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VIRALLINEN KOKOUSPÖYTÄKIRJAN TIIVISTELMÄ 
KANSAINVÄLISEN HALLITUKSEN KOKOUS 

Jackson Hole, Wyoming, USA 
9.-12. lokakuuta 2019 

 
SÄÄNTÖ- JA OHJESÄÄNTÖTOIMIKUNTA 

 
1. Vahvistettiin sovittelijoiden enemmistön päätös Al Rehab lionsklubin tekemässä 

valituksessa piirin erimielisyyksien ratkaisutoimenpiteessä. Vahvistettiin entiselle 
piirikuvernöörille Ahmed Salemille annettu tuki kansainvälisen johtajan virkaan, joka 
annettiin toukokuussa 2019 pidetyssä piirin 352 vuosikokouksessa. 

2. Julistettiin, että entinen jäsen Byung-Gi Kim ei voi tulevaisuudessa olla lionjäsen ja 
ettei häntä tunnusteta tulevaisuudessa lioniksi tai entiseksi kansainväliseksi johtajaksi. 

3. Muutettiin Kansainvälisen johtajan ja varapiirikuvernöörin vaalivalitusmenetelmää 
Luvussa XXV Hallituksen sääntökokoelmassa selventämällä, että vaalit 
kansainvälisen kolmannen varapresidentin ja kansainvälisen johtajan virkoihin ovat 
vaalit heidän piirinsä tai moninkertaispiirinsä kannatusta varten eivätkä vaalit virkaan 
valitsemiseksi. 

4. Muutettiin lukua VI kappaletta B.1. Hallituksen sääntökokoelmassa, jotta se olisi 
yhdenmukainen aikaisemmin hyväksyttyjen muutosten kanssa. 

5. Hyväksyttiin ehdotus raportoitavaksi vuoden 2020 kansainvälisessä 
vuosikokouksessa, jonka mukaan muutetaan Lukua II, kohtaa 6 kansainvälisissä 
säännöissä vastaamaan nykyistä käytäntöä äänestyksen suorittamisesta kolmen päivän 
ajan vuosikokouksessa.  

6. Luonnosteltiin päätöslauselma raportoivaksi vuoden 2020 kansainvälisessä 
vuosikokouksessa muuttaa Lukua IX, kohtaa 6(e) kansainvälisessä 
sääntökokoelmassa poistamalla äänestysoikeus nimitetyiltä piirihallituksen jäseniltä 
erityiskokouksissa piirikuvernöörin viran täyttämiseksi ja vaaditaan 15 päivää 
ilmoituksen antamiseksi kaikille kriteerit täyttäville osanottajille. 

7. Muokattiin päätöslauselma raportoivaksi vuoden 2020 kansainvälisessä 
vuosikokouksessa muuttaa Lukua XII, kohtaa 2(a) kansainvälisessä 
sääntökokoelmassa nostamalla jokavuotista jäsenmaksua kolmella dollarilla ($3,00) 
alkaen 1. heinäkuuta 2021 ja hyväksyä jokavuotinen korotus USA:n 
inflaatiokehityksen mukaisesti, joka otetaan huomioon edellisen vuoden 
puolivuosittaisiin jäsenmaksuihin, alkaen 1. heinäkuuta 2022.   

 

VUOSIKONGRESSITOIMIKUNTA 
 
1. Määriteltiin päivärahan suuruus nimitetyille Valtakirjojen tarkastustoimikunnan 

jäsenille, jotka eivät saa muuta korvausta, tuleville piirikuvernööreille, tulevien 
piirikuvernöörien seminaarin henkilökunnalle ja päämajan henkilökunnalle 2020 
Singaporen vuosikokoukseen. 

2. Muutettiin 2020 Singaporen vuosikokouksen aikataulua. 
3. Korotettiin piirikuvernööri-elekteille maksettavaa hotellikorvausta vuosikokouksessa. 
4. Muutettiin sääntöjä mainitsemalla kahdeksan (8) maantieteellistä aluetta, missä 

tarpeen. 
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PIIRI- JA KLUBIPALVELUTOIMIKUNTA 
 
1. Hyväksyttiin Irakin tasavalta piirittömäksi maaksi ja nimitettiin entinen lohkon 

puheenjohtaja Amine Hacha palvelemaan tämän maan yhteyslionina nykyisen 
toimivuoden loppuun saakka.  

