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Tervetuloa
Perustamisjuhla, eli charter night 
on erityinen tapahtuma, jolla 
juhlistetaan uuden lionsklubin 
perustamista. Tapahtuman 
aikana klubille ojennetaan sen 
perustamiskirja ja alueen muilla 
lionsklubeilla on tilaisuus osoittaa 
tukensa uudelle klubille. Yleensä 
kummiklubi auttaa uutta klubia 
charter night -tapahtuman 
järjestämisessä.

Tämän oppaan tarkoituksena on 
antaa tietoa ja vihjeitä mielekkään 
ja onnistuneen perustamisjuhlan 
suunniteluun. Voitte hyvin 
käyttää mielikuvitusta ja muokata 
näitä ohjeita järjestääksenne 
tapahtuman, joka kuvastaa 
uuden klubin luonnetta ja alueen 
perinteitä.
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Tapahtuman 
suunnitteleminen

Yleensä kummiklubi auttaa uutta klubia järjestelyissä. 
Mutta tämän tapahtuman toteuttamiseen tarvitaan 
useamman lionin apua. Suosittelemme seuraavia rooleja 
suunnittelutoimikunnalle. Näitä voidaan muokata vastaamaan 

tiimin kykyjä ja mahdollisuuksia.

Taloustiimi: Tämä tiimi vastaa siitä, että kaikki 
perustamisjuhlan kulut katetaan. Tähän kuuluu yleensä 
jäseninä kummiklubin ja uuden klubin rahastonhoitajat, mutta 
myös kumman tahansa klubin muita jäseniä. Tämä tiimi 
määrittelee myös perustamisjuhlan osallistumismaksun ja 
hoitaa juhlan budjettia.

Kutsu- ja viihdetiimi: Tämä tiimi hoitaa kaikkia kutsuun 
liittyviä aiheita, mukaan lukien kutsujen lähettäminen ja 
osallistumisen vahvistaminen. He järjestävät viihteen, kutsut 
ja varaavat majoituksen juhlapuhujille. He varmistavat 
myös, että huone on oikein varustettu, ja tarkistavat, 
että kaikki välineet toimivat. Katso tämän oppaan 
kohtaa "Esittelyn etiketti," josta löydät neuvoja juhlatilan 
valmisteluun ja protokollan mukaiseen merkkihenkilöiden 
istumajärjestykseen.

Ohjelmatiimi: Tämä tiimi suunnittelee ohjelman juhlaa 
varten ja varmistaa, että kaikki ohjelman osanottajat tuntevat 
omat tehtävänsä ohjelmassa. He valvovat myös painetun 
ohjelman tuotantoa tarvittaessa. Ohjelman malli on liitetty 
tähän oppaaseen.

Usein puhujavieraaksi kutsutaan esim. nykyinen tai entinen 
kansainvälisen hallituksen jäsen, joka asuu piirin alueella. 
Lions Clubs International voi joissain tapauksissa kustantaa 
osan nykyisen hallituksen jäsenen matkakuluista, tai yhden 
viimeisimmän, moninkertaispiirissä asuvan tai alueelta 
valitun, kansainvälisen johtajan matkakuluista.

On hyvän tavan mukaista kutsua myös piirin ja/tai lähialueen 
muut klubit juhlaan. Muiden klubien edustajat tuovat usein 
klubituotteita tervetuliaislahjoina tai tekevät käteislahjoituksia 
auttaakseen uutta klubia pääsemään alkuun. Usein on 
tapana, että kummiklubi lahjoittaa uudelle klubille viirin ja 
puheenjohtajan nuijan. 

Paikkakunnan virkailijoita voidaan myös haluttaessa 
kutsua paikalle. Varmista, että kutsuissa on selkeästi 
ilmoitettu päivämäärä, johon mennessä osallistuminen on 
vahvistettava, jotta osallistujien määrä tiedetään etukäteen.
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Perustamisjuhlan 
tarkastuslista

Suunnittelutiimi

•  Nimittää perustamisjuhlan puheenjohtajan.

