdessä paikassa. Opit myös, 
miten tärkeää on nimittää markkinointijohtaja klubi- ja piiritasolla.  
 

• Lions Internationalin markkinointipalkinto – Tämä jännittävä palkinto on klubien tärkein tapa saada 
tunnustusta innovatiiviselle ja innostavalle markkinoinnille.  Lue lisää ja tutustu klubien 
hakuehtoihin.  
 

• E-Piiritalo  – Jos etsit maksutonta ja helppoa tapaa luoda verkkosivut piirillesi tai 
moninkertaispiirillesi, e-Piiritalo on luotu juuri sinua varten! 

 

https://www.lionsclubs.org/fi/service-reporting
https://www.lionsclubs.org/fi/kindness-matters-service-award
https://www.lionsclubs.org/fi/resources-for-members/brand-guidelines
https://www.lionsclubs.org/fi/resources-for-members/resource-center/club-marketing-communications-chairperson
https://www.lionsclubs.org/fi/resources-for-members/resource-center/club-marketing-communications-chairperson/marketing-award
https://www.lionsclubs.org/fi/resources-for-members/resource-center/create-e-district-house
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• E-Klubitalo –  Jos etsit ilmaista ja helppoa tapaa luoda verkkosivusto klubillenne, e-Klubitalo on sinua 
varten! 

 
• E-Leoklubitalo – Jos etsit maksutonta ja helppoa tapaa luoda verkkosivut leoklubillesi, e-Leoklubitalo 

on luotu juuri sinua varten! 
 

• Kansainvälinen esseekirjoituskilpailu – Tämä esseekirjoituskilpailu perustettiin, jotta näkörajoitteiset 
nuoret saisivat tilaisuuden kertoa tuntemuksistaan rauhan suhteen. 
 

• LION-lehti – Tältä verkkosivulta löytyvät linkit Lion-lehden verkkoversion digitaalisiin numeroihin 
sekä tärkeää tietoa tästä julkaisusta. 
 

• Lionien lehdistökeskus – Tämä verkossa toimiva uutishuone auttaa sinua jakamaan hyviä uutisia 
tarjoamalla kattavia PR- ja markkinointimateriaaleja, kuten uutistiedotusten mallit, mediapaketit, 
julkisen palvelun ilmoitukset ja paljon muuta.   
 

• Rauhanjulistekilpailu – Tämä taidekilpailu kannustaa nuoria kaikkialla maailmassa ilmaisemaan 
näkemyksiään rauhasta. Miljoonat lapset lähes sadasta maasta ovat osallistuneet kilpailuun jo 35 
vuoden ajan. 

 
• Sosiaalinen media – Tutustu sosiaalisen median keskukseen,  josta löytyvät ladattavat grafiikat, 

videot, blogit ja maailmanlaajuinen lionien ja leojen yhteisö, joka on valmiina auttamaan.  
 
• Lions-blogi - Blogimme esittelee uutisia ja tarinoita globaalin palvelumme ytimessä.  

 
Resurssit ja viitteet 

 
Hallintoasiakirjat  
 

• Kansainvälinen malli- ja ohjesääntö – Tämä on järjestön 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 
 

https://www.lionsclubs.org/fi/resources-for-members/resource-center/create-e-clubhouse
https://www.lionsclubs.org/fi/resources-for-members/resource-center/create-e-leoclubhouse
https://lionsclubs.org/fi/start-our-approach/youth/peace-essay
https://www.lionsclubs.org/fi/footer/lion-magazine
https://www.lionsclubs.org/fi/footer/lions-press-center
https://www.lionsclubs.org/fi/start-our-approach/youth/peace-poster
https://lionsclubs.org/fi/resources-for-members/resource-center/lions-and-social-media
https://www.lionsclubs.org/en/blog
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://lionsclubs.org/fi/resources-for-members/resource-center/board-policy-manual
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• Viralliset kokouspöytäkirjan tiivistelmät – Lue nämä jokaisen hallituksen kokouksen jälkeen 
saadaksesi selville käytäntöihin tehdyt päivitykset, jotka saattavat vaikuttaa piirin tai klubin 
toimintoihin.  Etsi viralliset kokouspöytäkirjojen tiivistelmiä resurssikeskuksesta.  

