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LIONSKLUBIEN KANSAINVÄLISEN JÄRJESTÖN TAVARAMERKKISÄÄNNÖT 
 
1. YLEISET TAVARAMERKKISÄÄNNÖT. Varmistaakseen lainsuojan sekä 

järjestöllemme että sen jäsenille, klubeille ja piireille (yksittäis-, osa- ja 
moninkertaispiirit, tästä lähtien niihin viitataan sanalla "piiri"), järjestön nimi ja tunnus 
(sekä niiden johdannaiset) on rekisteröity tavaramerkkilakien mukaan ympäri maailmaa. 
Järjestöllä on lakiin perustuva velvollisuus valvoa omistusoikeutensa loukkaamista, 
ryhtyä kaikkiin asian vaatimiin toimiin väärinkäytösten ehkäisemiseksi sekä varautumaan 
niiden luvattomasta käytöstä mahdollisesti aiheutuviin seurauksiin ja vastuuseen. 
 
a. ”TAVARAMERKIN” määritelmä.  Kaikki olemassa olevat ja tulevat järjestön 

nimet, tunnukset, logot, leimat, rekisteröidyt tavaramerkit ja muut tavaramerkkeihin 
liittyvät edut, mukaan lukien, mutta ei ainoastaan Lions, Lioness, Leo, Lions Clubs, 
Lions International tai Lions Clubs International. 
 

b. Järjestön tunnus. Tämän järjestön ja sen klubien tunnus on seuraavanlainen:  Kukin 
klubi saa käyttää vain järjestön virallista tunnusta. 
 

 
 

c. Tavaramerkin rekisteröinnit.  Järjestön tavaramerkit on rekisteröity ja niitä 
hallitsee Lionsklubien kansainvälisen järjestön lakiasiain jaosto.  Lioneilla, klubeilla, 
eikä piireillä (moninkertais-, ala-, yksittäis-) ole oikeutta rekisteröidä Lions-järjestön 
tavaramerkkiä. 
 

d. LEO, LIONESS tai jokin muu järjestön virallisista ohjelmista:  Lionsklubeille ja 
piireille annetaan automaattisesti oikeus ja lisenssi käyttää järjestön tavaramerkkejä 
leoklubien, lioness klubien, virallisten kilpailujen, nuorisoleirien sponsoroinnin tai 
muiden järjestön ohjelmien yhteydessä näiden ohjelmien toimintasääntöjen 
mukaisesti kunhan mainittuja tavaramerkkejä ei käytetä sellaisissa tuotteissa, joita 
myydään tai jotka ovat muuten saatavissa klubitarvikkeiden osastosta tai virallisen 
lisenssin omaavilta osapuolilta. 
 

e. Velvollisuus noudattaa ja raportoida luvaton käyttö. Kaikilla järjestön 
virkailijoilla, hallituksen jäsenillä, kuvernöörineuvoston puheenjohtajilla ja 
varapiirikuvernööreillä on velvollisuus hyväksyä näiden sääntöjen noudattaminen ja 
kannustaa tavaramerkkisääntöjen noudattamista, raportoida kaikki järjestön 
tavaramerkin sopimaton käyttö lakijaokseen ja ilmoittaa tämä vastuu kirjallisesti joka 
vuosi lakiasiain jaostoon. 
 

f. Laadun ja sisällön yleiset standardit. Jotta voidaan varmistaa järjestön 
tavaramerkkien yleinen laatu ja sisällön standardit, mainittuja tuotemerkkejä ei saa 
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käyttää tavalla, joka loukkaa paikallisen Lions-yhteisön jäseniä tai millään tavalla 
tahraa järjestön mainetta tai imagoa.  
 

2. JÄRJESTÖN TOIMINTA. Järjestö, sen virkailijat, johtajat ja luvan saaneet työntekijät 
voivat käyttää järjestön tuotemerkkejä järjestön tarkoitusten ja yleisen toiminnan 
edistämiseksi kunhan niitä käytetään kansainvälisen hallituksen aika ajoin tarkistamien ja 
hyväksymien sääntöjen mukaisesti. Yleiseen toimintaan kuuluu, mutta niitä ei ole 
rajoitettu näihin, kansainvälinen vuosikongressi, klubitarvikkeet, LION lehti, 
yrityssponsorit, yhteistyösuhteet ja kaikki muut järjestön ohjelmat ja julkaisut. 
Asianomaisen osaston, jaoston tai ohjelman tulee budjetoida mahdolliset tavaramerkin 
rekisteröinnistä aiheutuneet kulut. Kaikki tavaramerkkien uusimiset ovat lakiasiain 
jaoston vastuualuetta. 
 

