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SUOMEN LIONS-TOIMINNAN SELKEYTTÄMINEN

ALKUSANAT

Suomen lionsklubeissa ja -piireissä on viime vuosina käyty keskustelua Lionstoiminnan peruskysymyksistä, mikä on Lions-klubi? Mikä on sen suhde
kansainväliseen Lions-järjestöön? Mikä on Lions-liitto ja mikä sen asema on ja mitä
se klubeja hyödyttää?
Myös piirien asema ja suhde Lions-toimintaan on keskusteluttanut.
Meistä monet ovat varmaan kuulleet asiasta erilaisia mielipiteitä.
Olemme koonneet tähän dokumenttiin vastauksia noihin kysymyksiin. Toivomme,
että tästä on apua Lions-johtajille ja aineksia klubeissa käytävään keskusteluun
Lions-toiminnan peruskysymyksistä.
Tämän dokumentin kokoamiseen allekirjoittaneen lisäksi ovat osallistuneet Suomen
nykyinen ja entiset kansainväliset Lions-johtajat.

Matti Reijonen
Suomen Lions-liiton puheenjohtaja 2020-2021
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1.
LIONS-KLUBI
Lions-klubi on naisten ja miesten muodostama yhteisö, joka





palvelee lähiyhteisöään, kotimaata ja maailman apua tarvitsevia,
kasvattaa jäseniään ystävyyteen, mahdollistaa jäsentensä tietojen ja taitojen
kasvamisen ja kehittää heidän johtajuustaitojaan,
toimii maailmanlaajuisen Lions-symbolin alla ja sen etiikan mukaan yhdessä
maailman 48 000 muun lionsklubin kanssa
tarjoaa verkostoitumisen mahdollisuuksia muihin klubeihin niin
kotimaassa kuin maailmallakin

Alkuperäinen lionsklubin idea on oman paikkakunnan palveleminen sen tarpeiden
mukaan. Tänä päivänä klubi voidaan perustaa myös monen muun harrastus- ja
auttamisidean pohjalta. Tällaisia voivat olla esim.









kulttuuri
musiikki
liikunta
golf
metsästys
etninen ryhmä
ammatillinen ryhmä
jne.

Klubi päättää itse, millaista palvelutyötä se tekee. Hyvä klubi osallistuu myös
maailman Lions-järjestön ja kotimaisen Lions-toiminnan yhteisiin aktiviteetteihin.
Lions-etiikkaan ja palvelumoraaliin kuuluu, että yleisön klubille lahjoittamat varat
menevät vähentämättömänä apua tarvitsevien hyväksi. Niin klubin kuin koko
järjestön hallinto rahoitetaan klubin jäsenten maksamin jäsenmaksuin.
Suomessa lionsklubit ovat rekisteröityjä yhdistyksiä.
Lions-klubin perustaminen
Lions-klubi voidaan perustaa, kun siihen liittyy vähintään 20 hyvämaineista jäsentä.
Klubin voi perustaa myös liitännäisklubina jo 5 jäsenellä, mutta klubi ei ole
muodollisesti itsenäinen, vaan toisen klubin osasto.
Klubin voi perustaa myös elvyttämällä toimintansa lopettanut klubi vuoden kuluessa
sen toiminnan lakkaamisesta. Jäseniä tulee olla vähintään 10 ja klubille voidaan tällöin
antaa uusi nimi
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Kun klubi on valmis perustettavaksi, se ilmoittaa päämajaan (MYLCI) klubin nimen,
sen jäsenten ja virkailijoiden yhteystiedot ja hakee perustamiskirjaa. Perustamisen
hyväksyy piirikuvernööri (MYLCI).
Perustettavasta klubista ilmoitetaan myös Liittoon, joka tallettaa klubista myös
sellaisia tietoja, joita kansainvälinen päämaja ei rekisteröi.
Päämaja myöntää klubille perustamiskirjan ja sijoittaa klubin piiriin (piirikuvernööri voi
perustaa klubin vain oman piirinsä maantieteelliselle alueelle) ja moninkertaispiiriin
(Suomen Lions-liitto, MD107).
Piirien raja-alueilla (esim. Helsingissä on kaksi piiriä)) voi tulla tilanteita, joissa piiriraja
häilyy. Tällaisissa tilanteissa piirikuvernöörit sopivat asian keskenään.

Mitä päämajan hyväksymästä klubin perustamisesta seuraa
Klubista tulee kansainvälisten sääntöjen mukaan







Kansainvälisen Lions-järjestön jäsen
Moninkertaispiirin jäsen (MD107- Suomen Lions-liitto)
Oman piirinsä jäsen
Piirikuvernööri sijoittaa klubin lohkoon ja alueeseen
Klubi ei voi itse päättää kuulumisestaan piiriin tai moninkertaispiiriin.
Klubi voi erota piiristä tai moninkertaispiiristä vain lopettamalla toimintansa
Lions-klubina ja eroamalla koko Lions-järjestöstä.

Klubi on velvollinen noudattamaan järjestön eettisiä sääntöjä ja maksamaan sen
vuotuisen jäsenmaksun.
Lions-toiminnan alku Suomessa
Kun Suomen ensimmäinen Lions-klubi LC Helsinki/Helsingfors perustettiin, se kuului
jäsenenä vain Kansainväliseen Lions-järjestöön.
Vuonna 1953 Suomeen perustettiin piiri, kun maassa oli kolme lionsklubia
(LC Helsinki/Helsingfors, LC Turku/Åbo ja LC Kristinestad). Nykyään väliaikainen piiri
voidaan perustaa, jos klubeja on 17. Viimeisin Euroopan väliaikainen piiri perustettiin
Ukrainaan v. 2019.
Vuonna 1957 Suomesta tuli moninkertaispiiri, kun maa jaettiin kahteen piiriin (Itä ja
Länsi). Vuonna 1958, piirejä oli kolme.
Vuonna 1960 Suomen lionsklubit päättivät rekisteröidä moninkertaispiirinsä Suomen
yhdistyslain mukaisesti nimellä Suomen Lions-Liitto ry, jonka säännöissä todetaan,
että se on Kansainvälisen järjestön Moninkertaispiiri 107.
2.
KLUBI JA KANSAINVÄLINEN LIONS-JÄRJESTÖ
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Kansainvälisen Lions-järjestön tehtävä ja sen olemassaolon perusta on lionsklubien
toiminnan tukeminen.
Lions-järjestön missio
Tehdä mahdolliseksi vapaaehtoisille palvella paikkakuntiaan, ja yhteisöjään niiden
humanitaaristentarpeiden mukaan, sekä rohkaista rauhaan ja edistää kansainvälistä
ymmärrystä lionsklubien välityksellä
Kansainvälinen Lions-järjestö









