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Tervetuloa klubin presidentin ja varapresidentin e-Kirjaan! 

 

Tämä opas on tarkoitettu tukemaan sinua kahden virkakauden aikana; ei vain klubin presidenttinä, mutta 

myös klubin ensimmäisenä varapresidenttinä.  Tämä opas sisältää työkaluja ja resursseja, jotta pystyt 

toimimaan menestyksellisesti sekä omassa virassa että klubin jäsenten ja virkailijoiden muodostaman 

yhtenäisen tiimin johtajana. 

 

e-Kirjan käyttäminen on helppoa.  Napauta aihetta sisällysluettelossa.  Sen jälkeen voit napauttaa linkkejä 

muihin työkaluihin, resursseihin ja dokumentteihin, jotka kaikki tekevät työstäsi helpomman.  

 

Klubin ensimmäinen varapresidentti 

 

Valmistaudu johtamaan klubin ensimmäisenä varapresidenttinä; Valmistaudu menestymään klubin 

presidenttinä 

 

Klubin varapresidenttinä sinulla on kahdenlaisia tehtäviä.  Yksi tärkeimmistä tehtävistäsi on olla valmis 

suorittamaan klubin presidentin tehtävät, jos hän ei pysty siihen jostain syystä.  Todennäköisesti sinulla on 

myös muita presidentin sinulle antamia tehtäviä, ja sinua voidaan pyytää johtamaan yhtä tai useampaa 

toimikuntaa vuoden aikana.   

 

Näiden tehtävien lisäksi sinun tulee varata aikaa klubin presidentin virkaan valmistautumiseen. On tärkeää 

ymmärtää klubin presidentin rooli ja kaikki sen vastuut hyvissä ajoin ennen virassa aloittamista.   

 

Klubipresidentin itsenäisesti suoritettava koulutus  

 

Jos et ole toiminut klubin varapresidenttinä tai presidenttinä, on hyvä idea suorittaa verkkokoulutusmoduuli.   

 

Kirjaudu sisään Lionien oppimiskeskukseen suorittaaksesi verkossa olevan klubivirkailijan koulutuksen, jossa 

käydään läpi rooli ja velvollisuudet.  

 

Klubivirkailijoiden koulutus - tämä moduuli tarjoaa johdannon ja yleiskatsauksen klubivirkailijoiden rooleista 

ja velvollisuuksista sekä klubin rakenteesta.  

 

Klubipresidentin velvollisuudet - tämä moduuli tarjoaa perustiedot ja resurssit, joita tarvitaan 

klubipresidentin tehtäviin valmistautumiseen:  

 

▪ Puheenjohtajien nimittäminen. 

 

▪ Kokousten suunnitteleminen ja järjestäminen. 

 

▪ Valmistautuminen aktiiviseen osallistumiseen lohkon kokouksissa (piirikuvernöörin neuvoa-

antava toimikunta). 

 

▪ Klubin vaalien järjestäminen ja seuraavien johtajien tukeminen. 

https://myapps.lionsclubs.org/?
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▪ Moduuli kokouksiin liittyvistä säännöistä. 

 

Tutustu klubin malli - ja ohjesääntöön  

 

Klubin malli- ja ohjesääntö tarjoavat perusrakenteen ja säännöt opastamaan klubinne toimintaa ja 

vastaamaan Lions Clubs Internationalin klubeille asetettuja vaatimuksia.  Se toimii myös klubin pääasiallisena 

viiteasiakirjana, jos on kysyttävää sopivista menettelyistä klubin toiminnan suorittamisessa.  

 

Lionsklubin Mallisäännöt ja ohjesäännöt - tämä asiakirja on perusta klubille luoda sen oma hallintoasiakirja 

kansainvälisten sääntöjen mukaisesti.  Jos klubillanne ei ole omia sääntöjä, käyttäkää kansainvälistä versiota.  

 

Klubin hallitus 

  

Tutustu Tavallisen klubin rakenteeseen.  

 

Jotta menestyt klubipresidentin virassa, sinun tulee vahvistaa omaa johtotiimiäsi; klubin hallitusta.  Jokaisella 

hallituksen jäsenellä on erityinen johtotehtävä, joka varmistaa, että klubinne pystyy tarjoamaan 

paikkakunnalla tarvittavaa palvelua.  Ymmärtämällä klubin kunkin jäsenen roolit ja vastuut, voit auttaa 

varmistamaan, että jäsenellä on tarvittavat taidot tehtäviin, joita heitä pyydetään suorittamaan. Se varmistaa 

myös sen, että ketään virkailijaa ei rasiteta yli heidän halujen tai kykyjen.   

 

Tutustu virkailijoiden tehtäväkuvauksiin Malli- ja -ohjesäännössä näiden virkojen kohdalla, jotta potentiaaliset 

johtajat valitaan heille sopiviin virkoihin.  Näin tekeminen lisää todennäköisyyttä, että klubin johtajana 

toimiminen on positiivinen kokemus jokaiselle tiimisi jäsenelle.  Lions Clubs International -sivustolla on 

räätälöityjä verkkosivuja, jotka tarjoavat erityisiä ohjeita, kuten alla olevasta virkailijaluettelossa näkyy.  

