
Lions Clubs

International
Piiri 107-D

Klubipresidentti -
Johdonmukainen ja joustava



Valmennuksen tavoitteet 

• Antaa Sinulle valmiuksia toimia klubipresidenttinä

• Tiedät tehtäväsi presidenttinä

• Kannat vastuuta klubisi toiminnasta 

• Auttaa kaudestasi tekemään parhaimman lionskauden ikinä.

• Auttaa saavuttamaan kaudellesi asettamasi tavoitteet
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Valmennuksen sisältö
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• Presidentin rooli johtajana

• Presidentti osana järjestöä

• Presidentti kokouksissa

• Oma virkakausi

• Linkkejä aineistoihin klubin hoitamiseen ja johtajana kehittymiseen

• Katso myös Lions Info 2020 – 2021 sivu 17: Toimintaohjeita presidentille



Klubipresidentti

• Klubipresidentin virka on arvokas tehtävä.

• Se on antoisa tehtävä.

• Se on vaativa tehtävä.

• Se on opettavainen tehtävä.

• Se on johtamista, ja johtavaa palvelemista.

• Virka avartaa näköalaa oman klubin ja piirin toimintaan

• Opettaa johtamista

• Se ei ole määräilyä, pomottamista, tärkeilyä, hälläväliä -tyyliä, pelailua
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Presidentin avaintehtävät
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• Johtaa klubia ja organisoi sen toiminnan.

• Vastaa klubin sääntöjen ja Lions -hengen noudattamisesta

• Johtaa puhetta klubin ja sen hallituksen kokouksissa. 

• Kutsua klubin ja hallituksen sääntömääräisiin sekä ylimääräisiin 

kokouksiin. 

• Nimittää klubin sääntömääräiset ja erityistoimikunnat. 

• Valvoa, että klubin vaaleista ilmoitetaan ja ne pidetään sääntöjen 

mukaan. 

• Tehdä yhteistyötä ja palvella piirikuvernöörin neuvoa-antavan 

toimikunnan jäsenenä sen lohkon alueella, missä klubi sijaitsee. 

• Huolehtii klubin sisäisestä ja ulkoisesta tiedottamisesta ja suhteista 

klubin ulkopuolisiin tahoihin.



Presidentti ei ole herkkähipiäinen

• Olet rekisteröidyn yhdistyksen puheenjohtaja yhden vuoden ajan.

• Puheenjohtajana Sinun kuuluu avata keskusteluita, tehdä ehdotuksia, 

kuunnella muita, kysyä mielipiteitä, muodostaa työryhmiä, tehdä 

päätösesityksiä.

• Presidenttinä kohtaat hyväksyntää, välinpitämättömyyttä, vastustusta, 

ehdotuksien hylkäämistä, kannattamista, kehuja.

• Älä ota vastoinkäymisiä henkilökohtaisina tappioina.

• Jokainen johtaja ja puheenjohtaja kohtaa onnistumisen ja 

epäonnistumisen tunteita.
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Presidentti on osa kansainvälistä 
Lionsjohtaja-ketjua

• Presidentti edustaa klubissa piirikuvernööriä, kansallista Lions-liittoa sekä 

koko Lions-järjestöä.

• Presidentin tulee olla viran puolesta lojaali järjestöstä tulevalle 

informaatiolle ja ehdotuksille.

• Lions-järjestöä saa arvostella ja terve kritiikki on usein paikallaan.

• Kaikkea ei tarvitse purematta niellä, eikä tarpeettomasti ylistää, mutta 

presidentin ei pidä omalla virkakaudellaan olla aloitteellinen klubissaan 

järjestön arvostelemisessa.
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Presidentti on klubin käyntikortti

• Presidentin on hyvä hahmottaa Lions-järjestön rakenne ja tuntea omaa 

piiriä jonkin verran.

• Presidenttivuonna tulee Lions-asioista keskusteltua myös ei-lionien

kanssa enemmän kuin aiemmin.

• Perustietojen hallinta tuo keskusteluun uskottavuutta ja varmuutta.

• Presidentin on hyvä tutustua piirin toimintasuunnitelmaan ja

vuosikelloon. 
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Oma piiri: Lions-piiri 107-D

• Piirimme on nimeltään Lions-piiri 107-D ja sitä johtaa kaudella 2020-2021 

piirikuvernööri Kyösti Skippari LC Kouvola/Hansa 

• Piirissämme 5 –14 klubia muodostaa lohkon ja kaksi lohkoa muodostaa 

alueen. 

• Piirimme muodostuu 62 klubista, 8 lohkosta ja neljästä alueesta.

• Piirimme kattaa alueet Heinolasta Simpeleelle ja Haukivuorelta Pyhtäälle

• Suomessa olevat 14 piiriä muodostavat moninkertaispiirin (MD 107). 
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Osana isoa kuvaa
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1. Piirissämme on 1516 jäsentä 1.10.2020 klo 7:00. 