rekisteröi klubit ja niiden jäsenet ja luovuttaa tiedot myös moninkertaispiirille ja
piirille,
kerää tietoa koko järjestössä tehdystä palvelutyöstä PR-työtä ja viestintää
varten,
luovuttaa tavaramerkkinsä klubin käyttöön sen aktiviteeteissa,
tukee klubeja valmistamalla materiaalia ja ohjeita klubien käyttöön,
hoitaa koko järjestön kansainvälistä hyväntekeväisyystyötä lahjoituksia
keräävän Kansainvälisen Lions-säätiön (LCIF) avulla,
Kouluttaa Lions-johtajia ja tukee valmennusta piireissä ja
moninkertaispiireissä,
Palvelee 12 kielellä, myös suomeksi,
Perii liittymismaksun ja vuotuisen jäsenmaksun toimintansa rahoittamiseksi.

Klubin velvollisuudet Lions-järjestössä






Klubi on velvollinen noudattamaan järjestön etiikkaa.
Varainkeruuaktiviteeteissa kerätyt varat luovutetaan ilmoitettuun tarkoitukseen
ja hallinto rahoitetaan jäsenmaksuilla.
Klubi on velvollinen maksamaan jäsenmaksun Kansainväliselle järjestölle,
moninkertaispiirille ja piirille (Suomessa mikään piiri ei vielä ole päättänyt
jäsenmaksusta. Joissakin piireissä kerätään vapaaehtoista piirin tukimaksua
vuosikokouspäätöksellä). Klubilla on oikeus olla jäsenenä mukana
päättämässä jäsenmaksusta kaikilla tasoilla.
Klubin tulee kuukausittain ilmoittaa kansainväliselle järjestölle
jäsenmuutoksistaan (myös, jos jäsenmäärä on ennallaan) ja tekemästään
palvelutyöstä.
Klubi itse päättää, mihin aktiviteetteihin se osallistuu.

Klubin oikeudet kansainvälisessä järjestössä




Klubit omistavat Kansainvälisen järjestön ja niillä on oikeus osallistua
Kansainvälisen järjestön päätöksentekoon järjestön vuosikokouksessa.
Klubilla on oikeus Lions-merkin käyttöön aktiviteeteissaan.
Klubilla on oikeus saada neuvontaa ja tukea Kansainväliseltä järjestöltä,
moninkertaispiiriltä (Suomessa tehtävä on pääsääntöisesti siirtynyt piirien
hoitoon) ja omalta piiriltään.
Moninkertaispiiri (toimisto) tukee piirien neuvontavastaavia heidän työssään.
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Vaikuttaminen kansainvälisessä järjestössä tapahtuu järjestön
vuosikokouksessa.

Hyvä keino tiedon hankkimiseen ja vaikuttamiseen on oman maan Lions-johtajien
käyttö (Kansainvälinen johtaja, Entiset kv. johtajat, Lions-liiton puheenjohtaja,
piirikuvernööri).
3.
KANSAIVÄLISEN LIONS-JÄRJESTÖN LYHYT ESITTELY
Kansainvälinen Lions-järjestö kokoaa kaikkialla maailmassa naisia ja miehiä
klubiyhteisöön kasvamaan ihmisinä ja tekemään työtä apua tarvitsevien hyväksi.
Järjestö perustettiin kesäkuussa 1917. Pian järjestö otti päämajakaupungikseen
Chicagon, jossa järjestön perustaja Melvin Jones asui.
Nykyisin järjestön päämaja sijaitsee Oak Brookissa Chicagon lähistöllä. Päämajassa
48 000 klubia ja 1,4 miljoonaa leijonaa palvelee n. 270 työntekijää.
Lions-klubit voivat valita hyväntekeväisyyskohteensa täysin vapaasti. Lions-järjestöllä
sitä vastoin on viisi yhteistä, maailmanlaajuista toiminta-aluetta:
1.
2.
3.
4.
5.

Työ diabetesta vastaan
Näkökyvyn suojelu
Nälän helpottaminen
Ympäristön suojelu
Lapsuusiän syöpää sairastavien auttaminen

Näiden lisäksi järjestöllä on iso joukko palveluohjelmia, mm. nuorisovaihto, LionsQuest.
Järjestö ja kaikki maailman 48 000 klubia toimivat Lions-tunnuksen alla. Päämaja
huolehtii toimintakehyksestä, jolla toimimme koko maailmassa. Kehykseen kuuluvat
toimintaidea ja etiikka, palvelubrändi ja -profiili sekä toimintamalli ja organisaatio.
Yleisö tuntee Lions-tunnuksen ja pitää Lions-järjestöä luotettavana palvelu- ja
hyväntekeväisyysjärjestönä, jolle voi turvallisesti lahjoittaa rahaa. Kansainvälinen
Lions-järjestö huolehtii koko järjestön etiikasta ja toiminnan rehellisyydestä.
Epäeettisiin käytäntöihin puututaan heti.
Yritykset valitsivat vuonna 2007 Lions-järjestön parhaimmaksi ja luotettavimmaksi
kumppaniksi. Amerikkalainen hyväntekeväisyysjärjestöjä arvioiva tutkimuslaitos
”Charity Navigator” antoi v. 2018 kahdeksana vuotena peräkkäin täyden 4-tähden
arvion Lions-järjestöstä. Sillä on hyvä hallinto ja parhaat käytännöt, jolla minimoidaan
mahdollisuus epäeettisiin aktiviteetteihin.
Kansainvälinen järjestö klubien tukena
Kv. järjestö tukee klubeja ja vahvistaa niiden toimintaedellytyksiä kouluttamalla joka
vuosi uudet johtajat, ja valmentamalla tulevia johtajia, valmistamalla tukimateriaalia,
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huolehtimalla brändistä, viestinnästä ja markkinoinnista sekä tarjoamalla erilaisia
yhteisiä palveluohjelmia (esim. Lions-Quest, nuorisovaihto, rauhanjulistekilpailu).
Hyväntekeväisyystyön voimana on LCIF-säätiö, joka on Suomessakin tukenut
kymmeniä klubien, piirien ja liiton hyväntekeväisyyshankkeita.
Sääntö on, että jos klubilla on hanke, joka täyttää LCIF:n apurahakriteerit, avustus
myönnetään varmasti.
Päämajassa tekee työtä noin 270 pätevää ammattilaista seuraavassa 11 jaoksessa.