•  Valitsee perustamisjuhlan päivämäärän.

•  Jakaa vastuutehtävät toimikunnille.

•  Tarkistaa ja hyväksyy suunnitelmat.

Taloustiimi

•  Määrittelee budjetin.

•  Päättää osallistumismaksusta.

•  Hyväksyy kustannukset.

Kutsu-/viihdetiimi

•  Suunnittelee ja jakaa kutsut.

•   Kutsuu tärkeitä paikkakunnan vaikuttajia tilaisuuteen ja 
varmistaa heidän osallistumisensa.

•  Kutsuu puhujavieraat.

•   Hoitaa matka- ja hotellijärjestelyt (Katso kohtaa 
“Matkajärjestelyt”).

•   Vahvistaa piirin ja alueen muiden klubien jäsenten 
osallistumisen.

•  Varaa viihteen.

•   Varmistaa äänentoisto- ja muiden laitteiden toimivuuden.

•  Tarkistaa, että huone on valmis juhlaa varten.

Ohjelmatiimi

•  Laatii ohjelman.

•  Suunnittelee ja painattaa ohjelman.

•  Jakaa ohjelman osallistujille.

PR-tiimi

•  Lähettää lehdistötiedotteen paikallismedialle.

•  Ottaa yhteyttä mediaan ja kutsuu heidät tilaisuuteen.

•  Hankkii valokuvaajan.

Perustamisasiakirjan ojentava tiimi 

•   Varmistaa, että piirikuvernööri on saanut 
perustamisasiakirjan (Charter)

•   Suunnittelee ja harjoittelee perustamisasiakirjan 
ojentamisen. 
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Muita huomioon otettavia asioita

Kun suunnittelutiimi on perustettu, perustamisjuhlan suunnittelu voidaan aloittaa. Seuraavista aiheista tulisi 
keskustella ryhmänä varmistaaksenne, että perustamisjuhla onnistuu hyvin. 

1.  Valitkaa perustamisjuhlan päivämäärä ja aika.

2.  Valitkaa tapahtuman tyyli. Onko tapahtuma muodollinen ja osallistujia pyydetään pukeutumaan virallisesti vai onko 

kyse epävirallisesta juhlasta ja rennosta pukeutumisesta?

3. Määritelkää tapahtuman budjetti.

4.  Laatikaa kutsulista, jotta pystytte arvioimaan osallistuvien vieraiden lukumäärän. Kutsuttujen joukossa tulisi olla 

lionjohtajia ja piirin sekä paikallisia lioneita.

5.  Valitkaa paikka arvioitujen vieraiden ja budjetin mukaisesti.

6.  Arvioikaa tapahtuman hinta vieraille. Perustamisjuhlissa veloitetaan osallistumismaksu kattamaan juhlan 

kustannukset. Tämä maksu perustuu tapahtuman tyyliin sekä tarjottuun ruokaan ja viihteeseen.

7.  Valitkaa tarjoiltava ruoka ja miten se hankitaan. Tarjoaako pitopaikka ruokailun? Pitääkö teidän löytää catering-

yritys vai tuovatko lionit ruuan?

8.  Valitkaa perustamisjuhlan ohjelman tärkeät osat (kuten ohjelman vetäjä, viihde, lionien tehtävät).

9.  Päättäkää mikä rooli kummiklubilla on perustamisjuhlassa (esim. taloudellinen tuki, klubin viirin hankkiminen, 

puhuja).

10.  Päättäkää keitä paikallisia arvohenkilöitä kutsutaan tilaisuuteen (esim. kaupunginjohtaja, muita paikkakunnan 

johtajia).