2. Nimitettiin kansainvälinen johtaja Rodolfo Espinal palvelemaan Haitin tasavallan 
yhteyslionina nykyisen toimivuoden loppuun saakka.  

3. Hyväksyttiin piirin 315-A2 (Bangladesh) esittämä piirijaon muutos, joka astuu 
voimaan vuoden 2020 kansainvälisen vuosikokouksen päätyttyä. 

4. Muutettiin Piirikuvernöörin korvaussääntöjä sallimalla piirikuvernöörin tehdä useita 
klubivierailuja tarpeen mukaan budjetin sallimissa varoissa.  

5. Pyydettiin Sääntö- ja ohjesääntötoimikuntaa laatimaan päätöslauselma äänestettäväksi 
vuoden 2020 kansainvälisessä vuosikokouksessa poistamalla äänestysoikeus 
nimitetyiltä piirihallituksen jäseniltä erityiskokouksissa piirikuvernöörin viran 
täyttämiseksi ja vaaditaan 15 päivää ilmoituksen antamiseksi kaikille kriteerit 
täyttäville osanottajille  

6. Muutettiin Piirin malli- ja ohjesääntöä rajoittamalla äänestystä erityiskokouksissa, 
jotka on kutsuttu koolle varapiirikuvernöörin viran täyttämiseksi antaen 
äänestysoikeuden vain piirikuvernöörille, jo valituille varapiirikuvernööreille, entisille 
piirikuvernööreille ja entisille kansainvälisille presidenteille sekä vaaditaan, että näille 
viranhaltijoille ilmoitetaan kokouksesta 15 päivää aikaisemmin.  

 

TALOUS- JA PÄÄMAJATOIMIKUNTA 

1. Hyväksyttiin toimivuoden 2019-2020 ensimmäisen vuosineljänneksen ennuste, joka 
oli alijäämäinen. 

2. Pyydettiin Mallisääntö- ja ohjesääntötoimikuntaa laatimaan lisäys kansainvälisiin 
sääntöihin äänestettäväksi vuoden 2020 kansainvälisessä vuosikokouksessa liittyen 
kansainväliseen jäsenmaksuun. 

3. Muutettiin Kansainvälisen lionsklubien järjestön sijoituslausuntoa (International 
Association of Lions Clubs 401(k)). 

4. Muutettiin Hallituksen sääntökokoelman lukua II eturistiriitasäännön selventämiseksi. 
5. Muutettiin hallituksen sääntökokoelman Lukua V liittyen klubeille erikseen 

määriteltyä suojelevaa tilaa selventämällä kyseistä kohtaa. 
6. Muutettiin Hallituksen sääntökokoelmaa vastaamaan järjestön nykyisiä toimintatapoja 

ja niihin liittyviä muutoksia. 
7. Muutettiin Lukua XXIII Hallituksen sääntökokoelmassa lisäämällä Afrikka 

vaalipiiriksi VIII. 
8. Muutettiin Hallintovirkailijoiden matka- ja kulukorvaussääntöjä. 
9. Muutettiin allekirjoitusoikeuden tasoja ostoihin liittyvissä säännöissä. 
     

JOHTAJAKOULUTUKSEN KEHITYSTOIMIKUNTA 

1. Hyväksyttiin ehdotus vuosien 2020–2021 vuosittaisen instituuttiaikataulun viimeistelemiseksi 
neljä kuukautta aikaisemmin kuin edellisenä vuonna, jotta instituutin aikataulu voidaan 
julkaista huhtikuuhun 2020 mennessä ja instituuttihakemusten eräpäivä on 1. toukokuuta 
2020. 

2. Vahvistettiin uuden Learn-sovelluksen vaiheittainen käyttöönotto LCI:n digitaalisessa 
ekosysteemissä, joka sisältää uuden GAT-GLT-raportointityökalun ja lionien 
Oppimiskeskuksen. Tavoitteena on, että sovellus on kaikkien lionien/leojen saatavilla 
tammikuussa 2020.  
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3. Hyväksyttiin ehdotus tulevien opetussuunnitelmien tarkistamiseksi johtamistaitojen 
kehityssuunnitelmissa kaikilla johtamistasoilla seuraavan neljän vuoden aikana. 