 

Klubipresidentti – Klubipresidentti on klubin ylin hallintovirkailija.  Hän johtaa kokouksia ja pyytää klubia 

suorittamaan sen suunnittelemat palveluaktiviteetit; hän koordinoi hallituksen jäsenten ja puheenjohtajien 

ponnisteluja klubin kaiken toiminnan toteuttamiseksi yhdessä.  

 

Klubin ensimmäinen varapresidentti - Klubin ensimmäinen varapresidentti ei vain toimi johtajana, joka on 

valmis toimimaan presidentin virassa tarvittaessa, vaan myös katalysaattorina arvioimaan vuosittain klubin 

toimintaa ja toteuttamaan uusia tavoitteita seuraavana toimivuonna klubin presidenttinä. 

 

Klubin toinen varapresidentti - Myös klubin toinen varapresidentti on valmiina toimimaan tilanteen 

vaatimalla tavalla ja hän palvelee klubin presidentin pyynnöstä toimikuntien ja projektien johtajana. 

 

Klubisihteeri - Klubisihteeri ylläpitää klubin virallisia pöytäkirjoja, varmistaa klubin jäsenten laskemisen ja 

avustaa kaikessa viestinnässä jäsenille.  Tämä hallituksen jäsen toimii viestinnän yhteyshenkilönä klubin, piirin 

ja järjestön välillä. 

 

Klubin rahastonhoitaja - Klubin rahastonhoitaja toimii klubin tilien pääkirjanpitäjänä; sekä hallinto- että 

julkisten varojen kohdalla (palveluaktiviteetit).  Tähän sisältyy jäsenmaksujen laskutus ja kerääminen, 

https://www.lionsclubs.org/resources/79865312
https://www.lionsclubs.org/resources/79865944
https://www.lionsclubs.org/resources/79865312
https://www.lionsclubs.org/fi/resources-for-members/resource-center/club-president-vice-president
https://www.lionsclubs.org/fi/resources-for-members/resource-center/club-secretary
https://www.lionsclubs.org/fi/resources-for-members/resource-center/club-treasurer
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talletusten tekeminen ja kulujen kirjaaminen.  Rahastonhoitaja laatii, jakaa ja säilyttää kaikki talousraportit ja 

tiedot. 

    

Klubin jäsenjohtaja - Klubin jäsenjohtaja johtaa uusien jäsenten rekrytoimista, perehdyttää heitä klubin 

toimintaan ja vahvistaa suhteita kauemmin jäseninä olleiden ja uusien jäsenten välillä.   

 

Klubin palvelujohtaja - Klubin palvelujohtaja koordinoi kaikki klubin valitsemat palveluaktiviteetit.   

 

Klubin markkinointiviestinnän johtaja - Klubin markkinointiviestinnän johtaja pyrkii mainostamaan klubin 

toimintaa, jotta se tunnetaan ja edistää sitä kautta klubin toimintaa ja sen palvelua yhteisölle.   

 

Edellinen klubipresidentti - Tämä virkailija toivottaa tervetulleeksi kaikki potentiaaliset uudet jäsenet ja hän 

tervehtii heitä ja vieraita jokaisessa kokouksessa. 

 

Liitännäisklubin yhteyshenkilö - Jos klubillanne on liitännäisklubi, teidän on nimitettävä liitännäisklubin 

yhteyshenkilö tukemaan liitännäisklubin aktiviteetteja ja varmistamaan, että pääklubin johtajat pysyvät ajan 

tasalla. 

  

Leoneuvoja - Jotta varmistetaan tehokas opastus leoklubin jäsenille, kummiklubi nimittää lionin palvelemaan 

leoneuvojan tehtävässä. Tämän lionin tulee olla henkilö, joka nauttii nuorten parissa työskentelystä. 

 

Klubin LCIF-koordinaattori – Tämä virkailija kertoo klubin jäsenille LCIF:n tarjoamista ohjelmista ja kannustaa 

jäseniä osallistumaan ja tukemaan suoraan LCIF:n tekemää työtä. 

 

Klubimestari (valinnainen) - tämä virkailija hoitaa klubin tarvikkeita ja auttaa valmistautumaan jokaiseen 

kokoukseen.   

 

Lion Tail Twister (valinnainen) - Tämä henkilö edistää hauskaa ja hyvää tunnelmaa kokouksissa. 

 

Klubin hallintovirkailija - Tämä ei ole LCI:n virallinen virka klubissa, mutta hänen tehtävänä on tarjota 

hallinnollista apua.  Jotta voidaan auttaa klubivirkailijoita, joilla saattaa olla vaikeuksia käyttää tiettyjä 

teknologioita, Lions Clubs International on perustanut ”klubin hallintovirkailija” -tehtävän tukemaan klubin 

presidenttiä tai sihteeriä hallinnollisissa tehtävissä, jotka suoritetaan MyLCI/MyLion-palvelun kautta.  Tämä 

henkilö pääsee käyttämään MyLCI:ta/MyLionia samalla tavalla kuin klubin presidentti ja sihteeri.  Yhdessä 

presidentti ja sihteeri voivat nimittää jäsenen tähän virkaan, jos se auttaa klubin tehokkaassa hoitamisessa.  