Klubitarvikkeet ja jakelut
Vuosikokoukset
Piiri- ja klubihallinto
Laajennus ja jäsenyys
Talous
Tietotekniikka
Palveluaktiviteetit
Johtajakoulutus
Lakiasiat
Kansainvälinen Lions-säätiö (LCIF)
PR ja viestintä

Palvelua annetaan 12 kielellä, myös suomeksi. Klubin arjessa kansainvälinen
päämaja ei näy, mutta sen tarjoamassa toimintakehyksessä koko maailman Lionstoiminta pyörii.
4.
KLUBI JA SUOMEN LIONS-LIITTO, MONINKERTAISPIIRI 107
Suomessa on kaksi Lions-maata, Suomi ja Ahvenanmaan itsehallintoalue. Molemmat
kuuluvat Suomen Moninkertaispiiriin 107 (Suomen Lions-liitto). Suomen Lions-liitto
hoitaa Moninkertaispiiri 107:n klubien yhteisiä hankkeita kuten








nuorisovaihtoa,
kumppanuusohjelmia,
Lions-Questia,
kulttuuria (esim. Orkester Norden),
kansainvälistä yhteistyötä, sekä
maanlaajuisia varainkeruukampanjoita (esim. Punainen Sulka).
Tukee klubien hyväntekeväisyysprojekteja Arne Ritari-säätiön avustuksin.

Liitto hoitaa myös Suomen Lions-järjestön viestintää ja markkinointia sekä julkaisee
suomenkielistä Lion-lehteä. Liitto ylläpitää myös Moninkertaispiirin jäsenrekisteriä,
jonka perustiedot kv. järjestö on sille luovuttanut.
Liitto tarjoaa koulutusta Lions-tehtäviin ja tekee koko Suomen Lions-järjestöä
koskevia sitoumuksia.
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Lions-liiton omistavat klubit ovat vuosikokouksissa päättäneet, mitä yhteisiä
hankkeita liitto hoitaa. Muita kuin klubien päättämiä tehtäviä Suomen Lions-liitto ei
tee.
Liittyminen Moninkertaispiiriin 107 (Suomen Lions-liitto)
Kun klubi hyväksytään kansainvälisen Lions-järjestön jäseneksi, kv. järjestö liittää
sen automaattisesti moninkertaispiiriin ja luovuttaa moninkertaispiirille klubin ja sen
jäsenten tiedot.
Suomessa moninkertaispiiri on MD107, Suomen Lions-liitto.
Klubi ei voi liittyä Suomen Lions-liittoon olematta kansainvälisen järjestön jäsen. Klubi
ei voi myöskään erota Lions-liitosta eroamatta samalla koko kansainvälisestä
järjestöstä ja lopettamalla oman Lions-toimintansa.
Klubin velvollisuudet moninkertaispiirissä (Lions-liitossa)


Klubi on velvollinen maksamaan jäsenmaksun, jolla klubien moninkertaispiirille
määräämien tehtävien hoito rahoitetaan. Jäsenmaksusta klubit päättävät liiton
vuosikokouksessa.

Osallistumisesta yhteisiin hankkeisiin (esim. Punainen Sulka, Lions-Quest, jne.)
klubi päättää itsenäisesti. Velvollisuutta osallistumiseen yhteisiin hankkeisiin ei
ole, mutta yleensä suurin osa klubeista osallistuu niihin.
Klubin oikeudet moninkertaispiirissä (Lions-liitossa)




Klubit omistavat Suomen Lions-liiton ja niillä on oikeus osallistua liiton
päätöksentekoon sen vuosikokouksessa.
Klubilla on oikeus saada neuvontaa ja tukea Lions-liitolta (moninkertaispiiri
107). Suomessa neuvonta on pääosin piireillä, joita liitto tukee neuvonnassa.
Klubilla on oikeus saada käyttöönsä Lions-liitossa tehtyä markkinointi- ja
tukimateriaalia.

Vaikuttaminen liitossa tapahtuu vuosikokouksessa osallistumalla päätöksentekoon ja
tekemällä liiton toimintaa koskevia aloitteita.
Miten Moninkertaispiiri 107, Suomen Lions-liitto näkyy klubin toiminnassa?
Lions-liitto näkyy klubeihin päin paljon enemmän kuin kansainvälinen järjestö.
Näkyvin on Lion-lehti, joka ilmestyy suomen- ja ruotsinkielisenä. Se kertoo klubille ja
kaikille sen jäsenille Lions-toiminnan ajankohtaisista asioista ja julkaisee klubien
kertomuksia niiden tekemästä palvelu- ja hyväntekeväisyystyöstä.
Liitto julkaisee myös uutiskirjeitä ja ylläpitää verkkosivuja ajankohtaisen tiedon
välittämiseksi klubeille.
Sivujen jäsenosio sisältää kattavan ohjeistuksen Lions-toiminnan sisällöstä ja sen
käytännön toteuttamisesta.
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5.
SUOMEN LIONS-LIITTO LYHYESTI
Suomen Lions-liitto ry perustettiin v. 1960 tarkoituksena saada Moninkertaispiiri
107:lle Suomen Yhdistyslain mukainen rekisteröidyn yhdistyksen asema, jotta se voi
hoitaa valtakunnallista yhteistyötä, maanlaajuisia kampanjoita ja tarjota resursseja
tukemaan klubien toimintaa.
Tuohon aikaan nähtiin taloudellisesti järkeväksi keskittää Suomen Lions-toiminta
kahteen tasoon. Klubit toimivat paikallisesti ja moninkertaispiiri hoitaa klubien yhteiset
valtakunnalliset projektit. Piirit nähtiin hallinnollisena organisaationa, joiden tehtävä
oli ennen kaikkea huolehtia klubien hyvinvoinnista ja toimintakyvystä.
Kaikki Suomen lionsklubit ovat Lions-liiton jäseniä. Klubeja on 858 ja niissä jäseninä
vähän alle 20 000 lionia.
Suomen Lions-liitto hoitaa Kansainvälisen Järjestön moninkertaispiirille osoittamia
tehtäviä sekä sellaisia klubien valtakunnallisia tehtäviä ja toimintoja, jotka klubit ovat
sille vuosikokouspäätöksillään tehtäväksi antaneet.