 

PITKÄN AIKAVÄLIN SUUNNITTELUTOIMIKUNTA 

1. Toimikunnalle ilmoitettiin, että henkilökunnan jäsenistä on perustettu tiimi 
aloittamaan selvitystyö piirikuvernöörin roolista. 

2. Toimikunta tutustui luonnokseen LCI Forward -projektitiimin perustamisesta ja 
nimitti jäsenet tähän tiimiin. 

3. Hyväksyttiin päätöslauselman, jonka mukaan Ad Hoc -toimikunnan edustusta 
käsittelevä tilapäinen toimikunta, joka hyväksyttiin aiemmin tilikaudelle 2019-2020, 
peruutetaan ja että uutta Ad Hoc -toimikuntaa ei harkita enää ennen vuotta 2023-
2024. 

 

MARKKINOINTIVIESTINNÄN TOIMIKUNTA 
 
1. Muutettiin Hallituksen sääntökokoelman Lukua XIX, kappaleita A., B., C. ja D. 

vanhentuneen tekstin poistamiseksi ja Markkinointijaoston prioriteettien 
selventämiseksi. Yleensä tähän lukuun tehdyt päivitykset heijastavat pyrkimystä 
tuottaa enemmän mediaa ja sisältöä digitaalisesti.  

2. Muutettiin Hallituksen sääntökokoelman lukua XIX, kappaletta F. lisäämällä 
Presidentin ja Johtajuuspalkintojen määriä liittyen Kampanja 100 -aloitteen kautta 
annettavaan tunnustukseen. Presidentin mitalien lukumäärä kasvaa 200 kappaleella 
(yhteensä 1825) ja Johtajuusmitalien määrä kasvaa 200 kappaleella (yhteensä 1980) 
toimivuosina 2019-2020 ja 2020-2021. Vuoden 2020-2021 jälkeen Johtajuusmitalien 
ja Presidentin mitalien lukumäärä palaa automaattisesti takaisin aikaisemmalle tasolle. 

3. Muutettiin Hallituksen sääntökokoelman lukua XIX, Virallista protokollaa, 
selventämällä kuvausta ensimmäisessä kappaleessa. Muutos korvaa englanninkielisen 
sanan “precedent” sanalla “precedence”. 

4. LION-lehteen liittyvää tekstiä muutettiin sallimalla kansainvälisten LION-toimittajien 
kokoukset päätoimittajan harkinnan mukaan. Tämän muutoksen seurauksena 
Hallituksen sääntökokoelman lukua II, kappaletta J.1.c(7) muutettiin poistamalla 
sanat ”joka vuosi” ja korvaamalla ne lauseella ”kun LION-lehden päätoimittaja toteaa 
sen olevan tarpeen.”  

5. Hyväksyttiin PR-apurahat moninkertaispiirille 3231, moninkertaispiirille J, 
moninkertaispiirille LD, moninkertaispiirille H, moninkertaispiirille 103, 
yksittäispiirille 50. 

6. Muokattiin PR-apurahan kriteerejä sallimalla tulevaisuudessa hakemukset 
osapiireistä, siirtymäkauden lohkoista ja alueilta - moninkertaispiirien ja 
yksittäispiirien lisäksi. Viralliset muutokset hakemuksiin tehdään toimivuodelle 2020-
2021. Väliaikaista hakemusten myöntämistä harkitaan vuonna 2019-2020 
markkinointiviestintätoimikunnan vastaanottamana ja hyväksymänä. 

7. Keskusteltiin mahdollisista sponsorointimahdollisuuksista osana 
Vuosikokoustoimikunnan ja Markkinointiviestinnän toimikunnan keskusteluja. 
Keskusteltiin mahdollisen esitteen luomisesta osana tätä aloitetta, tavoitteena 
raportoida toimikunnille seuraavan hallituksen kokouksessa. 
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JÄSENKEHITYSTOIMIKUNTA 
 
1. Pidennettiin leo-lion-jäsenyyden enimmäisikää ja kaikkia niihin liittyviä etuja 30-

vuotiaista 35-vuotiaiksi ja muutettiin hallituksen toimintaohjeiden kohtia 
mainitsemalla leo-lionien enimmäisiäksi 35 vuotta. 