Kun tästä listasta on keskusteltu ryhmänä, jokaisen osatiimin tulisi raportoida perustamisjuhlan suunnittelutiimille 

heidän valinnoistaan.
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Perustamisjuhlan ohjelma

Perustamisjuhlat voivat olla sekä luovia että viihdyttäviä. Suunnittelutiimi voi valita muita elementtejä, jotka tekevät 

tapahtumasta henkilökohtaisemman klubille, mutta jotkut elementit ovat erittäin tärkeitä. Perustamisjuhlaan tulisi sisältyä:

Uusien virkailijoiden virkaanasettaminen - Kummiklubin presidentin tai piirin edustajan, kuten piirikuvernöörin, tulisi suorittaa 

tämä tehtävä. ”Klubivirkailijan virkaanasettaminen -opas” sisältää lisätietoja itse seremoniasta. 

Perustajajäsenten jäseneksiottaminen - Kummiklubin presidentin ja jäsenjohtajan tai piirivirkailijan tulisi osallistua tähän. 

Uuden klubin presidentillä tulisi myös olla rooli, joka voi olla vaikka pinssien jakaminen uusille jäsenille. ”Uuden jäsenen 

jäseneksiottaminen -opas” sisältää lisätietoja tästä seremoniasta.

Vala ja pinssit - Tämä on osa jäseneksiottoseremoniaa. Jokainen uusi perustajajäsen saa perustajajäsenen pinssin ja 

todistuksen. Kun kaikki jäsenet ovat saaneet pinssit, he vannovat valan. ”Uuden jäsenen jäseneksiottaminen -oppaassa” on 

yksityiskohtaista tietoa pinsseistä ja valasta. 

”Uuden jäsenen jäseneksiottoseremonia” ja ”Klubivirkailijoiden virkaanasettamisopas” löytyvät sivulta www.lionsclubs.org.

Tapahtuman ohjelma:

•   Kannessa klubin nimi, perustamisjuhlan päivämäärä, tapahtumapaikka ja Lions-logo.

•  Lista perustetun klubin virkailijoista, johtajista ja jäsenistä.

•  Illan ohjelma.

•  Lista henkilöistä, joita klubi haluaa kiittää.

•  Lista klubin lahjoituksista.

Käynnistäkää jäsenkampanja kaikille perustajajäsenille

Perustamisjuhla on erinomainen mahdollisuus saada uusia jäseniä klubiin. Harkitkaa esittelypöytää, jossa osallistujat voivat 

saada lisätietoja Lions Clubs Internationalista, itse klubista ja miten he voivat ilmoittaa halusta liittyä klubiin. Henkilöt, jotka 

liittyvät klubiin tässä tilaisuudessa, ovat myös perustajajäseniä, jos perustamisjuhla järjestetään 90 päivän kuluessa siitä kun 

klubi perustettiin. Jos perustamisjuhla järjestetään yli 90 päivää klubin perustamisen jälkeen, tapahtuman aikana liittyvät uudet 

jäsenet ovat tavallisia jäseniä.
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Materiaalimalleja

Alla on esimerkkejä klubipresidentin hyväksymispuheesta ja lehdistötiedotteesta. Nämä ovat vain malleja ja rohkaisemmekin 
teitä muokkaamaan näitä asiakirjoja oman klubinne näköiseksi ja mieleiseksi.

Malli klubipresidentin perustamiskirjan vastaanottopuheesta

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

Hei ja tervetuloa tähän juhlaan. Minulla on suuri kunnia (klubin nimi) -lionsklubin presidenttinä ottaa vastaan 
tämä perustamisasiakirja jäsenten puolesta. Haluan ilmaista kiitollisuutemme siitä, että meistä tulee virallisesti 
Lions Clubs Internationalin, maailman suurimman humanitaarisen palveluklubiorganisaation jäseniä.

Meillä on kunnia liittyä tähän erinomaiseen järjestöön ja olemme innokkaita aloittamaan palvelun 
paikkakuntamme ja muun maailman hyväksi. Klubimme jäsenet hyväksyvät täysin velvollisuutensa järjestölle ja 
mikä tärkeintä, paikkakunnallemme. Järjestön motto "Me palvelemme" tulee opastamaan meitä.