2. Suomessa yhteensä noin 900  klubia joissa on noin 19900 lionia, joista   

naisia n. 4100.

3. Kansainvälisen Lions-järjestöön kuuluu yhteensä 1.4 miljoonaa lionia

4. Uudet puheenjohtajat valitaan vuosittain seuraavasti: 

- keväällä piirin -vuosikokouksessa (27.4.2021 Kouvolassa)

- alkukesästä Suomen lions-liiton vuosikokouksessa (11.-13.6.2021        

Turussa ja 10.-12.6.2022 Kouvolassa) 

- kesäisin Lions Clubs Internationalin vuosikokouksessa eli       

Conventionissa. (23.-29.6.2021 Montrealissa)   

http://www.lions.fi/toiminta/vuosikokoukset/
http://www.lionsclubs.org/FI/news-and-events/international-convention/index.php


Presidentti ja PNAT
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• Presidentti ja sihteeri osallistuvat alueen/lohkon kokoukseen [PNAT-

kokoukseen]  kaksi kertaa vuodessa. 

• Lohkon kokouksen – PNAT –kokouksen kutsuu koolle lohkon puheenjohtaja

• PNAT = piirikuvernöörin neuvoa-antava toimikunta

• Tämä toimikunta tiedottaa lohkon puheenjohtajalle lohkon klubien asioista ja 

valmistelee kaikkia klubeja koskevia suosituksia piirille.

• Lohkon puheenjohtaja toimittaa suositukset piirikuvernöörille ja piirihallitukselle.

• PNAT –kokouksessa raportoidaan lohkonpuheenjohtajalle oman klubin 

aktiviteeteista ja jäsenkehityksestä

• PNAT –kokoukset ovat tiedonvaihtotilaisuuksia, jossa voi keskustella niin 

onnistumisista kuin takaiskuistakin



Piirikuvernöörin neuvoa-antavan toimikunnan 
jäsenenä sinun odotetaan...
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• Tekevän yhteistyötä lohkon puheenjohtajan kanssa, jotta varmistetaan, 

että jokainen klubi lohkossa toimii tehokkaasti ja sääntöjen mukaan. 

• Edistävän osallistumista piirin, moninkertaispiirin (ja kansainväliseen 

vuosikokoukseen). 

• Edistävän osallistumista lohkon klubien perustamiskokouksissa /-illoissa. 

• Keskustelevan tavoista auttaa klubeja, jotka tarvitsevat apua 

jäsenkasvun tai johtajakoulutuksen kehittämiseksi.

• Edistävän monia klubitoimintoja, kuten klubien välisiä kokouksia, 

klubivirkailijoiden nimeämistä, jäseneksiottamisseremonioita ja 

palkitsemiskäytäntöjä.



Kokoukset
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Tehokkaaseen kokoukseen sisältyy kolme erillistä vaihetta, jotka hyvä 

presidentti hoitaa tunnollisesti.

1.Valmistelut

2.Kokouksen vetäminen

3.Seuranta



Hyvä valmistelu – hyvä käsittely
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• Huolellinen valmistelu parantaa kaikkien Lions-asioiden onnistumista. 

Tämä koskee niin oman klubin asioita ja aktiviteetteja, 

kuin varainhankinnan muun sidosryhmätyön toimenpiteitä.

• Valmistelu  = yksityiskohtien tarkistamista, materiaalin valmistelua, 

ohjeita, selityksiä, kuvia, hintoja, numeroita, päivämääriä, lupa-asioiden 

kulkua, jne.  Luulo ei ole tieto!

• Kokous on valmis tekemän päätöksiä, jos sillä on riittävästi tietoa.

• Valmistelu on päätöksenteon helpottamista – ei etukäteen päätöksen 

lukkoon lyömistä.

• Presidentillä saa olla oma päätösesityksensä – jos hallitus tai 

klubikokous kuitenkin päättää toisin – on päätös hyväksyttävä 

ryhdikkäästi.



Sujuva kokous 1
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• Kokouksen vetäjällä tulee olla kyky toimia tilanteen johtajana tarpeen 

mukaan ja joskus hän joutuu selvittämään häiritseviä tilanteita kokouksen 

aikana.

• Kokouksen aikana tulisi noudattaa normaaleja käytöstapoja.

• Vältä poliittisia ja uskonnollisia aiheita. Niistä saa keskustella Lions-

tilaisuuksissa, mutta ei väitellä.

• Presidentti voi omalta osaltaan välttää miinakentälle astumista, kun ei 

aktiivisesti aloita keskustelua ko. aiheista.



Sujuva kokous 2
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• Aloita ja päätä kokous ajoissa. 

• Noudata sovittua toimintatapaa asioiden käsittelemisessä.

• Varmista, että kokous kohtelee kaikkia tasapuolisesti.

• Kertaa sovitut asiat vielä ääneen, ennen kuin kopautat päätöksen

• Kohtele kaikkia kunnioittavasti ja ystävällisesti.