 

  

https://www.lionsclubs.org/fi/resources-for-members/resource-center/club-membership-chairperson
https://www.lionsclubs.org/fi/resources-for-members/resource-center/club-service-chairperson
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-branch
https://www.lionsclubs.org/fi/resources-for-members/resource-center/leo-club-advisors
https://www.lionsclubs.org/fi/resources-for-members/resource-center/club-lcif-coordinator
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Auta klubia edistymään joka vuosi laadittavalla suunnitelmalla 

 

Klubin ensimmäisenä varapresidenttinä yksi tärkeimmistä tehtävistäsi on johtaa klubiasi eteenpäin 

seuraavaan toimivuoteen ja etsiä vielä käyttämätöntä potentiaalia, kun klubisi jäsenet tarkastelevat yhdessä 

sen aktiviteetteja ja saavutuksia.  On olemassa useita työkaluja, jotka on suunniteltu auttamaan klubianne, 

riippumatta siitä, kuinka yksinkertainen tai monimutkainen toimintanne on.   

 

Klubin laatualoite - Klubin laatuohjelma on hauska vuorovaikutteinen prosessi, joka yhdistää jäsenet 

selvittämään, mitä klubi on tänään ja mitä se voi olla huomenna.  Tämä toimii loistavana lähtökohtana 

aiempien saavutusten ja tulevaisuuden unelmien tarkistamiselle.  

 

Suunnitelma vahvemmalle klubille - Tämä työkalu opastaa klubia toimintasuunnitelman kehittämisessä ja 

toteuttamisessa. 

 

Teidän klubinne, teidän tapanne! - Tämä opas näyttää tapoja, joilla klubit voivat muokata niiden kokouksia 

vastaamaan niiden jäsenten odotuksia. 

 

• LCI Forward – Tämän aloitteen tavoite on, että klubit kolminkertaistavat niiden vaikutuksen 

maailmanlaajuisesti auttamalla vähintään 200 miljoonaa ihmistä vuoteen 2020-2021 mennessä 

laajennetun humanitaarisen palvelun avulla. Tämä strategia tarjoaa perustan klubillenne arvioida sen 

toimintaa ja valita yhdessä aktiviteetteja, joilla on merkitystä jäsenille ja ne liittyvät paikkakunnan 

tarpeisiin. 

 

Luo oma Lion Account -tili 

 

Lion Account -tilisi käyttäjätunnus ja salasana toimivat kaikissa Lions-sovelluksissa: MyLCI, MyLion, Lions 
Learning Center, Shop ja Insights. 
 
Rekisteröityminen ja salasanan luominen - Nämä helpot ohjeet auttavat sinua kirjautumaan MyLCI:hin, jos et 

ole vielä luonut profiilia. 

 
MyLCI - työkalut lionjohtajille. Tällä sivustolla klubi voi hallita jäsentietoja, luoda piiri- ja klubiprofiileja, 

tarkistaa klubin äänioikeuden, dokumentoida ja suunnitella vuosikokouksia sekä tarkistaa uuden klubin 

perustamisasiakirjan tilan.  Jos sinulla on kysyttävää MyLCI:sta, ota yhteyttä sähköpostitse osoitteella 

myLCI@lionsclubs.org  

 

MyLION – Pidä yhteyttä. Palvele. Raportoi! Tällä sivustolla klubit raportoivat palvelusta, suunnittelevat 

palveluprojektinsa, pitävät yhteyttä muihin lioneihin ja luovat henkilökohtaisia profiileja. 

 

LCI Store - klubitarvikeosastolta on helppo tilata tavallisimmat Lions Clubs Internationalin tuotteet ja 

asusteet. Jos sinulla on kysyttävää klubitarvikkeista, ota yhteyttä orderdetails@lionsclubs.org  

 

 

https://www.lionsclubs.org/fi/resources-for-members/resource-center/club-quality-initiative
https://www.lionsclubs.org/fi/resources-for-members/resource-center/stronger-club-blueprint
https://www.lionsclubs.org/resources/79865927
https://www.lionsclubs.org/fi/explore-our-clubs/lci-forward
https://myapps.lionsclubs.org/?
https://extranet.lionsclubs.org/common/docs/PasswordAndRegistrationFAQ_FI.pdf
mailto:myLCI@lionsclubs.org
file:///C:/Users/nwielgus/AppData/Local/Temp/orderdetails@lionsclubs.org
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Ensimmäiset 30 päivää klubin ensimmäisenä varapresidenttinä 

 

Osallistu piirin järjestämään klubivirkailijoiden koulutukseen 

 

Piirin tarjoama koulutus on suunniteltu auttamaan koko klubin johtotiimiä, jotta kaikki voivat toimia 

tehokkaammin ja samalla tarjotaan klubivirkailijoille mahdollisuuksia oppia perustaidot klubin tehtävien 

suorittamiseksi.  

 

Kuukausittaiset kokoukset ja tapahtumat 

 

Klubikokoukset - Jos klubilla on pääpöytä kokouksissa, sinua saatetaan pyytää istumaan klubipresidentin 

kanssa.   

 

Hallituksen kokoukset - Osallistumisesi hallituksen toimintaan aktiivisena jäsenenä on tärkeää, kun 

valmistaudut klubipresidentin virkaan ja jotta tunnet klubin toiminnot, ohjelmat ja ongelmat. 