3. EI-JÄSENMAKSUIHIN PERUSTUVAT TUOTTO-OHJELMAT, JOITA 
JÄRJESTÖ TARJOAA. Järjestö tarjoaa aika ajoin erityisiä (ei jäsenmaksuista saatavia) 
tuotto-ohjelmia ja palveluja kaikille jäsenille kaikkialla, missä se on mahdollista. Lions 
Clubs Internationalin nimen ja tunnuksen käytöstä saatavat lisenssitulot kerääntyvät 
yleisrahastoon. Seuraavia tuotteita/ohjelmia ei tulla tarjoamaan tuotto-ohjelmiksi: 
Vakuutukset, asuntolainat, terveysalan tuotteet ja rahoituspalvelut - lukuun ottamatta 
erityisluottokortteja. 

 
4. AUTOMAATTINEN LISENSSI JÄSENILLE, KLUBEILLE JA PIIREILLE. 

Lionjäsenille, klubeille ja piireille myönnetään automaattisesti oikeus ja lisenssi käyttää 
järjestön tavaramerkkejä järjestön tarkoituksen tai klubien ja piirin toiminnan 
edistämiseksi, kuten sponsoroitujen ohjelmien, projektien, paikkakunnan palvelun ja 
muiden tapahtumien edistämiseksi, kunhan se tapahtuu sopusoinnussa kansainvälisen 
hallituksen aika ajoin tarkistamien ohjesääntöjen mukaisesti ja kunhan tuotemerkkejä ei 
käytetä sellaisten tuotteiden myymiseen, jotka ovat muuten ostettavissa klubitarvikkeiden 
osastolta tai niitä valmistaa virallinen lisenssin saanut tavarantuottaja. 
 
a. Painomateriaalit.  Lionjäsenet, klubit ja piirit saavat automaattisesti oikeuden ja 

lisenssin käyttää järjestön tuotemerkkejä painotuotteissa, jotka liittyvät kohtuullisesti 
klubin ja piirin toimintaan ja edistämiseen (kuten kirjekuoret, -paperi, käyntikortit ja 
esitteet) kunhan näitä tuotteita ei aseteta myyntiin.  
 

b. Lupa digitaalisen median käyttöön. Lionjäsenet, klubit ja piirit voivat käyttää 
järjestön tuotemerkkejä heidän omilla verkkosivuillaan, sosiaalisessa mediassa tai 
muissa digitaalisissa sovelluksissa sekä osana internet- tai sähköpostiosoitetta kunhan 
kaikki järjestön tuotemerkkien käyttö noudattaa hallituksen aika ajoin muuttamia 
sääntöjä ja toimintaohjeita ja tuotemerkkien käytössä tulee selvästi ilmetä klubin tai 
piirin nimi, jotta varmistetaan, että kansainvälistä lionsjärjestöä ei pidetä materiaalin 
lähteenä. 

 
c. Ladattavat lionstunnukset. Lionjäsenet voivat tulostaa ja käyttää järjestön 

virallisella verkkosivulla olevia virallisia tunnuksia ja tuotemerkkejä. Nämä ovat 
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ainoat tuotemerkit, joita on lupa tulostaa ja kopioida elektronisesti tai muuten, 
mukaan lukien muut verkkosivut ja muut Internetistä löytyvät sivut. 
 

5. LIONJÄSENTEN, KLUBIEN JA PIIRIEN SALLITTU TAVARAMERKIN 
KÄYTTÖ. Näissä ohjeissa selitetyt automaattisesti myönnettävän luvan ja lisenssin 
käytön lisäksi lionjäsenet, klubit ja piirit ovat oikeutettuja käyttämään järjestön 
tavaramerkkejä seuraavasti: 
 
a. Tuotteet, jotka kantavat järjestön tavaramerkkejä. Lionjäsenillä, klubeilla ja 

piireillä on lupa käyttää, ostaa ja myydä liikemerkkejä sisältäviä tuotteita jotka on 
hankittu Klubitarvikemyynnin ja jakelun jaostolta ja sen hyväksymillä lisensseillä. 
Sellaiset tuotteet, joita ei ole saatavissa klubitarvikkeiden ja jakeluosaston tai 
virallisten lisenssinhaltijoiden kautta, lionsklubit ja piirit ovat oikeutettuja 
käyttämään, hankkimaan, tuottamaan, jakamaan ja myymään näitä tuotteita järjestön 
tavaramerkillä varustettuina, seuraavin ehdoin: 
 