Valtakunnallinen jäsenasioiden hoito (GMT)
Valtakunnallinen valmennus ja koulutus (GLT)
Valtakunnalliset palveluohjelmat (GST)
LCIF-tuki
Julkaisutoiminta, markkinointi ja viestintä (Lion-lehti, WWW-sivut, uutiskirjeet,
esitteet, PR-materiaali)
Varainhankinta valtakunnallisia aktiviteetteja varten (joulukortit, Lions-arvat)
Nuorisovaihto ja nuorisoleirien rahoitus
Kansainvälinen toiminta
Lions-Quest
Leo-toiminta
Orkester Norden
ALERT-ryhmä, jonka vastuulla on katastrofiapu
Sri Lankan sairaalaprojekti, ystävät ja kummilapsitoiminta
Lionsklubien erikseen päättämät hankkeet (esim. Punainen Sulka-kampanjat,
Puhtaat vedet -kampanja, kumppanuushankkeet jne.)

Suomen Lions-liitto toimii Suomen lionsklubien edunvalvojana, edustajana ja
sopimusosapuolena viranomaisiin päin sekä kansainvälisessä yhteistyössä.
Kun Lions-toiminnassa on tarve sopia yhteisistä menettelytavoista käytännöistä,
Lions-liitto ohjeistaa niistä lionsklubeja.
Lions-liitto tukee rahallisesti piirien toimintaa (100 000€/v.).
Lions-liitto on ottanut järjestövakuutuksen, joka turvaa klubien aktiviteetit niissä
mahdollisesti sattuvien henkilövahinkojen osalta.
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Klubien palvelutyön tukena toimii valtakunnallisella tasolla Arne Ritari-säätiö, joka
rahoittaa klubien palveluhankkeita.
Suomen Lions-liiton johtaminen
Vuosikokous
Suomen Lions-liiton asioista päättävät liiton omistavat klubit joka vuosi
vuosikokouksessa. Ne päättävät toimintasuunnitelmasta, budjetista ja jäsenmaksusta
sekä valitsevat puheenjohtajat ja kuvernöörineuvoston liittoa johtamaan.
Kuvernöörineuvosto
Vuosikokousten välillä moninkertaispiiriä/Lions-liittoa johtaa Kuvernöörineuvosto,
jonka jäseninä ovat piirien valitsemat ja kansainvälisen presidentin nimittämät 14
piirikuvernööriä (DG) sekä liiton puheenjohtaja (CC), varapuheenjohtaja (VCC) ja
edellinen puheenjohtaja (IPCC).
Kuvernöörineuvosto käyttää päätösvaltaa toimintakauden aikana.
Hallitus
Liiton hallituksen nimittää Kuvernöörineuvosto. Siihen kuuluvat puheenjohtajat, kaksi
piirikuvernööriä, yksi varapiirikuvernööri ja yksi entinen piirikuvernööri.
Hallitus valmistelee asiat Kuvernöörineuvostolle ja toimeenpanee sen päätökset.
6.
KLUBI JA OMA LIONS-PIIRI
Kun klubi perustetaan, kansainvälinen järjestö liittää klubin myös jäseneksi siihen
piiriin, jonka toiminta-alueelle klubi perustetaan (piirien raja-alueista ks. kohta 1.
Klubi ei voi päättää itse piiriin liittymisestä tai siitä eroamisesta. Eroaminen voi
tapahtua vain eroamalla koko Lions-järjestöstä.
Piirien raja-alueilla klubin on mahdollista siirtyä piiristä toiseen. Päätökseen tarvitaan
molempien piirien ja kv. järjestön suostumus.
Myös piirijakoa voidaan muuttaa, yhdistää piirejä tai jakaa piirejä. Tähän tarvitaan
yhdistyvien/jakautuvan piirin, moninkertaispiirin (Suomen Lions-liitto) ja kv. järjestön
suostumus.

Suomen Lions-piirit
Suomessa on 14 Lions-piiriä
107A Varsinais-Suomi, Ahvenanmaa
107B Länsi-Helsinki ja eteläinen Länsi-Uusimaa
107C Pohjoinen Uusimaa, Lounais-Häme, Kanta-Häme ja Päijät-Häme
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107D
107E
107F
107G
107H
107I
107K
107L
107M
107N
107O

Etelä-Karjala, Kymenlaakso, Etelä-Savo
Pirkanmaa
Etelä-Pohjanmaa, Pohjanmaa
Keski-Suomi
Pohjois-Karjala, Itä-Savo
Pohjois-Pohjanmaa, Kainuu
Pohjois-Savo
Lappi, Pohjois-Pohjanmaa
Satakunta
Itä-Helsinki, eteläinen Itä-Uusimaa
Keski-Pohjanmaa

Piirin tehtävät
Piirin tehtävänä on:








toimia piirin alueella toimivien lionsklubien yhdyssiteenä ja neuvovana
keskuselimenä,
tukea ja ohjata piirin klubien toimintaa,
hoitaa klubien neuvontaa,
jakaa informaatiota ja järjestää koulutusta ja opastusta piirin klubien
virkailijoille, uusille lioneille ja puolisoille,
järjestää kokouksia, esitelmätilaisuuksia, retkiä, juhlia ja muita vastaavia
tilaisuuksia,
tukea ja kannustaa klubeja niiden palvelutyössä ja
avustaa klubeja kansainvälisten ja kotimaisten palveluaktiviteettien
toteutuksessa.