 

Palveluaktiviteetit - On tärkeää, että klubin johtajana palvelet yhdessä klubin jäsenten kanssa.  

 

Omat toimikunnan kokoukset - Voit johtaa toimikuntien kokouksia tai vetää kokouksen klubipresidentin 

puolesta. 

 

Neljännesvuosittaiset kokoukset 

 

Lohkon kokoukset  

 

Lohkot muodostuvat 4-8 klubista.  Näiden klubien klubivirkailijat tapaavat neljännesvuosittain, yleensä 

vuoden kolmen ensimmäisen neljänneksen aikana. Kokousta johtaa lohkon puheenjohtaja.  Jos et tiedä kuka 

oman lohkosi lohkojohtaja on, löydät kaikkien piirivirkailijoiden yhteystiedot klubin kotisivulta MyLCI:ssa.   

Löydät sieltä lohkon puheenjohtajan nimen ja yhteystiedot.   

  

Piirikuvernöörin neuvoa-antavan toimikunnan kokouksen malli - Tämä opas auttaa sekä lohkon 

puheenjohtajaa että klubivirkailijoita ymmärtämään mitä he voivat odottaa neljännesvuosittain 

järjestettäviltä lohkon kokouksilta. Usein lohkon puheenjohtaja pyytää klubia ilmoittamaan palvelu-, 

jäsenyys-, ja muista tapahtumista. Jokaisella kokouksella voi olla erityinen painopiste ja se tarjoaa klubin 

virkailijoille mahdollisuuden tavata ja oppia toisiltaan. 

 

Jokavuotiset tapahtumat 

 

Jokavuotiset klubin nimityskokous ja klubin vaalit  

 

Vaalit pidetään yleensä viimeisen vuosineljänneksen alussa (huhtikuussa). Katso lisätietoja Lionsklubin Malli-

ja ohjesäännöstä vaaleihin liittyvissä kysymyksissä.   

https://www.lionsclubs.org/resources/79866297
https://www.lionsclubs.org/resources/79865312
https://www.lionsclubs.org/resources/79865312
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Nimitystoimikunta ilmoittaa tiedot jäsenille, jotka on nimitetty virkailija- tai johtajavirkoihin.  Sihteeri 

valmistelee sitten vaalien äänestysliput sääntöjen mukaisesti.  Katso “Liitettä B” Lionsklubin Malli- ja 

ohjesäännöissä.   

 

Klubin presidentti tai sihteeri voi ilmoittaa virkailijat ja johtajat 15. huhtikuuta mennessä tai heti kun klubi on 

suorittanut sen vaalit MyLCI:n kautta tai virkailijoiden ilmoituslomakkeen kautta PU101. 

 

Piirin/moninkertaispiirin vuosikokoukset 

 

Jos piirisi tarjoaa klubivirkailijoiden koulutusta vuosittaisessa piirikokouksessa, se on hyvä tilaisuus saada 

suoraa paikallista koulutusta ja tavata muita tulevia klubipresidenttejä, jotka palvelevat samana vuonna kuin 

sinä.   

 

Edustajat kansainväliseen vuosikokoukseen 

 

Jokaisella klubilla on oikeus osallistua kansainvälisten virkailijoiden valintaan nimeämällä klubin jäsenet 

toimimaan vuosikokouksen äänioikeutettuina edustajina.     

 

Siirtyminen klubipresidentiksi 

 

Suorita strateginen suunnittelu ja tee suunnitelma 

 

Kun klubin vaalit on saatu päätökseen ja johtajat ja virkailijat on valittu, voit aloittaa seuraavan toimivuoden 

suunnittelun. Jos klubisi ei ole aikaisemmin suorittanut minkäänlaista harjoitusta suunnitelmien tekemiseksi, 

Klubin laatualoite ja Suunnitelma vahvemmalle klubille ovat loistava paikka aloittaa.  

 

Muista arvioida aikaisemmat projektit, ohjelmat ja prosessit.  

 

Luo suunnitelma klubikokouksia, tapahtumia, palveluaktiviteetteja ja muita mahdollisuuksia varten, jotka 

tarjoavat laajemman osallistumisen piirin tasolla.   

 

Delegoi klubin virkailijoiden ja puheenjohtajien tehtäviin liittyvät erityiset vastuut (jäsenyys, palvelu- ja 

markkinointiviestintä), jotka liittyvät klubin tavoitteisiin ja toimintaan.   

 

Työskentele tulevien virkailijoiden kanssa viimeistelläksesi klubikalenterin, jotta siitä voidaan tiedottaa 

tehokkaasti ja ajoissa.  

 

Auta klubin nykyistä presidenttiä siirtymävaiheessa lähtevien virkailijoiden ja tulevien virkailijoiden välillä. 

 

Voit myös tarkistaa uuden Klubin ja paikkakunnan tarpeiden arvioinnin löytääksesi parhaat tavat klubille 

tukea yhteisöä.   