Olemme innoissamme siitä, että voimme tehdä tiivistä yhteistyötä klubimme jäsenten ja muiden yhteisön 
jäsenten kanssa auttaaksemme siellä, missä näemme tarpeen. Odotamme ystävyyssuhteita, tiimityötä ja 
henkilökohtaista tyydytystä, jonka voimme saavuttaa kun olemme jäseniä uudessa klubissamme.

 (Klubin nimi) -lionsklubin presidenttinä otan nöyrästi vastaan virkani velvollisuudet. Niin tekemällä lupaan 
teille toimia yhteistyössä kanssanne, samoin kuin toisten klubivirkailijoiden kanssa. Me vuorostamme 
pyydämme tukeanne, apuanne ja erityisesti osallistumistanne klubin kokouksiin ja klubin varainkeruu- ja 
palveluaktiviteetteihin. 

Yhdessä meillä on mahdollisuus auttaa apua tarvitsevia ja samalla opimme henkilökohtaisia ja ammattiin 
liittyviä taitoja, joista on meille iloa ja hyötyä läpi elämän. 

Kun aloitamme tarinamme uutena klubina, näytetään kaikille miten paljon hyvää saamme aikaan 
paikkakunnalla. Lioneina meidän tulee näyttää kaikille ”Ystävällisten tekojen” merkityksen. 

Kiitos. 
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Esimerkki lehdistötiedotteesta

Lisätietoja saat ottamalla yhteyttä:

(Nimi)

(Puhelinnumero) 

(Sähköpostiosoite)

Heti julkaistavaksi

LIONIT PERUSTAVAT UUDEN KLUBIN (KAUPUNKI/PAIKKAKUNTA)

(Kaupunki/paikkakunta, päivämäärä) - Lionsklubi tulee (kaupunki) (pvm) kun (# perustajajäsentä) miestä ja naista juhlii 
(nimi) -lionsklubin perustamista (sijainti) kello (aika).

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

"Olen ylpeä toivottaessani nämä miehet ja naiset tervetulleiksi lioneiden joukkoon. (Kaupunki/paikkakunta) on ylpeä siitä, 
että sen yhteisöä palvelee näin hieno ryhmä ihmisiä,” kertoi (piirikuvernöörin, paikallisen arvohenkilön tai kummiklubin 
presidentin nimi).

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

(Nimi) lionsklubi kokoontuu (viikonpäivä/kk)  (aika)  (paikka). Lionsklubit ovat ryhmä myötätuntoisia miehiä ja naisia, jotka 
pyrkivät yhdessä parantamaan paikkakuntiensa oloja auttaen ja palvellen. Lisätietoja ja miten tulla mukaan toimintaan saat 
(nimi) lionsklubilta, ottamalla yhteyttä (nimi) numerossa / sähköpostitse (yhteystiedot ja verkkosivuosoite jos olemassa).

Lions Clubs International on maailman suurin palveluklubijärjestö. Jäseniä on 1,42 miljoonaa yli 47 000 klubissa yli 
200 maassa ja maantieteellisellä alueella. Vuodesta 1917 lionit ovat vahvistaneet paikallisyhteisöjä käytännön palvelu- ja 
humanitaarisilla hankkeilla, ja pystymme laajentamaan palvelumme vaikutusta Lions Clubs Internationalin säätiön anteliaalla 
tuella. Olemme keskittyneet näkökyvyn, nälän helpottamisen, ympäristön, lapsuusiän syövän ja uuden maailmanlaajuisen 
kohteemme, diabeteksen, tukemiseen auttaaksemme vastaamaan joihinkin ihmiskunnan suurimmista haasteista. Olemme 
asettaneet kunnianhimoisen tavoitteen palvella 200 miljoonaa ihmistä per vuosi, jotta pystymme palvelemaan entistä 
useampia ihmisiä. Lisätietoja Lions Clubs Internationalista saa osoitteesta lionsclubs.org.
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Esittelyyn liittyvät ohjeet