Kansainvälisen Lions-järjestön alueorganisaationa piiri toimii läheisessä yhteistyössä
Lions Clubs Internationalin ja oman moninkertaispiirinsä, Suomen Lions-liitto ry:n
kanssa.
Piirin johtaminen, piirikuvernööri ja varapiirikuvernöörit
Piiriä johtaa piirin ja moninkertaispiirin (Lions-liiton) vuosikokouksessaan valitsema ja
Kansainvälisen presidentin nimittämä piirikuvernööri.
Kuvernööriksi edetään 1. ja 2. varapiirikuvernööritehtävien tehtävien kautta. Myös 1.
ja 2. varapiirikuvernööri valitaan piirin vuosikokouksessa.
Piirikuvernöörillä on piirin johtamisessa apunaan piirin johtoryhmä ja piirihallitus.
Piirin johtoryhmä
Piirin johtoryhmän muodostavat





Piirikuvernööri,
1. varapiirikuvernööri,
2. varapiirikuvernööri,
Piirin jäsenjohtaja (GMT),
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Piirin koulutusjohtaja (GLT) ja
Piirin palvelujohtaja (GST)
Piirin viestintäjohtaja
LCIF koordinaattori

Jäsenjohtaja, koulutusjohtaja ja palvelujohtaja kuuluvat maailmanlaajuiseen GATorganisaatioon (Global Action Team). Jollainen on olemassa kaikilla Lions-toiminnan
tasoilla (kansainvälinen, kotimainen, piiri ja klubi).
Piirihallitus
Piirin johtamisessa piirikuvernööriä tukee piirihallitus, johon kuuluvat johtoryhmän
lisäksi:






Piirisihteeri,
Piirin rahastonhoitaja
Lohkojen puheenjohtajat
Alueiden puheenjohtajat (jos piirikuvernööri on muodostanut piiriin aluejaon)
Piirikuvernöörin nimittämien toimikuntien puheenjohtajat

Piirihallitus kokoontuu vähintään neljästi vuodessa.
Piirin rakenne
Piiri jakautuu alueellisesti lohkoihin ja usean lohkon alueisiin.
Piirikuvernööri sijoittaa jokaisen klubin johonkin lohkoon ja lohkot alueisiin (mikäli
aluejako on piirissä käytössä).
Lohkon puheenjohtaja on piirissä klubin ensimmäinen tukihenkilö.
Järjestelmään kuuluu, että toimintakauden aikana lohkon puheenjohtaja,
aluepuheenjohtaja ja joku piirikuvernööreistä vierailee jokaisessa piirin klubissa.
Piirin klubien yhteinen tapaaminen tapahtuu piirifoorumeissa, joita voi olla eri
teemalla useita vuoden aikana.
Mitkä ovat klubin velvollisuudet piirissä
Kansainvälinen järjestö on liittänyt klubin piirin jäseneksi. Piiristä voi erota vain
eroamalla koko Lions-järjestöstä.
Ainoa velvollisuus, mikä klubille voidaan piirissä asettaa, on jäsenmaksun
maksaminen, mikäli piirin klubit ovat sellaisesta piirin vuosikokouksessa päättäneet.
Toistaiseksi mikään piiri ei ole päättänyt jäsenmaksusta, vaan piirit saavat
perusrahoituksensa Lions-liitosta (moninkertaispiiri 107).
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Jotkut piirit ovat päättäneet tukimaksusta, mutta se on vapaaehtoinen. Piirit keräävät
klubeilta vapaaehtoista tukea myös nuorisovaihtoleirien rahoitukseen.
Muut klubin velvoitteet piirissä ovat moraalisia ja eettisiä (esim. osallistuminen piirin
toimintaan ja yhteisiin hankkeisiin).
Klubilla on kuitenkin täysi vapaus päättää, mihin se osallistuu. Hyvä klubi ei koskaan
jättäydy kaikesta pois.
Mitkä ovat klubin oikeudet piirissä



Klubit omistavat piirinsä ja niillä on oikeus osallistua piirin päätöksentekoon
sen vuosikokouksessa.
Klubilla on oikeus saada piiriltään neuvontaa ja tukea. Sen lisäksi joku
piirikuvernööreistä, lohkon puheenjohtaja ja aluepuheenjohtaja vierailevat
jokaisessa klubissa tavoitteena antaa klubille tietoa ja kartoittaa klubin toiveita
Lions-toiminnasta.

Vaikuttaminen piirissä tapahtuu vuosikokouksessa osallistumalla päätöksentekoon ja
tekemällä piirin toimintaa koskevia aloitteita.
7.
LIONS-LIITON TOIMISTO SUOMEN LIONS-TOIMINNASSA
Kansainvälisellä Lions-järjestöllä on palvelukeskus (”päämaja”), jossa n. 270 henkilöä
palvelee maailman lionsklubeja. Päämajalla on myös paikallisia palvelukeskuksia
(mm. Intiassa).
Useimmissa moninkertaispiireissä ja joissakin yksittäispiireissäkin on piirien itse
palkkaamaa henkilökuntaa palvelemassa klubeja ja hoitamassa moninkertaispiirin
hallintoa ja klubien päättämiä valtakunnantason tehtäviä.
Suomen Lions-liitto (Moninkertaispiiri 107) on perustettu v. 1960 ja siitä lähtien sillä
on ollut myös palkattua henkilöstöä (vähintään kv. sääntöjen mukainen Pääsihteeri,
joka toimii Kuvernöörineuvoston sihteerinä).
Henkilöstön määrä määräytyy toimistolle määrättyjen tehtävien ja liiton taloudellisten
resurssien mukaan. Tällä hetkellä toimistossa tekee työtä neljä henkilöä.





Toiminnanjohtaja, pääsihteeri,
Toimisto- ja taloussihteeri,
Viestintä- ja markkinointipäällikkö ja
Lions-Quest koulutussihteeri.

Toiminnanjohtaja ja liiton toimisto toimivat läheisessä yhteistyössä puheenjohtajan
kanssa, ja toimiston työtä ohjaa liiton hallitus sääntöjen sekä Kuvernöörineuvoston ja
vuosikokouksen tekemien päätösten mukaan.
Liiton toimiston keskeisimmät tehtävät ovat
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1. Suomen lionsklubien tuki ja ohjaus
Liiton sääntöjen mukaan, klubien tuki on liiton toiminnan tarkoitus (3§). Tuki tarkoittaa
klubien toimintaedellytyksistä huolehtimista mm.









ohjeistuksella,
tiedottamisella,
yhteydenpidolla viranomaisiin,
valtakunnantason valmennuksella
klubien yhteisten toimintojen (toimialat) tuella
markkinoinnilla, viestinnällä ja julkisuuskuvan rakentamisella
teknisen ympäristön rakentamisella ja ylläpidolla (verkkosivut, jäsenrekisteri,
verkkokauppa ym.) ja
suoralla neuvonnalla