 

https://www.lionsclubs.org/resources/79865312
https://www.lionsclubs.org/resources/79865312
https://extranet.lionsclubs.org/common/docs/Officer/OfficerFAQ_FI.pdf
https://www.lionsclubs.org/resources/79866258
https://www.lionsclubs.org/fi/resources-for-members/resource-center/club-quality-initiative
https://www.lionsclubs.org/fi/resources-for-members/resource-center/stronger-club-blueprint
https://www.lionsclubs.org/resources/81796168
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Asettakaa varainkeruutavoite tukeaksenne Kampanja 100 -keräystä. Klubeille on olemassa erilaisia 

tunnustusohjelmia osallistumisesta ja saavutuksista.  Lue lisää näistä ohjelmista täällä.  

 

Roolisi klubipresidenttinä – TOTEUTA klubin toimintasuunnitelma!  

 

Jos klubinne on asettanut tavoitteet seuraavalle toimivuodelle, sinun tehtäväsi on muokata näistä tavoitteista 

toimintasuunnitelmat, joiden toteuttamiseen kaikki klubin jäsenet voivat osallistua. 

 

Kuukausittain toistuvat tapahtumat 

 

Klubikokoukset  

 

Saatat olla vastuussa ohjelmista, puhujista ja vieraista klubikokouksissa.  Sinulla on upea tilaisuus edistää 

hauskoja ja tarkoituksenmukaisia ohjelmia, jotka jäsenet näkevät arvokkaina.  Klubikokouksessa on aika 

keskittyä siihen hyvään palveluun, jota klubi tarjoaa yhteisöille. 

 

Teidän klubinne, teidän tapanne - Tämä opas näyttää tapoja, joilla klubinne voi muokata kokouksia 

vastaamaan jäsenten odotuksia. 

 

LCI-vieraiden isännöinti - Klubinne voi määritellä miten virallisesti vieraat otetaan vastaan, mukaan lukien 

piirikuvernööri ja kansainväliset vieraat.  Muista kertoa klubin tavoista ja miten muodollisesti vieraat otetaan 

vastaan, jotta vieraat tietävät mitä odottaa. 

 

Uusien jäsenten jäseneksiottoseremonia - Tämä opas sisältää ehdotuksia uusien jäsenten ottamiseksi klubiin. 

 

Esityslistan laatiminen - Tee yhteistyötä klubisihteerin kanssa klubikokousten esityslistojen laatimiseksi ja 

jakamiseksi.  

 

Johda kokouksia - Valmistaudu johtamaan kokouksia, ja tämä voi tarkoittaa myös mielipide-erojen 

käsittelemistä ja kokouksen etenemisen varmistamista, jotta jäsenten aikaa voidaan hyödyntää parhaalla 

mahdollisella tavalla.    

 

Seuranta kokousten jälkeen - Suorita kaikki kokouksen jälkeen vaadittavat jatkotoimet ajoissa. 

  

https://www.lionsclubs.org/fi/give-how-to-give/recognition-programs
https://www.lionsclubs.org/resources/79865927
https://www.lionsclubs.org/resources/79866269
https://www.lionsclubs.org/resources/79866570
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Hallituksen kokoukset 

 

Hallituksen kokouksissa keskitytään klubin "toiminnan kehittämiseen": tämä sisältää sekä klubin käytännön 

toiminnot että ohjelmat;  jäsentyytyväisyyden, paikkakunnan palvelun ja markkinointiviestinnän.   

 

Esityslistat - Varmista, että kaikki virkailijat ja johtajat raportoivat kuukausittain toiminnan läpinäkyvyyden 

varmistamiseksi.  

 

Pöytäkirjat ja toimikuntien raportit - Ota yhteyttä hallituksen jäseniin ennen hallituksen kokouksia 

asianmukaisten kirjallisten asiakirjojen laatimiseksi.  Tähän sisältyvät kokouspöytäkirjat, aktiviteetit ja kaikki 

rahoitustapahtumat kuukausittain sen varmistamiseksi, että klubin jäsenet saavat täydellisen tiedon klubin 

toiminnasta.  

 

Seuranta - Pitäkää klubi hyvässä asemassa varmistamalla, että se täyttää kaikki taloudelliset ja raportointiin 

liittyvät velvollisuudet järjestölle sekä kaikille paikallisille hallintoelimille paikallisten lakien edellyttämällä 

tavalla.  

 

Neljännesvuosittaiset kokoukset 

 

Lohkon kokoukset  

 

Lohkot muodostuvat 4-8 klubista.  Näiden klubien klubivirkailijat tapaavat neljännesvuosittain, yleensä 

vuoden kolmen ensimmäisen neljänneksen aikana. Kokousta johtaa lohkon puheenjohtaja.  Jos et tiedä kuka 

oman lohkosi lohkojohtaja on, löydät kaikkien piirivirkailijoiden yhteystiedot klubin kotisivulta MyLCI:ssa.   

Löydät sieltä lohkon puheenjohtajan nimen ja yhteystiedot.   

  

Piirikuvernöörin neuvoa-antavan toimikunnan kokouksen malli - Tämä opas auttaa sekä lohkon 

puheenjohtajaa että klubivirkailijoita ymmärtämään mitä he voivat odottaa neljännesvuosittain 

järjestettäviltä lohkon kokouksilta. Usein lohkon puheenjohtaja pyytää klubia ilmoittamaan palvelu-, 

jäsenyys-, ja muista tapahtumista. Jokaisella kokouksella voi olla erityinen painopiste ja se tarjoaa klubin 

virkailijoille mahdollisuuden tavata ja oppia toisiltaan. 