(1) Automaattisesti myönnettävä lupa vaatteille (ei koske liivejä): Liivejä 

lukuunottamatta lionsjäsenillä ja piireillä on automaattisesti lupa ja lisenssi 
käyttää, ostaa, myydä, tuottaa ja jakaa järjestön tunnuksia kantavia tuotteita, 
kunhan kunkin yksittäisen tuotelajin kappalemäärä ei ylitä kolmeakymmentä 
(30) yhden toimivuoden aikana, ja klubeilla on automaattisesti lupa käyttää, 
ostaa, myydä, tuottaa ja jakaa järjestön tunnuksia kantavia tuotteita, kunhan 
kunkin yksittäisen tuotelajin kappalemäärä ei ylitä kolmeakymmentä (30) 
yhden toimivuoden aikana tai yhtä (1) kappaletta per klubijäsen.  Tässä 
kohdassa vaatteilla tarkoitetaan tuotteita kuten lippalakkeja ja hattuja, paitoja 
ja solmioita, joita normaalisti käytetään vartalon peittämiseen, suojaamiseen 
tai koristelemiseen. 
 

(2) Kaikki muut luvanvaraiset tuotteet: Liivien ja muiden vaatekappaleiden 
joiden määrä ylittää kolmekymmentä (30) yhden toimivuoden aikana, ja 
kaikkien muiden tavaroiden tuottamiseen, joihin lionsjäsenet, klubit ja piirit 
haluavat järjestön tavaramerkin, tulee hakea maksullista tavaramerkkilisenssiä 
Klubitarvikkeiden myynnin ja jakelun jaostolta tai lakiasiain jaostolta. 

 
 b.   Klubi- ja piirisponsorit  

 
(1) Lionsklubit ja piirit ovat oikeutettuja käyttämään järjestön tavaramerkkejä 

yhdessä klubin ja/tai piirin projektin sponsorin nimen ja/tai merkin kanssa 
kuten on kuvattu alla, kunhan klubin tai piirin nimi on selvästi luettavissa ja 
kunhan tällainen käyttö ei ole ristiriidassa järjestön tarkoituksen kanssa, 
kilpaile järjestön tai Lionsklubien kansainvälisen järjestön säätiön 
aktiviteettien, ohjelmien tai olemassaolon kanssa, ja:  
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i. Jos sponsori tai projekti on klubin (klubien) ja/tai yhden piirin 
(yksittäis- tai osa-) projekti, tällöin järjestön tavaramerkkien käyttö on 
automaattisesti sallittu tälle klubille (näille klubeille) ja/tai piirille. 

 
ii. Jos sponsorointiin tai projektiin osallistuu useampi kuin yksi osapiiri 

ja/tai yksi moninkertaispiiri, silloin ko. moninkertaispiirin 
kuvernöörineuvoston tulee hyväksyä sponsori. 

 
iii. Jos sponsorointiin tai projektiin osallistuu useampi kuin yksi 

moninkertaispiiri, silloin kunkin osallistuvan moninkertaispiirin 
kuvernöörineuvoston ja lakiasiain jaoston tulee hyväksyä sponsori.  

 
(2) Luvallinen lionsklubin ja/tai piirin sponsori voi käyttää järjestön tuotemerkkiä 

kaikessa kirjeenvaihdossa tai mainosmateriaaleissa kunhan se tapahtuu 
kansainvälisen hallituksen aika ajoin päivitettyjen sääntöjen mukaisesti ja 
käyttö vastaa seuraaviin vaatimuksiin: 

 
i. Lionsklubin ja/tai piirin nimi projektin sponsorisuhteessa näkyy 

selvästi yhdessä järjestön tuotemerkin kanssa;  
 

ii. Järjestön tuotemerkkien käyttöoikeus kestää lionsklubin tai piirin 
projektin keston ajan; ja 

 
iii. Kun lionsklubin ja/tai piirin virallinen sponsorisuhde päättyy, lupa 

järjestön tavaramerkin käyttämiseen päättyy samaan aikaan 
automaattisesti.  