 
Piirivirkailijoiden e-Kirjat  
 

• Kuvernöörineuvoston puheenjohtajan e-Kirja – Tässä e-Kirjassa on hyödyllistä tietoa, joka ohjaa 
kuvernöörineuvoston puheenjohtajaa läpi vuoden, sekä linkkejä resursseihin ja työkaluihin, joiden 
avulla hän voi menestyä.  

 
• Hallituksen sihteerin & rahastonhoitajan e-Kirja – Tämä e-kirja tarjoaa hyödyllistä tietoa hallituksen 

sihteerille ja rahastonhoitajalle koko vuoden ajan sekä linkit resursseihin ja työkaluihin.    
 
• Lohkon ja alueen puheenjohtajan e-Kirja – Tämä on hyödyllinen opas ohjaamaan lohkojen ja 

alueiden puheenjohtajia ympäri vuoden, kun he tukevat lohkon klubeja. Se tarjoaa nopean pääsyn 
resursseihin, toimintatapoihin ja työkaluihin, joita tarvitaan menestyvän vuoden saavuttamiseksi 
tässä kriittisessä asemassa piirissä, mukaan lukien malli  Piirikuvernöörin neuvoa-antavan 
toimikunnan kokousoppaasta.  

Klubivirkailijoiden e-Kirjat   
• Klubin presidentin & ensimmäisen varapresidentin e-Kirja 
• Klubisihteerin e-Kirja 
• Klubin rahastonhoitajan e-Kirja 
• Klubin jäsenjohtajan e-Kirja 
• Klubin markkinointijohtajan opas 
• Klubin palvelujohtajan e-Kirja 
• Klubin LCIF-koordinaattori  

 
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/fi/search-results?keys=executive+summaries
https://www.lionsclubs.org/resources/135848341
https://www.lionsclubs.org/resources/79866229
https://cdn2.webdamdb.com/md_6FmDKuT3Mel4.jpg.pdf?v1
https://www.lionsclubs.org/resources/79866928
https://www.lionsclubs.org/resources/79866609
https://www.lionsclubs.org/resources/79866776
https://www.lionsclubs.org/resources/79866415
https://www.lionsclubs.org/resources/96727915
https://www.lionsclubs.org/resources/79866380
https://www.lionsclubs.org/fi/resources-for-members/resource-center/club-lcif-coordinator
https://www.lionsclubs.org/fi/resources-for-members/resource-center/club-lcif-coordinator
https://www.lionsclubs.org/fi/discover-our-foundation/mission
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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 100 miljoonan lapsen auttaminen tuhkarokkorokotusten kautta 

 
LCIF tukee pyrkimyksiä näkökyvyn ongelmien ratkaisemiseksi, tarjoaa arvokkaita elämäntaitoja nuorille, 
vastaa suurkatastrofeihin ja rakentaa ohjelmia huono-osaisten ja riskiryhmien elämän parantamiseksi. 
Monet LCIF-apurahat keskittyvät diabeteksen vähentämiseen ja sen kanssa elävien ihmisten elämänlaadun 
parantamiseen. Säätiö tarjoaa myös apurahamahdollisuuksia eri kohteissa, kuten lapsuusiän syöpä, nälän 
helpottaminen ja ympäristön tukeminen.  
 
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 
 

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


 

 
   
          Takaisin sisällysluetteloon  District E-Book |28 

 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. 
 