 

Jokavuotiset tapahtumat 

 

Jokavuotiset klubin nimityskokous ja klubin vaalit  

 

Vaalit pidetään yleensä viimeisen vuosineljänneksen alussa (huhtikuussa). Tarkista Lionsklubin Malli- ja 

ohjesäännöt säännöt liittyen vaaleihin.   

 

Klubin presidenttinä olet vastuussa nimitystoimikunnan työstä, vaaliasiakirjojen valmistelusta klubisihteerin 

avustuksella ja vaaliprosessin johtamisesta klubisi mallisäännön ja ohjesääntöjen mukaisesti.   

 

https://www.lionsclubs.org/resources/79866297
https://www.lionsclubs.org/resources/79865312
https://www.lionsclubs.org/resources/79865312
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Nimitystoimikunta ilmoittaa presidentille niiden jäsenten nimet, jotka on nimitetty virkailija- tai 

johtajavirkoihin.  Sihteeri valmistelee sitten vaalien äänestysliput sääntöjen mukaisesti. Katso “Liitettä B” 

Lionsklubin Malli- ja ohjesäännössä. 

 

Piirin/moninkertaispiirin vuosikokoukset 

 

Klubin presidenttinä sinä toimit klubisi johtajana, ja sinun tulisi kannustaa jäseniä osallistumaan piirin 

vuosikokoukseen koulutusta varten, jakamaan parhaita käytäntöjä lionien kanssa ja valitsemaan 

piirivirkailijoita.  Sinua voidaan myös kutsua avustamaan piirin tai moninkertaispiirin vuosikokouksiin 

liittyvissä tehtävissä.   

 

Piiri voi ottaa yhteyttä klubin johtoon vahvistaakseen klubin edustajien luettelon piirikokouksen valmistelua 

varten. Edustajien laskentakaavio on määritelty Kansainvälisessä ohjesäännössä, Luku IX. 

 

Tee yhteistyötä klubisihteerin kanssa suorittaaksesi kaikki pyydetyt ilmoittautumiset piirin tapahtumiin, 

mukaan lukien mainonta, hotellihuoneiden varaaminen ja vuosikokouksen osallistujat. 

 

Tarkista vuosikokouksen järjestäjiltä onko klubinne tiedot mahdollisuus ottaa mukaan painetussa 

vuosikokousohjelmassa tai klubiraporteissa. 

 

Valmistele asiakirjat ja kaikki paikallisen klubin hyväksynnät, joita tarvitaan jäsenten ehdokkuudelle 

korkeampiin virkoihin. 

 

Vaalipiirin tapahtumat  

 

Lions Clubs Internationalin foorumit - Kaikkia lioneita kutsutaan osallistumaan foorumeihin oman vaalipiirin 

alueella.  

 

Kansainväliset tilaisuudet   

 

Lions Club Internationalin tapahtumakalenteri - Tässä päämajan kalenterissa on tiedot tulevista tapahtumista 

ja tärkeistä eräpäivistä liittyen palkintoihin sekä tiedot maailmanlaajuisista palvelualoitteista. 

 

Toimivuoden päättäminen klubipresidenttinä 

 

Tunnustus ja menestyksen juhliminen - Toimivuoden päätyttyä on hyvä ajankohta kiittää niitä klubien 

johtajia, jotka ovat toimineet aktiivisesti klubissa, kun se on pyrkinyt saavuttamaan sen tavoitteet.   

 

Palkinnot - Tältä verkkosivulta löytyy kattava lista eri palkinnoista ja linkit niihin 

 

Klubin erinomaisuuspalkinto - Klubit ja piirit, jotka suoriutuvat parhaiten paikkakunnan palvelutyössä, 

viestinnässä ja hallinnossa, voivat saada arvokkaan ansiopalkinnon. 

 

https://www.lionsclubs.org/resources/79865312
https://www.lionsclubs.org/resources/79866284
https://www.lionsclubs.org/fi/resources-for-members/forums
https://www.lionsclubs.org/fi/resources-for-members/lions-events-calendar
https://www.lionsclubs.org/fi/search-results?keys=awards
https://www.lionsclubs.org/fi/resources-for-members/resource-center/club-excellence-awards


 

Palaa sisällysluetteloon  Klubin varapresidentin ja presidentin e-Kirja | 10 

Virkailijoiden virkaanasettaminen - Yksi viimeisistä virallisista tehtävistäsi klubin presidenttinä saattaa olla 

uusien tulevien virkailijoiden virkaanasettaminen seuraavalle toimivuodelle.   

 

Lions Clubs International Foundation  

 

Kaikkialla maailmassa toimivia lioneja yhdistää voimakas anteliaisuuden ja muiden auttamiseen 

omistautumisen henki. Lionsklubien kansainvälisen järjestön, johtavan humanitaarisen järjestön virallinen 

hyväntekeväisyysjärjestö, Lions Clubs Internationalin säätiö (LCIF), tukee lionien myötätuntoista työtä 

myöntämällä apurahoja paikallisiin ja maailmanlaajuisiin humanitaarisiin hankkeisiin. Tällä hetkellä LCIF on 

toteuttamassa sen tähän mennessä kunnianhimoisinta pääomakampanjaa, Kampanja 100: LCIF:n 

palveluvoimaa -aloitetta lionien palvelukyvyn kasvattamiseksi ja maailmanlaajuisten avustuskohteiden 

laajentamiseksi. Kampanjan 100 -keräyksen kautta palvelemme satoja miljoonia ihmisiä.  