2. Julkaisutoiminta ja markkinointi
Lions-liitto hoitaa suomalaisen Lions-toiminnan sisäistä informaatiota ja
järjestöhengen rakentamista harjoittamalla julkaisutoimintaa. Se välittää tietoa
kansainvälisen ja Suomen Lions-järjestön ajankohtaisista asioista sekä klubien
tekemästä palvelutyöstä ja tapahtumista.
Lisäksi liitto huolehtii Lions-brändin ylläpitämisestä sekä Hyvän Päivän
palkitsemisista ja liittotason tapahtumista.
Liitto harjoittaa julkaisutoimintaa ja tiedonvälitystä seuraavin keinoin:








julkaisemalla Lion-lehteä 6 kertaa vuodessa (4 painettua ja 2 digi-numeroa),
julkaisemalla vuosi-infon ko. vuoden Lions-johtotehtävissä toimivista ja
tärkeimmistä ohjeista,
ylläpitämällä verkkosivuja jakamaan tietoa Lions-toiminnasta ja sen
ajankohtaisista asioista,
hoitaa Lons-liiton viestintää sosiaalisen median kanavissa (Facebook, Twitter,
Instagram),
ylläpitämällä sisäisiä verkkosivuja, jotka sisältävät monipuoliset ohjeet
Suomen lionsklubeissa ja erilaisissa Lions-tehtävissä toimiville,
julkaisemalla uutiskirjeitä kuukausittain kaikille jäsenille ja
julkaisemalla ajankohtaistiedotteita tarpeen mukaan.

Lions-liitto vastaa myös Suomen Lions-järjestön ulkoisesta markkinoinnista.





julkaisemalla uutisia ja tiedotteita valtakunnantason Lions-tapahtumista,
tekemällä yhteistyötä ja valmistelemalla materiaalia eri julkaisukanavien
kanssa Lions-toiminnan markkinoimiseksi ja hyvän julkisuuskuvan
rakentamiseksi ja
julkaisemalla esite- ja mainosmateriaalia Lions-toiminnasta mm. jäsenklubien
käyttöön,
järjestämällä tarvittaessa mediatapaamisia ja tiedotustilaisuuksia.
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3. Liiton toimielinten kokousten valmistelu ja toimeenpano
Keskeisin työ etenkin toiminnanjohtaja/pääsihteerin työssä on liiton toimielinten
kokousten valmistelu. Kokoukset, jotka hän valmistelee ovat
1. Vuosikokous (1/vuosi)
Suomen Lions-liiton vuosikokous pidetään vuosittain touko-/kesäkuun
vaihteessa. Kokoukseen voivat kaikki jäsenklubit lähettää äänivaltaisia
edustajia jäsenmääränsä mukaan. Äänivalta on myös järjestön entisillä
johtajilla.
Normaalisti vuosikokoukseen osallistuu n. 500 klubia ja yli 1000 henkilöä.
Toiminnanjohtaja toimii liiton kokouksissa pääsihteerinä, ja hän valmistelee
vuosikokouksen yhdessä paikallisen järjestäjän kanssa. Hänen vastuullaan on
kokouksessa käsiteltävän materiaalin sääntöjen ja lain mukainen valmistelu.
Keskeisimmät valmistelukohteet ovat:










kokouskutsu, valtakirjat
kokoustekniikka
toimintakertomus
tilinpäätös
strategia
toimintasuunnitelma
budjetti
vaalien ja asetettujen ehdokkaiden vaalikelpoisuuden varmistus
vuosikokoukselle tehdyt aloitteet

Pääsihteeri vastaa vuosikokouksen pöytäkirjan laadinnasta. Hänellä voi olla
tehtävässä teknisiä avustajia. Vastuu pöytäkirjasta on kokouksen
puheenjohtajalla.
2. Kuvernöörineuvoston kokoukset (5-10/vuosi)
Sääntöjen mukaan Kuvernöörineuvosto kokoontuu vähintään neljä kertaa
vuodessa. Yhdessä verkko- ja puhelinkokousten kanssa kokousten määrä on
5-10/vuosi. Neuvoston jäseniä ovat piirikuvernöörit ja liiton puheenjohtaja,
varapuheenjohtaja ja edellinen puheenjohtaja. Sihteerinä toimii pääsihteeri.
Onnistuneen päätöksenteon edellytyksenä on, että koko kuvernöörineuvosto
on mukana päätösasioihin liittyvissä keskustelussa ja valmistelussa.
Pääsihteeri valmistelee kokoukset ja kutsuu kokoukset koolle yhdessä
puheenjohtajan kanssa. Kuvernöörineuvosto käsittelee etukäteen
vuosikokouksessa käsiteltävät asiat ja tekee esitykset vuosikokoukselle.
Kuvernöörineuvoston tehtävät on kuvattu liiton sääntöjen 12§:ssä.
Kuvernöörineuvosto päättää liiton toiminnasta vuosikokousten välillä, valitsee
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hallituksen ja nimittää henkilöt eri tehtäviin sekä valvoo eri toimialojen ja
työryhmien toimintaa.
Pääsihteeri toimii Kuvernöörineuvoston sihteerinä ja toimeenpanee tehdyt
päätökset.
3. Hallitus (10-15/vuosi)
Pääsihteeri on myös hallituksessa käsiteltävien asioiden valmistelija ja
päätösten kirjaaja.
Hallitus valmistelee Kuvernöörineuvoston kokoukset ja toimeenpanee
Kuvernöörineuvoston päätökset.
Luettelo hallituksen tehtävistä on esitetty liiton sääntöjen §:ssä 13.
Hallituksen esittämät asiat käsitellään Kuvernöörineuvostossa ja lopulta
monelta osin myös vuosikokouksessa.
Pääsihteeri toimii hallituksen kokousten sihteerinä ja toimeenpanee
hallituksen tekemät päätökset.
4. Liiton talouden ja omaisuuden hoito
Liiton toimisto vastaa talouden ja omaisuuden hoidosta. Näitä tehtäviä ovat mm.









maksuliikenteen hoito,
vuosikokouksen tai Kuvernöörineuvoston erikseen päättämien projektien
rahaliikenne (esim. Punainen Sulka, nuorisovaihto, Orkester Norden, LionsQuest tms.)
jäsenmaksujen perintä,
kirjanpito,
budjetointi,
tilinpäätöksen laatiminen
liiton omaisuuden (esim. Lions-talo, laitteet ja kalusteet) hoito ja
erilaisten talousraporttien laatiminen päättäjien käyttöön.