 
c. Lionien mobiilisovellukset.  Lionsklubien ja piirien, jotka haluavat käyttää järjestön 

tuotemerkkejä mobiilisovellusten yhteydessä tai itse sovelluksissa, tulee hakea 
etukäteen kirjallista lupaa lakiasiainosastolta. 

 
d. Muista kuin jäsenmaksuista saatavat tuotto. Lionsklubit, piirit, lionien 

sponsoroimat säätiöt ja muut lionien sponsoroimat osapuolet (joihin viitataan tästä 
lähtien sanalla "sponsorit") voivat tarjota ei jäsenmaksuista saatavia tuotto-ohjelmia 
ja palveluja omien rajojensa sisäpuolella, kuten alla on kuvattu: 
 
(1) Ei jäsenmaksuista saatavat tuotto-ohjelmat tai -palvelut eivät kilpaile tai ole 

muuten ristiriidassa Lions Clubs Internationalin sponsoroiman olemassa 
olevan ohjelman kanssa, paitsi jos kansainvälinen hallitus hyväksyy ne. Lupa 
lionsnimen ja tunnuksen käyttöön annetaan mainittujen ohjelmien 
sponsoroinnin yhteydessä vain, milloin vastaavanlaista ohjelmaa ei ole tällä 
hetkellä olemassa. 

 
(2) Ei jäsenmaksuista saatavan tuotto-ohjelman sponsoria pyydetään anomaan 

lions-nimen ja -tunnuksen käyttöä. Anomuksessa tulee olla sponsoroivan 
moninkertaispiirin kuvernöörineuvoston tai vastaavan piirihallituksen 
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tukipäätös. Järjestö voi pyytää anomuksen harkitsemiseksi muita asiakirjoja, 
jotka se katsoo tarpeellisiksi. 

 
(3) Jos myönnetään lupa järjestön tavaramerkkien käyttöön, sponsori suostuu 

tarkastamaan kaikki pyyntömateriaalit, mukaan lukien kaiken internetin 
verkkosivujen sisällön, sen varmistamiseksi, että ne ovat yhdenmukaisia 
asianmukaisten laatustandardien, sisällön ja kansainvälisen hallituksen 
asettamien tuotemerkkisääntöjen kanssa. Ennen pyyntöjen aloittamista kaikki 
materiaalit, mukaan lukien ehdotettu verkkosivun suunnittelu, tulee lähettää 
kansainvälisen toimiston hyväksyttäväksi. 

 
(4) Sponsori tulee selvästi identifioida pyyntömateriaaleissa ja kaikissa muissa 

tuotteissa, joihin painetaan tai liitetään järjestön tavaramerkit, mukaan lukien 
luottokortit.  

 
(5) Sponsori ja ei-jäsenmaksuista saatavan tuoton myyjä suostuvat maksamaan 10 

% lisenssimaksun lionspiirin, -säätiön tai -yhtymän myyjältä saamasta 
bruttotulosta tai nettovoitosta, kumpi tahansa on pienempi, lisenssimaksuna 
järjestön nimen ja tunnuksen käytöstä. Lions Clubs Internationalin 
talousjaosto on yhteydessä jokaisen valtuutetun sponsorin kanssa vuosittain 
päättääkseen lisenssimaksusta, jonka se on velkaa järjestölle. Jokaista 
sponsoria kannustetaan pidättämään itselleen oikeus tarkastaa kaikki myyjän 
asiaankuuluvat tilastot ja asiakirjat lisenssimaksun paikkansapitävyyden 
vahvistamiseksi. 

 
(6) Kansainvälinen hallitus varaa itselleen oikeuden irtisanoa lisenssin lionsklubin 

nimen ja/tai tunnuksen käytöstä antamalla ilmoituksen sponsorille ja myyjälle, 
jos on tiedossa. Jos on tarkoituksenmukaista ja mahdollista, sellainen 
irtisanominen ottaisi huomioon tilaisuudet sopimuksen lieventäviin 
asianhaaroihin. Siinä tapauksessa että lisenssi irtisanotaan, myyjää vaaditaan 
heti luopumaan järjestön tavaramerkkien käytöstä.  