Seuranta
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• Presidentti hyödyntää sihteeriä tai on itse aktiivinen seurannassa

• Seuraa kokouksessa sovittujen asioiden hoitamista - tai ota yhteyttä 

niihin, jotka lupasivat hoitaa asiat.

• Lähetä kokouksen pöytäkirja ja seuraavan kokouksen esityslista.

• Huomioi ja kiitä niitä, jotka auttoivat klubia ja/tai tekivät sovitut tehtävät.

• Seuranta ei ole jäsenten kontrollointia, vaan asioiden johtamista ja 

seuraavaan askeleeseen valmistautumista



Omaan virkakauteen valmistautuminen

2.10.2020
Presidenttivalmennus D-piirissä 2020                          

PDG Heikki Lohi
18

• Näkyvä valmistelu alkaa jo keväällä hallituksen ja toimikuntien 

kokoamisella.

• Ota jo keväällä esille klubin säännöt, klubistrategia/klubikäsikirja ja muut 

klubin asiakirjat.

• Osallistu klubivirkailijoiden koulutukseen

• Keskustele nykyisen presidentin kanssa asioista, jotka tulevat jatkumaan 

omalla kaudellasi.



Aseta tavoitteet virkakaudellesi
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• Hyvät tavoitteet on selkeitä, realistisia, arvokkaita, hyväksyttäviä ja   

aikataulutettuja. Ne tukevat klubin toiminta-ajatusta [joka voi olla kirjattu 

myös klubistrategiaan tai klubikäsikirjaan].

• Tavoitteet voi kirjata myös seuraavan kauden toimintasuunnitelmaan.

• Päätä tavoitteet joka tapauksessa vaikka vain omaan käyttöösi.

• Pidä asettamasi tavoitteet mielessäsi koko kauden ajan.Tavoitteiden

asettaminen ja olemassaolo ohjaavat toimintaasi ja valintojasi.

• Innostuksen ylläpitämiseksi tärkein yksittäinen asia on tavoitteiden 

määrittäminen ja niihin pyrkiminen

• Auta seuraajaasi tekemään samoin – jo maaliskuussa

• Kun kautesi on ohi, muista löysätä ohjakset ja anna seuraajallesi vapaus 

rakentaa hänen oma kautensa itse!



Virkavuoden ajan presidentti
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• Järjestää kokoukset säännöllisesti

• Hoitaa viestinnän säännöllisesti, jotta jäsenet tuntevat klubin asiat

• Hoitaa yhteydenpidot ajoissa 

• Pyri ylläpitämään 24 tunnin standardia

• Auttaa valitsemaan palveluprojekteja

• Hankkii uusia jäseniä

• Osallistuu lohkon kokouksiin ja vuosikokouksiin

• Tutustuu piirin ja liiton toimittamaan materiaaliin

• Kysyy neuvoja  - ottaa selvää jos ei tiedä – ei pysäytä suunnittelua ja 

toimintaa tiedonpuutteeseen



Lisätietoja ja apuja

2.10.2020
Presidenttivalmennus D-piirissä 2020                          

PDG Heikki Lohi
21

• Piirin kotisivut http://www.verkkoviestin.fi/d-piiri/

• Klubipresidentin toimenkuva:

http://www.verkkoviestin.fi/d-piiri/data/liitteet/presidentin_toimenkuva.pdf

• Klubipresidentin E-kirja on interaktiivinen eli tiedosto sisältää useita aktiivisia linkkejä 

(sinisellä tekstillä), jotka ohjaavat sinut seuraavaan tiedostoon. Käytä tietokonetta tai läppäriä:

http://www.verkkoviestin.fi/d-piiri/data/liitteet/klubipres_e-kirja(1).pdf

• Suomen Lions-liiton koulutussivut:

https://www.lions.fi/jasenille/koulutus_ja_valmennus/

• Päämajan oppimiskeskus Valitse klubipresidentin opintopolku:

https://lionslearningcenter.litmos.com/home/library

http://www.verkkoviestin.fi/d-piiri/
http://www.verkkoviestin.fi/d-piiri/data/liitteet/presidentin_toimenkuva.pdf
http://www.verkkoviestin.fi/d-piiri/data/liitteet/klubipres_e-kirja(1).pdf
https://www.lions.fi/jasenille/koulutus_ja_valmennus/
https://lionslearningcenter.litmos.com/home/library


Klubin johtamisessa on hyvä muistaa

Menestynyt ihminen löytää oman 
paikkansa.

Mutta menestyvä johtaja löytää 
oikean paikan muille ihmisille. 

Johtamistaidon asiantuntija 
John C. Maxwell

• Auta lähimmäisiäsi heidän 
koettelemuksissaan:
surevat tarvitsevat myötätuntoasi, 
heikot ja vaikeuksissa 
kamppaileva tukeasi.

• Ole varovainen arvosteluissasi, 
mutta antelias kiitoksissasi.

• Toimi rakentavassa mielessä, 
ei hajottaen.
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Kiitos



Kiitos