Järjestön laatima virallinen protokolla on 
suunniteltu, jotta vältyttäisiin hämmennykseltä 
lions-merkkihenkilöiden asianmukaisessa 
huomioimisessa. Protokolla tarjoaa selkeät ohjeet 
henkilöiden esittelemiseksi sekä esimerkiksi 
istumajärjestyksen laatimiseen, vastaten 
kysymykseen: "Kuka tulee ensin?" Järjestystä 
voidaan toki muokata vastaamaan paikallisia 
tapoja ja perinteitä.

Esittelyt

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

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

Seuraavaa protokollaa noudatetaan Lionsklubien 
kansainvälisen järjestön virallisissa tilaisuuksissa. 
Vain pääpuhujan oletetaan mainitsevan kaikki 
läsnäolevat arvohenkilöt.

Arvojärjestys

Lionit tulee mainita seuraavassa järjestyksessä:

1.  Kansainvälinen presidentti

2.  Edellinen kansainvälinen presidentti

3.   Kansainväliset varapresidentit (arvon mukaan)

4.   Kansainväliset johtajat (a) (Hallituksen 
nimeämät henkilöt) */**

5.  Entiset kansainväliset presidentit (b)

6.  Entiset kansainväliset johtajat (c)

7.  Puheenjohtaja, Kuvernöörineuvosto (a)

8.  Piirikuvernöörit

9.  Järjestön toiminnanjohtaja

10.  Järjestön sihteeri

11.  Järjestön rahastonhoitaja

12.  Entinen kuvernöörineuvoston puheenjohtaja 

13.  Edellinen piirikuvernööri (a)

14.  Ensimmäinen varapiirikuvernööri

15.  Toinen varapiirikuvernööri

16.  Entinen piirikuvernööri (a)

17.  Moninkertaispiirin sihteeri (vapaaehtoinen) (a)

18.  Moninkertaispiirin sihteeri (vapaaehtoinen) (a)

19.  Piirisihteerit (a)

20.  Piirien rahastonhoitajat (a)

21.  Aluejohtaja (a)

22.  Lohkojohtaja (a)

23.   Piirin puheenjohtaja ja koordinaattorit ja GMT/
GLT-johtajat (a)

24.  Klubipresidentit (a)

25.  Edelliset klubipresidentit (a)

26.  Klubisihteerit (a)

27.  Klubien rahastonhoitajat (a)

28.  Entiset klubipresidentit (c)

29. Moninkertaispiirien sihteerit (henkilökuntaa) (a)

30.   Moninkertaispiirin rahastonhoitajat 
(henkilökuntaa) (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.

** Yksittäis-, ala- ja moninkertaispiirien säännöt ja 
ohjesäännöt sekä paikalliset tavat ja tottumukset 
saattavat vaikuttaa arvojärjestykseen tai sen 
sisältöön kohdissa 4, 5 sekä 13 - 30 mikäli entiset 
hallituksen nimittämät henkilöt halutaan mainita.

Merkintöjen selitykset:

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

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

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

Ei-lion merkkihenkilöt

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

Pääpöydän istumajärjestys

Kokouksen johtaja tai kokouksen puheenjohtaja tulee aina istuttaa kaikkein keskeisimmälle paikalle pöydässä (paikkamerkintä 
1 kaaviossa 1) silloin kun tilassa ei ole puhujan koroketta. Pääpuhuja on tuolilla numero kaksi. Muut lion-merkkihenkilöt istuvat 
yleisen protokollasäännön mukaisesti. Mikäli vaan mahdollista, tulisi istumapaikkoja olla puheenjohtajan (joka on yleensä 
klubipresidentti, piirikuvernööri, kuvernöörineuvoston puheenjohtaja tai kansainvälinen presidentti) kummallakin puolella yhtä 
monta.