 
(7) Sponsorin ja ei-jäsenmaksuista saatavien tuotto-ohjelmien myyjän tulee 

käyttää järjestön antamaan postituslistaa ainoastaan ohjelman myymiseksi 
eikä kopioida tai käyttää ko. postituslistoja mihinkään muihin tarkoituksiin. 
Jos sponsori ja/tai ei jäsenmaksuista saatavien tuotto-ohjelmien myyjä käyttää 
tai antaa muiden käyttää järjestön postituslistaa mihinkään muuhun kuin 
ohjelman tarkoituksiin, järjestöllä on oikeus välittömästi irtisanoa järjestön 
tavaramerkkien käyttöoikeus.  Tämä irtisanominen astuu voimaan välittömästi 
sen jälkeen, kun säännön rikkoneelle osapuolelle on ilmoitettu asiasta. 
Harkinnanvaraista US$5000 rangaistusta voidaan harkita sponsoria ja/tai ei 
jäsenmaksuista saatavien tuotto-ohjelmien myyjää vastaan, jotka antavat 
postituslistoja asiattomaan käyttöön tai kopioita postituslistoista ilman 
virallista lupaa. 
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e. Piirin tuki kansainvälisen vuosikongressin matkakoordinaattorille. Piiri on 
oikeutettu tukemaan matkakoordinaattoria, joka koordinoi matkan ja/tai kiertoajelut, 
jotka liittyvät kansainväliseen vuosikongressiin. Hakemus matkakoordinaattorin 
tukemiseksi tulee lähettää vuosikongressijaokseen. Jos tuettu matkakoordinaattori 
haluaa käyttää järjestön tavaramerkkejä matkaesitteissä tai muissa asiaan liittyvissä 
painetuissa materiaaleissa, matkakoordinaattorin tulee lähettää lakijaokseen seuraavat 
materiaalit: 
 
1) Yksi esite tai vastaava painettu materiaali, missä on seuraava teksti: 

"Kansainvälinen lionsjärjestö tai lionspiiri (yksittäis-, osa- ja 
moninkertaispiiri) ei ole vastuussa tapahtuneista menetyksistä." 

 
2) US$25,00 maksu järjestön tavaramerkin käytöstä.  

 
6. SÄÄTIÖT. Kansainvälinen hallitus tai sen edustaja, järjestön lakimies, voi myöntää 

lisenssin käyttöoikeuden järjestön tavaramerkkeihin mille tahansa lailliselle osapuolelle, 
jotka eivät ole lionsklubeja tai piirejä (joihin viitataan tästä lähtien sanalla ”säätiö”), jos 
tämä osapuoli täyttää hakemuksen, joka on liitetty tähän Liitteenä A. Ennen luvan 
myöntämistä säätiön tulee antaa tarvittavat todisteaineistot osoittaakseen, että säätiön 
ehdotetut aktiviteetit vastaavat allakuvattuja kriteerejä:  

 
a. Säätiön nimi.  Säätiölle ehdotetun nimen tulee: 

 
(1) Sisältää sana Lions; 

 
(2) Sisältää paikkakunnan tai alueen, osavaltion, tms. maantieteellisen alueen 

nimi. 
 

(3) Nimi ei saa olla ristiriidassa eikä aiheuttaa sekaannusta Lions Clubs 
International ja Lions Clubs International Foundation nimien kanssa; 

 
(4) Nimessä ei saa olla sanaa "Järjestö" (Association). 

 
b. Vaatimukset hallintodokumenteista.  Ohjesääntöjen hyväksymisartikkelit ja/tai 

muut hallintodokumentit (joihin viitataan tästä lähtien sanalla “hallintodokumentit”), 
jotka todistavat ehdotetun säätiön vastaavan seuraaviin vaatimuksiin: 

 
(1) Hallituksen jäsenistä on vähintään enemmistö hyvässä asemassa olevia  

lionsklubien jäseniä; 
 

(2) Säätiön jäsenkunta hyväksyy muutokset hallintodokumentteihin 
piirikokouksessa tai säännöllisessä vuosikokouksessa;   

 
(3) Jäsenkunta koostuu lionsklubeista tai hyvässä asemassa olevista lionjäsenistä; 

 
(4) Valtakirjan kautta tapahtuvaa äänestystä ei sallita; ja 
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(5) Pakollisia jäsenmaksuja ei määrätä säätiön jäseniä vastaan.  
 

c. Tarkoitukset. Hakemuksen lähettäneen säätiön tarkoituksena tulee edistää järjestön 
tarkoituksia ja imagoa. Hakemuksen lähettänyt säätiö ei voi olla mukana 
aktiviteeteissa, jotka ovat ristiriidassa järjestön tai Lions Clubs Internationalin säätiön 
aktiviteettien, ohjelmien tai olemassaolon kanssa. Muita tarkoituksenmukaisia 
tekijöitä voidaan harkita tarpeen mukaan. 