5. Varainhankinta
Liitolla on jatkuvia varainhankinta-aktiviteetteja, jotka liiton toimisto yhdessä
luottamushenkilöiden kanssa hoitaa. Näitä ovat nuorisoaktiviteetit ja
yhteispohjoismaiset kehitysyhteistyöaktiviteetit.
Keskeisimmät varainhankintatavat ovat joulukorttiaktiviteetti ja Lions-arvat.
6. Yhteisten toimintojen (toimialat) tuki
Toimintavuoden aikana moninkertaispiiritason toiminnasta vastaavat oman toimintaalueensa osalta toimialajohtajat ja eri työryhmien puheenjohtajat
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Tällaisia ovat (kaudella 2020 – 2021)












Jäsenyystoimiala (GMT)
Koulutustoimiala (GLT)
Viestintätoimiala
o LION-lehden toimitusneuvosto
o AlfaTV
o Svenska gruppen
Palvelutoimiala (GST)
o Lions-Quest
o Leotoiminta
o Nuorisoleiri ja –vaihto
o Sri Lankan kummilapsitoiminta
o Orkester Norden
o Puhtaat vedet
Kumppanuustoimiala
o Joulukortit
o Arvat
o hiihtoliitto-yhteistyö
o Lastenklinikoiden kummit
o Leijonaemot
Kansainvälisen toiminnan toimiala (IR)
o NSR/CC-ryhmä
o NSR-OC-jäsen
o LCIF-koordinaattori
o Alert-työryhmä
o MD 107 Kampanja 100 –koordinaattori
o Baltic Sea Lions
o Sri Lankan Lions-ystävät
Hallintoa tukeva työ
o Toiminnan ja talouden suunnittelu
o Sääntöasiat,
o Lions-talotyöryhmä,
o Tieto- ja viestintätekniikka
o Ansiomerkkiohjeen päivitys
o Entisten johtajien verkostot (ID, PID:t ja PCC:t)