 (Yleisö) Kuva 1

Opaslion Opaslion
Kummiklubin 
presidentti

Uuden klubin 
presidentti

Puhetta 
johtava 
virkailija

Puhuja tai 
merkkihenkilö

Piirikuvernööri
Moninkertaispiirin 
laajennusjohtaja

Piirin 
laajennusjohtaja

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.

 (Yleisö) Kuva 2

Opaslion Opaslion
Kummiklubin 
presidentti

Uuden klubin 
presidentti

Puhetta 
johtava 
virkailija

Puhujako-
roke

Puhuja tai 
merkkihenkilö

Piirikuver-
nööri

Moninkertais-
piirin laajennus-
johtaja

Piirin 
laajennusjohtaja

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

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

Juontaja

Usein juontaja (eli MC, Master of Ceremonies) on joku muu kuin tilaisuuden puheenjohtaja ja muu johtava virkailija. Siinä 
tapauksessa 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. 
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Useita pääpöytiä

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

Pääpöydän esittely

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

Liput ja kansallishymnit

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

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

Matkajärjestelyt

Seuraavat ohjeet on suunniteltu tekemään vieraidesi 
matkasta mahdollisimman viihtyisän.

Ennen vierailua

Seuraavat tiedot tulee antaa vieraille etukäteen:

•   Ohjelma (merkitse selkeästi mihin tapahtumiin vieraan 
odotetaan osallistuvan)

•   Pukeutumisetiketti (virallinen, business, tms.) kunkin 
tapahtuman kohdalla

•  Sääolosuhteet alueella

•   Taustatietoa (uutiskirjeet, tiedotteet, paikkakunnalla 
meneillään olevat projektit)

•   Liitä mukaan käsikirjoitus, mukaan lukien henkilöiden 
taustatiedot, mikäli vieraan odotetaan ojentavan 
palkintoja tilaisuuden aikana.

•   Kommunikoi hyvin ja usein vieraasi kanssa. 
Muista, että paikalliset kulut ja kustannukset, kuten 
erityistapahtumat (kiertoajelut, golf, jne.), ovat isännän 
vastuulla.

Vieraiden saapuminen

Lentomatkustus:

•   Perustamisjuhlan puheenjohtajan tulee liittyä 
seurueeseen, joka noutaa vieraat.

•   Mene vieraita vastaan matkatavaroiden 
noutopisteeseen tai muuhun ennalta sovittuun 
paikkaan.

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

•  Varaudu kantamaan vieraan matkatavarat.

•   Varmista, että autosi on tarpeeksi tilava, jotta kaikki 
matkustajat sekä heidän matkatavaransa mahtuvat. 
Usein kansainväliset vieraat ovat olleet pitkään 
matkoilla ja heillä saattaa olla tavallista enemmän 
matkatavaraa. On hyvä olla varalta yksi lisäajoneuvo, 
jos matkatavaroita on paljon.

Automatkat:

•   Mikäli vieraat saapuvat autolla, anna heille etukäteen 
tarkat ajo-ohjeet.

Tehkää vieraiden perilläolosta mahdollisimman 
miellyttävä

•   Varmista hotellijärjestelyt vielä ennen vieraan 
saapumista.

•   Valmista vieraille tervetuliaispaketti, johon kuuluu 
tilaisuuden ohjelma, tietoa paikkakunnasta, lista 
yhteyshenkilöiden huoneiden ja/tai puhelinnumeroista.

•   Vieraiden saavuttua hotellihuoneeseen, kertaa vielä 
aikataulu ja noutoajat sekä pukeutumisetiketti.

•   Antakaa vieraille aikaa levätä.

Lähtö

•   Huolehtikaa vieraiden lähdöstä yhtä suurella 
huomaavaisuudella kuin heidän saapumisestaankin.

•   Hoida heidän kirjautuminen hotellilta ja järjestä 
matkatavaroiden nouto.

•   Ole heidän seuranaan hotellihuoneesta aina 
lentokentälle asti.

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