 
d. Muodostamisen hyväksyminen. Jos muodostettavaa säätiötä tukee yksittäinen klubi 

tai kolme (3) tai alle klubien ryhmä, perustamislupaa hakevan säätiön tulee todistaa, 
että jokainen näistä klubeista on hyväksynyt säätiön perustamisen.  Jos 
muodostettavaa säätiötä tukee yksi tai useampi piiri (yksittäis-, osa- tai 
moninkertaispiiri), neljän (4) tai useamman klubin ryhmä tai sen nimi viittaa 
piiritasoiseen osallistumiseen, lupaa hakevan säätiön tulee todistaa, että piirit 
(yksittäis-, osa- tai moninkertaispiiri) ovat hyväksyneet tämän säätiön perustamisen.  

 
e. Jokavuotiset ilmoitusvaatimukset. Säätiön tulee lähettää kerran vuodessa 

lakijaokseen sen hallintodokumentit yhdessä sponsorien listan kanssa.   
 

f. Järjestön tavaramerkkien käyttö. Hyväksyttyjen säätiöiden tulee käyttää Lions-
nimeä ja merkkiä näyttävästi sen nimen yhteydessä ja muissa yhteyksissä kuten 
painotuotteissa, mainosmateriaaleissa ja aktiviteeteissa.  Järjestön tavaramerkkien 
käytön tulee noudattaa niitä sääntöjä, joita kansainvälinen hallitus aika ajoin 
hyväksyy. Tavaramerkkejä ei ole lupa käyttää missään tuotteessa, jota myydään tai 
joka on muuten saatavissa klubitarvikkeiden ja jakelujaoksen tai virallisten 
lisenssinhaltijoiden kautta.     

 
g. Peruutettavissa oleva lisenssi. Säätiöt, jotka vastaavat tässä asetettuja vaatimuksia 

saavat peruutettavissa olevan lisenssin käyttää järjestön tuotemerkkejä. Lisenssin 
käyttölupa jatkuu vain jos säätiö vastaa kaikkiin tässä mainittuihin kriteereihin, 
noudattaa jokavuotista ilmoitusvaatimusta ja ylläpitää lionien tukea. Jos näitä sääntöjä 
ei noudateta, lisenssi saatetaan peruuttaa. 

 
7. VIRALLISET LISENSSINHALTIJAT. Klubitarvikkeiden ja jakelujaos voi tehdä 

aloitteen sopimuksen tekemiseksi tuottajien tai muiden osapuolien kanssa eri puolilla 
maailmaa tarjotakseen lionjäsenille, lionsklubeille ja piireille tuotteita, joissa on järjestön 
viralliset tavaramerkit. Tällaisten lisenssien sopimukset päätetään klubitarvikkeiden ja 
jakelujaoksessa ja niihin kuuluvat lisenssikorvaukset ja/tai tekijänoikeuspalkkiot kaikista 
myydyistä tuotteista. 

 
8. VUOSIKONGRESSIN PINSSIENVAIHTO. Järjestön tavaramerkkejä on lupa käyttää 

pinsseissä kansainvälisen hallituksen asettamien sääntöjen puitteissa: 
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a.  Vuosikongressin vaihtopinssin määritelmä. Vuosikongressin vaihtopinssi on pinssi 
joka kantaa järjestön rekisteröityjä tavaramerkkejä täyttäen seuraavat kriteerit: 
 
(1) Ne on tilattu viralliselta lisenssinhaltijalta; 

 
(2) Pinsseissä on selvästi merkitty klubin, piirin (yksittäis-, osa- ja 

moninkertaispiiri) tai jäsenen nimi, jotta käy selvästi ilmi että Lions Clubs 
International ei ole pinssin tuottaja; 

 
(3) Niitä käytetään vain vaihtopinsseinä tai lahjoina lionien vuosikokouksessa tai 

vastaavassa tilaisuudessa; 
 
(4) Ne noudattavat kaikilta osin järjestön tavaramerkkisääntöjä jotka 

kansainvälinen hallitus on hyväksynyt; 
 
(5) Sisältävät tavaramerkkilain vaatiman ® merkinnän; 
 
(6) Pinssin takana on lisenssin saaneen tuottajan merkki; 
 
(7) Pinssin takapuolelle on istutettu kiinnitysmekanismi, joko hakaneula, 

ruuvattava neula tai vastaava. 
 