Eri toimialoja ja työryhmiä ohjaavat Kuvernöörineuvosto ja hallitus. Liiton toimisto
vastaa kuitenkin kaikkien toimialojen työn käytännön edellytyksistä kuten
opastuksesta, ohjeistuksesta, tekniikasta (esim. verkkokokoukset), kulujen
korvaamisesta ja tarvittaessa neuvonnasta.
7. Johtajavalmennus ja valtakunnantason koulutus
Liiton koulutuksesta vastaa moninkertaispiirin koulutusjohtaja. Liiton toimiston rooli
koulutukseen osallistuminen kouluttajina tarvittaessa, koulutusjohtajan tukeminen
koulutusjärjestelyissä ja tekniikassa sekä koulutukseen liittyvän rahaliikenteen hoito.
Toiminnanjohtaja vastaa liiton johtoon valittujen henkilöiden perehdytyksestä.
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8. Tuki moninkertaispiirin projekteille
Lions-liitto järjestää vuosikokouksensa tai kuvernöörineuvoston päätöksellä aika ajoin
valtakunnallisia varainhankinta- tai palveluprojekteja. Säännöllisesti toistuva on
Punainen Sulka.
Projektia vetää sitä varten valittu toimikunta, mutta liiton henkilöstö toimii projektin
keskeisenä tukena. Liitto tarjoaa myös taloudelliset resurssit kampanjan alkuvaiheen
käynnistämiseen.
Toimiston resursseista riippuen kampanjalle palkataan osa-aikainen työntekijä, joka
osallistuu logistiikan hoitoon, tilauksiin ja toimituksiin ja hoitaa koko kampanjan
rahaliikenteen ja kirjanpidon.
Liiton toimisto tukee erikseen sovittaessa myös Kansainvälisen Lions-järjestön
Suomessa toteuttamia kampanjoita.
8.
SUOMEN LIONS-JÄRJESTÖN YHTEISTYÖFOORUMIT
Moninkertaispiirinä Suomen Lions-liitto hoitaa Suomen Lions-järjestön kansainvälistä
yhteistyötä. Yhteistyötä tapahtuu kansainvälisessä Lions-järjestössä, Euroopassa,
Pohjoismaissa ja alueyhteistyönä.
Lions Clubs International – Kansainvälinen Lions-järjestö
Suomen Lions-liitto toimii kansainvälisen järjestön moninkertaispiirin rakenteen ja
toimintakaavan mukaan. Myös sen hallinnon rakenne ja toimintakaava on sama.
Jatkuvaa yhteistyötä on mm. julkaisutoiminnassa (kv. järjestö tukee) ja
tarvikemyynnissä (liitto on vastuullinen toimija, mutta itse myynnin hoitavat erikseen
sovitut kaksi Lions-piiriä, 107B ja 107N). Liitto hoitaa myös joitakin kv. järjestön
ohjelmia (esim. Lions-Quest, nuorisovaihto, rauhanjulistekilpailu)
Eurooppa-foorumi
Jokainen kansainvälisen järjestön vaalipiiri järjestää vuosittain oman aluefooruminsa.
Euroopan Lions-maat järjestävät vuosittain Eurooppa-Foorumin, johon lionit kaikista
Euroopan maista voivat osallistua.
Foorumi on ennen kaikkea oppimis- ja tutustumistapahtuma. Foorumi koostuu
lukuisista seminaareista, erilaisten yhteistyöryhmien (esim. Eurooppa-Afrikka-ryhmä,
Eurooppa-Aasia-ryhmä jne.).
Myös moninkertaispiirien toimialojen johtajat tapaavat toisiaan, esimerkiksi
nuorisoleiri- ja vaihtojohtajat sopivat keskenään seuraavan kesän vaihtokiintiöt
Euroopan maiden kesken.
Jäsenmaat voivat tehdä ehdotuksia käsiteltävistä asioista ja vaikuttaa siten
Eurooppa-Foorumin sisältöön.
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Eurooppa-foorumi ei kerää jäsenmaksuja. Sillä on yksi luottamustoiminen virkamies
Neuvonantaja/Arkkivisti). Suomalainen PID Jouko Ruissalo hoiti virkaa 10 vuotta
2007-2017. Eurooppa-foorumissa myös sovitaan Euroopan Lions-maiden vuoroista
järjestön kansainvälisessä hallituksessa.
Suomi on järjestänyt Eurooppa-foorumin kolmasti
1963 Helsingissä,
1980 Turussa ja
2009 Tampereella
Pohjoismainen yhteistyöneuvosto (NSR)
Kun Lions-toiminta tuli Pohjoismaihin, niiden lionsklubit alkoivat heti pitää yhteyttä
keskenään ja järjestämään yhteisiä tapaamisia. Vuonna1962 yhteistyö sai virallisen
muodon, kun Pohjoismaiden Yhteistyöneuvosto (Nordiska Samarbetsrådet) NSR
perustettiin.
Yhteistyöneuvosto kokoontuu vuosittain tammikuussa. Jokainen Pohjoismaa
järjestää kokouksen vuorollaan.
Pohjoismaiden Yhteistyöneuvoston jäseniä ovat piirikuvernöörit. Taloutta ja sääntöjä
koskevissa asioissa jokaisella maalla on yksi ääni ja käytännössä päätökset on
näissä asioissa tehtävä yksimielisesti.
Toimintakauden aikana yhteistyötä johtavat eri maiden puheenjohtajat. Asioiden
valmistelussa puheenjohtajien tukena on työryhmä, jossa on edustaja kaikista
Pohjoismaista (NSR-OC).
Tärkeimpiä Pohjoismaiden yhteistyömuotoja ovat:
1. Yhteisyö kansainvälisessä Lions-järjestössä
 Yhteinen paraatiosasto kansainvälisessä vuosikokouksessa
 Pohjoismaiden vastaanoton järjestäminen vuosikokouksen yhteydessä
 Yhteinen pohjoismainen illanvietto vuosikokouksessa
 Yhteiset vuosikokoustapahtumat organisoi NSR-koordinaattori, joka
valitaan kahdeksi vuodeksi vuorovuosin eri Pohjoismaista.
2. Pohjoismaiden yhteinen hyväntekeväisyysprojekti
Pohjoismaat järjestävät kaksi toimintakautta kestäviä
hyväntekeväisyysprojekteja. Useimmat projektit ovat kohdistuneet Baltian
maihin ja muualle Itä-Eurooppaan. Nykyisin kohdealue on laajempi.
Projekti valitaan NSR-kokouksessa eri maiden tekemien ehdotusten
pohjalta. Suomalaisia projekteja ovat olleet ensimmäisten vironkielisten
koulukarttojen lahjoittaminen Viron kouluille (Kooliatlas), asuntojen
rakentaminen kehitysvammaisille Tarttoon ja viimeisimpänä
aurinkokeittimien lahjoittaminen Keniaan.
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Valmisteluvastuussa asiasta on NSR/IR-työryhmä (kansainväliset
suhteet). Ryhmä käsittelee NSR:n kansainväliset projektit ja tekee niistä
suosituksia NSR/CC-ryhmälle (puheenjohtajat).
Suomen edustaja ryhmässä on aina viimeisin ID (kansainvälinen johtaja).
Vuosittain käytettävä rahamäärä on 1,60€/lion. Suomen Lions-liitto
rahoittaa osuutensa joulukortti- ja arpajaistuotoilla.
3. Orkester Norden
Orkester Norden yhteispohjoismainen kulttuuriprojekti yhteistyössä
valtioiden yhteistyöelimen Pohjoismaiden ministerineuvoston ja orkesterin
kulloisenkin isäntäkaupungin kanssa.
Joka vuosi kootaan lahjakkaita soittajia 2 viikon leirille harjoittelemaan
soittoa sinfoniaorkesterissa nimikuulun kapellimestarin johdolla. Orkesteri
järjestää myös lyhyen kiertueen.
Orkesterin kulut maksaa Pohjoismaiden ministerineuvosto. Pohjoismaiden
leijonat antavat kullekin soittajalle stipendin. Suomen Lions-liitto rahoittaa
osuutensa joulukortti- ja arpajaistuotoilla.
Alueelliset yhteistyökokoukset
Maailman Lions-toimintaan kuuluvat olennaisesti erilaiset alueelliset
yhteistyökokoukset. Tällaisia ovat esimerkiksi ”Mediterranean Lions”, All Africa
Conference”, North Sea Lions, Skagerrak runt, jne.
Myös suomen Lions-toiminnassa on kaksi alueellista yhteistyökokousta
1. Barents-kokous (aiemmin kalottikokous)
Tähän yhteistyöryhmään kuuluvat ne Norjan, Ruotsin, Suomen ja Venäjän
piirit, jotka sijoittuvat pohjoiselle napapiirille. Kokous järjestetään vuorovuosin
eri maissa. Kokouksen pääsisältö on ideoiden vaihto, kokemuksista
kertominen ja toisiinsa tutustuminen.
2. Baltic Sea Lions
Tähän yhteistyöryhmään kuuluvat ne Lions-piirit, jotka sijaitsevat Itämeren
rannalla. Edustajia on Venäjältä, Baltian maista, Puolasta, Saksasta
Tanskasta, Ruotsista ja Suomesta.
Baltic Sea Lions kokoontuu vuosittain. Se on pitänyt ensisijaisena
tavoitteenaan entisen Itä-Euroopan maiden auttamista ja näiden maiden
Lions-toiminnan tukemista.
3. Moninkertaispiirien ystävyyssopimus
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Suomen Lions-liitto (MD107) ja Sri Lankan moninkertaispiiri (MD306) ovat
solmineet moninkertaispiirien välisen ystävyyssopimuksen.
Suomen lionit ovat jo yli 30 vuoden ajan harjoittaneet yhteistyötä Sri Lankan
lionien kanssa. Pitkäaikaisin menestysprojekti on ollut kummilapsitoiminta,
jossa jo yli 2000 Sri Lankan koululaista on saanut suomalaisen leijonan tai
klubin tukeman koulutuksen.
Toinen keskeinen menestysprojekti on Ratnapuran silmäsairaala, joka
rakennettiin Suomen Lions-liiton ja ulkoministeriön yhteistyönä ja jossa
tuhannet varattomat ovat saaneet ilmaisen silmäleikkauksen ja näkönsä
takaisin.
Viimeisimpänä yhteistyöhankkeena on ammatillisen koulutuksen tukeminen
Hanwellassa, Sri Lankassa.