 

Kampanja 100 - Klubeilla on useita tapoja osallistua Kampanja 100 -keräykseen ja tukea sitä. Kaikkia klubeja 

rohkaistaan hankkimaan lisätietoja LCIF:n maailmanlaajuisista avustuskohteista ja asettamaan 

varainhankintaan liittyvä tavoite tukemaan LCIF:n kykyä lisätä lionien palveluvaikutusta ja laajentaa 

maailmanlaajuisia palvelukohteita.  

 

Melvin Jones -jäsenyys - Melvin Jones -jäsenyys (MJF) on tunnustus 1 000 dollarin lahjoituksista.  Lahjoituksia 

voivat tehdä yksityishenkilöt (myös ei-lionit), klubit ja piirit. 

 

Melvin Jones -jäsenyyshakemus  - Tätä lomaketta tulee käyttää vain jos Lions Clubs Internationaliin on jo 

lähetetty tarvittavat varat ja nämä varat ovat käytettävissä ennen kuin lomake lähetetään käsiteltäväksi. 

 

LCIF-apurahat - Tämä verkkosivusto sisältää LCIF-apurahojen kuvaukset, perusteet, määräajat ja hakemukset.  

 

Apurahat piireille ja klubeille tukemaan työtä paikkakunnilla - LCIF:llä on uusi apurahaohjelma palvelun 

lisäämiseksi klubi- ja piiritasolla.  Piirin ja klubin tekemistä rajoittamattomista lahjoituksista voidaan myöntää 

15% takaisin apurahoina (District & Club Community Impact Grants) tukemaan paikallisia projekteja klubin 

ja/tai piirin tasolla. Seuraava video tarjoaa lisätietoja tästä uudesta avustusmuodosta.  

 

 

Säännöt ja prosessit 

 

Klubien statusmuutokset  

 

Klubien yhdistyminen - Tämän prosessin avulla kaksi klubia voi sulautua yhteen, jolloin saadaan yksi 

peruskirja. 

   

Klubin nimenmuutos - Lionsklubi voi muuttaa sen nimeä hallituksen sääntöjen mukaisesti täyttämällä ja 

lähettämällä tämän lomakkeen.  

 

 

https://www.lionsclubs.org/resources/79866300
https://www.lionsclubs.org/fi/give-how-to-give/campaign-100
https://www.lionsclubs.org/fi/give-how-to-give/melvin-jones-fellowship
https://www.lionsclubs.org/resources/79866714
https://www.lionsclubs.org/fi/start-our-approach/grant-types/disaster-grants
https://www.lionsclubs.org/fi/start-our-approach/grant-types/district-club-community-impact-grants
https://youtu.be/OJi-nxBq8DE
https://www.lionsclubs.org/resources/79865997
https://www.lionsclubs.org/resources/79866014
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Hallintoasiakirjat ja säännöt 

 

Kansainvälinen sääntö ja ohjesääntö - Kansainvälinen malli- ja ohjesääntö sisältävät osia, jotka koskevat 

erityisesti klubin jäsenrakennetta ja sen toimintaa.  

 

Lionsklubin Mallisäännöt ja ohjesäännöt - Tämä on klubin vakiomalli, jota se voi käyttää laatiessaan oman 

hallintoasiakirjansa. 

   

Hallituksen sääntökokoelma - Tämä asiakirja sisältää järjestön kansainvälisen hallituksen toimintaperiaatteet. 

 

Klubin pitäminen hyvässä asemassa 

 

Jokaisen klubin johtajan on tärkeää ymmärtää klubin velvoitteet järjestölle.   

 

Hyvässä asemassa -määritelmä löytyy Hallituksen sääntökokoelmasta, Luvusta V. joka selittää täysin klubin 

velvoitteet.  

 

Klubin tilapäisen lakkauttamisen säännöt - On tärkeää, että klubi maksaa maksut nopeasti kaikilla tasoilla 

(piiri/ moninkertaispiiri/kansainvälinen). Taloudellisen erottamisen säännöt koskevat erityisesti 

kansainvälisten maksujen maksamatta jättämistä. 

   

Ilmoitus klubin uudelleenaktivoinnista - Täytä tämä lomake aktivoidessasi klubisi uudelleen Status Quosta 

piirikuvernöörin, ensimmäisen varapiirikuvernöörin ja lohkon puheenjohtajan suostumuksella. 

 

Parhaat toimintatavat taloudellisen läpinäkyvyyden varmistamiseksi - Tämä lyhyt opas kattaa klubin 

kirjanpidon ja klubin raportoinnin parhaat käytännöt.   

https://www.lionsclubs.org/resources/79866284
https://www.lionsclubs.org/resources/79865312
https://www.lionsclubs.org/fi/resources-for-members/resource-center/board-policy-manual
https://www.lionsclubs.org/fi/resources-for-members/resource-center/board-policy-manual
https://www.lionsclubs.org/resources/79866515
https://www.lionsclubs.org/resources/79866203
https://www.lionsclubs.org/resources/79866290
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Lakiasiat ja käytännön asiat 

 

Toimintaperiaatteet koskien varojen käyttöä - Tämä opas kertoo miten käyttää julkisesti kerättyjä varoja 

oikein sekä miten käyttää hallintovaroja klubeissa ja piireissä. 