(8) Ei viittaa mihinkään yksittäiseen lionsvirkaan tai -joukkoon; 
 
(9) Pinssiä ei ole valmistettu palkitsemistarkoitukseen tai merkiksi mistään 

saavutuksesta, koulutuksesta tai minkään lionsryhmän tai yhteistyökumppanin 
käyttöön; 

 
(10) Pinssiä ei ole valmistettu minkään tilaisuuden merkiksi tai lionskokouksiin tai 

muihin tapahtumiin osallistumisen merkiksi; eikä 
 
(11) se saa myöskään olla korutavara tai vastata mitään rintamerkkiä Lionien 

Klubitarvikekatalogissa tai muussa klubitarvike- ja jakelujaoston ajoittain 
julkaisemassa esitteessä.  
 

i. Virallista jäsenyysrintaneulaa ei saa käyttää vuosikongressin 
vaihtopinssinä. 

 
ii. Lionien vuosikongressin vaihtopinssit tulee hankkia Klubitarvikeosastolta 

ja/tai viralliselta tuotantolisenssin hankkineelta valmistajalta jolla on lupa 
virallisesti valmistaa, myydä ja jakaa tuotetta.  

 
9. VUOSIKONGRESSIN ISÄNTÄTOIMIKUNTA. Kansainvälisellä vuosikongressin 

isäntätoimikunnalla on oikeus käyttää järjestön tavaramerkkejä kansainvälisen 
vuosikongressin mainostamiseksi, kunhan isäntätoimikunta hankkii 



Voimassa alkaen 9. huhtikuuta 2018 
Luku XV 

Sivu 9 

hyväksymislomakkeen ja maksaa tekijänoikeuspalkkiot kuten kongressijaos ja lakijaos 
päättävät. 

 
10. TUOTEMERKKISÄÄNTÖJEN VALVONTA. Järjestön tavaramerkkien omistajana 

järjestöllä on laillinen velvollisuus valvoa tavaramerkkisääntöjen rikkomuksia ja ryhtyä 
kaikkiin tarpeellisiin toimenpiteisiin, jotta estetään ja suojellaan laillisia riskejä vastaan, 
mitkä voivat olla seurausta tuotemerkkien luvattomasta käytöstä.  

 
a. Lionjäsenten, klubien ja/tai piirien luvaton tavaramerkin käyttö.   Sellaisessa 

tapauksessa, että järjestö saa tarvittavat todisteet siitä, että lionjäsen, klubi tai piiri on 
osallisena tuotemerkin sisältävien tuotteiden luvattomassa käytössä, myynnissä, 
tuottamisessa ja/tai jakamisessa, tällaisille yksilöille tai osapuolille ilmoitetaan 
välittömästi, että heidän tulee lopettaa ko. toiminta ja heille voidaan asettaa 
korvaussumma, mikä on samansuuruinen kuin vastaava tekijänoikeuspalkkio, jonka 
järjestö olisi saanut tässä mainittujen sääntöjen mukaisesti ja he voivat joutua 
vastaamaan rikkomukseen muulla tavoin kuten kansainvälinen hallitus tai lakijaos 
päättää.  
 

b. Lionjäsenten, klubien ja/tai piirien jatkuva luvaton tavaramerkin käyttö.   
Sellaisessa tapauksessa, että järjestö saa tarvittavat todisteet siitä, että lionjäsen, klubi 
tai piiri jatkaa tavaramerkkisääntöjen rikkomista saatuaan asianmukaisen ilmoituksen 
asiasta, järjestö voi ryhtyä yhteen tai kaikkiin seuraavista toimenpiteistä: 
 
(1)  Kansainvälinen hallitus voi pyytää lionsklubia erottamaan rikkomuksen 

tehneen lionjäsenen lionsklubista. Jos klubi kieltäytyy tästä, lionsklubi 
saatetaan asettaa “status quo” tilaan ja/tai klubin perustamisasiakirja 
peruutetaan kansainvälisen hallituksen toimesta. 

 
(2)  Kansainvälinen hallitus saattaa harkita muita toimenpiteitä. 
 
(3) Voidaan harkita sopivaa lakiin perustuvaa toimenpidettä järjestön 

tavaramerkkiedun varmistamiseksi. 
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