 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  

 
 
 

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=2.207142355.1575086062.1652105527-395950979.1644598749
https://www.lionsclubs.org/fi/start-our-approach/grant-types/sightfirst-grants
https://cdn2.webdamdb.com/md_IWGOTLuFp912.jpg.pdf?v=1
https://cdn2.webdamdb.com/md_IWGOTLuFp912.jpg.pdf?v=1
mailto:LCIFGlobalGrants@lionsclubs.org
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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  
 
• Lue lisätietoja paikkakunnan tarpeiden tunnistamisesta, piirin resursseista ja apurahan hakemisen 

prosessista 10 vinkkiä: LCIF:n apurahan hakeminen. 
 
LCIF:n tukeminen 
 
Edellä mainittu apurahojen myöntäminen on mahdollista 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 / Leos 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  
 
 
 
 

https://www.lionsclubs.org/resources/110410116
https://www.lionsclubs.org/resources/110410116
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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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 piirissänne 
• Piirinne lionien kannalta tärkeiden viestintäaiheiden kehittäminen  
• Suunnittele yhteydenottoaikataulu jokaiselle piirisi klubille 
• Tunnustustavoitteiden asettaminen piirille  
• Varmista, että piirikoordinaattorisi on kutsuttu puhumaan piirin vuosikokouksissa ja lohkon 

kokouksissa  
 
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  
 
 
Lakiasiat ja käytännön asiat 

 
• Kansainvälisten vieraiden isännöinti ja protokolla – Tämän oppaan vinkkien avulla varmistetaan, että 

vieraiden kokemus on miellyttävä, ja oppaassa myös kerrotaan arvohenkilöiden huomioimisesta 
järjestön virallisen protokollan mukaisesti.  

 
• 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/79866269
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
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• 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. 

 
Muutokset malli- ja ohjesääntöihin  

 
Ajoittain piirinne saattaa haluta tehdä muutoksia piirin malli- ja ohjesääntöihin.  Piirikuvernöörinä tehtäväsi 
on johtaa ja hallinnoida tätä prosessia.   Saat tietoja muutoksiin liittyvistä ehdoista tarkastamalla klubisi 
omat malli- ja ohjesäännöt; näin voit varmistaa, että prosessi suoritetaan käytäntöjen 
mukaisesti.   Hallituksen sihteeri auttaa sinua laatimaan tarvittavat luonnokset muutoksista, 
kommunikoimaan ehdotetut muutokset piirin klubeille ja toteuttamaan vaaditut prosessit muutosten 
tekemiseksi.  

 
• Piirijaon muutosehdotukset  – Tältä verkkosivulta löytyvät piirijaon muuttamisen ohjeet, vaadittavat 

toimenpiteet sekä asiakirjat, jotta muutosehdotus voidaan toteuttaa yksittäis-, osa- tai 
moninkertaispiirin alueella.  

 
• Opas piirien yhdistämiseen – tässä oppaassa annetaan yksityiskohtaiset ohjeet, jotta 

moninkertaispiiri voi määritellä uudelleen osapiirien jakamisen, jolloin piirit ja klubit voivat toimia 
tehokkaammin.   

 
• Eettiset standardit – Piirikuvernööri – Sinun vastuusi alkaa siitä, että ymmärrät Lionsklubien 

kansainvälisen järjestön perusarvot ja eettiset standardit. 
 
• Eettiset standardit – Klubi – Klubin on tarkkailtava tilannetta jatkuvasti, jotta rehellinen ja eettisesti 

käytös voidaan varmistaa. 
Kansainvälinen päämaja  

 
Yhteystiedot – Tällä verkkosivulla on yhteystiedot, sähköpostiosoitteet ja puhelinnumerot sekä kuvaukset 
kunkin jaoksen vastuualueista.  
 
 
 
 

  

https://www.lionsclubs.org/resources/79866132
https://lionsclubs.org/fi/footer/connect/your-privacy
https://lionsclubs.org/fi/resources-for-members/resource-center/improve-administration
https://www.lionsclubs.org/resources/79865760
https://www.lionsclubs.org/resources/79866722
https://www.lionsclubs.org/resources/79866112
https://www.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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