 

Yleinen vastuuvakuutusohjelma - Lionsklubien kansainvälisellä järjestöllä on laaja yleinen vastuuvakuutus, 

joka suojaa lionjäseniä kaikkialla maailmassa. Vakuutuksen piiriin kuuluvat automaattisesti kaikki järjestön 

klubit ja piirit. 

 

Vakuutustodistukset, - Vakuutustodistusten lähettämistä on tehostettu: nyt voit luoda vakuutustodistuksia 

itse. 

 

Lisävakuutussuoja - Yllä mainitun automaattisen vakuutuksen lisäksi Lions Clubs International tarjoaa nyt 

ylimääräisiä lisävakuutuksia klubeille ja piireille USA:ssa: Directors & Officers Liability, Crime / Fidelity, 

Additional Liability Insurance ja Accident Insurance. 

 

Lionien tavaramerkki - Yleiskatsaus  - Tämä opas auttaa sinua ymmärtämään miten käyttää lionien 

tavaramerkkiä oikein ja milloin tarvitaan lupa sen käyttämiseen.  

 

Lions Clubs Internationalin ja Lions Clubs Internationalin säätiön tietosuojakäytäntö - Lions Clubs 

International (LCI) ja LCIF ymmärtävät jäsenten henkilötietojen suojelemisen tärkeyden. 

 

Muutokset malli- ja ohjesääntöön  

 

Aika ajoin klubinne voi tehdä muutoksia sen malli- ja ohjesääntöön. Klubin presidenttinä johdat ja hallitset 

tätä prosessia. Tarkista oman malli- ja ohjesäännön muutoksia koskevat säännökset varmistaaksesi, että 

prosessi saatetaan päätökseen sääntöjen mukaisesti. Klubisihteeri auttaa sinua tekemään tarvittavat 

muutosehdotukset, kommunikoimaan klubin jäsenten kanssa ehdotettujen muutosten suhteen ja 

toteuttamaan muutosten loppuun saattamiseksi tarvittavat prosessit. 

 

  

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
https://www.lionsclubs.org/resources/79866132
https://lionsclubs.org/fi/footer/connect/your-privacy
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Harmonian edistäminen lionien keskuudessa  

 

Riitojen estäminen ja ratkaiseminen  

 

Lionien kiistojen ratkaisutoimenpiteiden (Lions Dispute Resolution Procedures, DPR) tarkoitus on toimia 

lioneiden kiistojen ratkaisuun soveltuvana mekanismina, ilman tarvetta viralliseen oikeudenkäyntiin.  Tätä 

varten kansainvälinen hallitus on ottanut käyttöön muodolliset kiistanratkaisutoimenpiteet kiistatilanteiden 

ja erimielisyyksien kuulemista, selvittelyä ja ratkaisemista varten, liittyen kansainväliseen sääntöön ja 

ohjesääntöön, hallituksen sääntökokoelmaan ja klubien, ja piirien (yksittäis-, ala- ja moninkertais-) taholta 

nouseviin tarpeisiin.  Jäsenyys järjestössä velvoittaa kaikkien erimielisyyksien ja kiistojen ja vaatimusten 

selvittämistä haalituksen hyväksymän kansainvälisen säännön ja ohjesäännön mukaisesti.  Täten 

kansainvälinen hallitus on hyväksynyt klubin kiistojen ratkaisutoimenpiteet, piirin kiistojen 

ratkaisutoimenpiteet sekä moninkertaispiirin kiistojen ratkaisutoimenpiteet lionien erimielisyyksien 

ratkaisemiseksi klubien, piirin ja moninkertaispiirin tasolla.  

 

Kiistojen selvittämisen ohjeet - Näiden ohjeiden tarkoitus on auttaa lionjäseniä, klubeja ja piirejä (yksittäis-, 

osa- ja moninkertais-) noudattamaan klubien, piirien ja moninkertaispiirien kiistojenratkaisutoimenpiteitä 

niissä tilanteissa, kun kiistat 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 ratkaisumenettely - Nämä toimenpiteet on laadittu auttamaan tilanteissa, joissa on 

erimielisyyksiä klubien välillä tai klubin (klubien) ja piirihallinnon välillä liittyen piirin ohje- ja mallisääntöihin. 

 

• Moninkertaispiirin riidanratkaisuprosessi - Tämä menetelmä on suunniteltu moninkertaispiirin 

klubien tai osapiirin tai klubin (klubien) tai osapiirin (piirien) ja moninkertaispiirin välisiin 

erimielisyyksiin. 

 

• Sääntöjä koskeva kannemenettely - Tätä menettelyä käytetään ratkaisemaan Lions Clubs 

Internationalin Malli- ja ohjesäännön tai Kansainvälisen hallituksen sääntöjen tulkintaa, rikkomista 

tai soveltamista koskevat kysymykset. 

 

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/79865658