2. Hyväksyttiin moninkertaispiirin 104 ehdotus luoda Lions Club of Norway, joka on 
erityinen virtuaaliklubi, pilottiohjelmaan arvioitavaksi lokakuun/marraskuun 2022 
hallituksen kokouksessa. 

3. Hyväksyttiin kahdeksan (8) lionia ja kahdeksan (8) leoa Leoklubien neuvoa-antavaan 
paneeliin heinäkuu 2020 - kesäkuu 2022 kaudelle, sekä seitsemän (7) lionia ja 
kahdeksan (8) leoa varajäseniksi. 

4. Muutettiin kriteerejä, joiden perusteella teemaklubikoordinaattorit voivat hakea 
korvausta pilottiohjelman loppuun saakka kesäkuussa 2020. Aikaisemmin kriteerinä 
oli perustaa kolme teemaklubia JA rekrytoida 100 uutta jäsentä enimmäismäärän 
US$2000 korvauksen saamiseksi. Uuden kriteerin mukaisesti korvauksia voidaan 
maksaa korkeintaan US$1000 kahden uuden teemaklubin perustamisesta. 

5. Vaaditaan piirikuvernöörin hyväksyntä kun lisätään yli 30 uutta jäsentä kerralla 
olemassa olevaan klubiin. 

6. Muutettiin tekstiä Luvussa XXIV vastaamaan muutosta moninkertaispiirin GAT-
koordinaattorin virkakauteen kolmevuotisesta yksivuotiseen kauteen alkaen 1. 
heinäkuuta 2020. 

 

PALVELUAKTIVITEETTITOIMIKUNTA 
 
1. Hyväksyttiin Lions Clubs Internationalin Strides-diabetestiedotusohjelmalle uusi logo 

ja brändi-identiteetti.  
2. Tarkistettiin Hallituksen sääntökokoelman Luku XIII, kappale D.4., jotta se sopii 

paremmin yhteen LCI:n nykyisten kansainvälisten suhteiden toimintatapojen kanssa. 
3. Keskusteltiin klubien palveluraportoimisen tärkeydestä ja suunnitelmista lisätä sitä 

tulevana vuonna.  
4. Tarkistettiin suunnitelmat juhlia Maailman diabetespäivää suorittamalla seulontoja 

miljoonalle ihmiselle 2 tyypin diabeteksen löytämiseksi, yhteistyössä Kansainvälisen 
diabetesliiton kanssa.  

5. Saatiin päivitys useista nykyisistä ja suunnitelluista ohjelmista, mukaan lukien 2 
tyypin diabetesseulonta, diabetes-miniapurahat, Strides, diabetesleirit ja tukiryhmät 
sekä Lionien silmäpankit. 

 

TEKNOLOGIATOIMIKUNTA 
 
1. GDPR-säännöistä keskusteltiin pitkään ja toimikunta i miten tärkeä jäsenten 

tietosuoja on.   
2. Toimikunta sai päivityksen olemassa olevista tuotteista ja suunnitelmista sekä tapasi 

seuraavien toimikuntien kanssa: vuosikongressi-, piiri- ja klubipalvelu-, 
johtajakoulutuksen kehitys-, markkinointiviestintä-, jäsenkehitys- ja 
palveluaktiviteettitoimikunta. 

3. Toimikunta tarkisti teknologian käyttämistä - erityisesti kielten käsittelyssä ja 
koneoppimisen alalla. 

4. Toimikunta sai strategisen päivityksen eCommerce -verkkokaupasta ja hyväksyi 
ehdotuksen jatkaa eteenpäin. 
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Lisätietoja kaikista yllämainituista päätöksistä saa LCI:n verkkosivulta osoitteessa  
www.lionsclubs.org tai ottamalla yhteyttä kansainväliseen toimistoon puhelimitse +1 630-

571-5466. 
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