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Lions-toiminta ja –toimijat klubin näkökulmasta

• Mihin kaikkeen lionsklubi kuuluu?

• Klubin oikeudet ja velvollisuudet

• Kansainvälisessä Lions-järjestössä

• Omassa moninkertaispiirissä (=Lions-liitossa)

• Omassa Lions-piirissä

• Lions-toimiston rooli



Askarruttavia kysymyksiä

• Mikä on lionsklubi ja mitkä ovat sen oikeudet ja velvollisuudet

• Mitä tarkoittaa se, että klubi on kansainvälisen Lions-järjestön jäsen

• Klubi ja Lions-liitto. Miksi klubi on jäsen ja mihin jäsenyys velvoittaa

• Lions-liiton merkitys klubeille

• Klubi ja Lions-piiri

• Lions-liiton toimisto? Mitä se tekee ja mihin rahamme käyttää
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Kaikuja viime vuosilta

• Miksi meidän pitää maksaa maksuja Amerikkaan

• Mitä varten meidän pitää joka kuukausi kertoa tekemisistämme Amerikkaan

• Klubimme ei tarvitse Lions-liittoa, emme halua maksaa sinne

• Taas se Lions-liitto määrää: kortteja, arpoja, Punaista Sulkaa, 
kumppanuuskonsertteja……

• Mikä tämä tällainen kuvernöörineuvosto on, hallitushan se asiat hoitaa

• Lions-liitolla ja moninkertaispiirillä pitää olla eri puheenjohtaja

• Viime vuosien kokouksiin, hallintoon ja pelisääntöihin liittyvää problematiikkaa
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Lions-järjestön organisaatio



Lions-järjestö: klubit omistavat ja päättävät
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LIONSKLUBI JA KANSAINVÄLINEN LIONS-JÄRJESTÖ



Lionsklubi ja kansainvälinen Lions-järjestö

Klubin perustaminen

• Kun klubi perustetaan, se liittyy Kansainväliseen Lions-järjestöön (Lions Clubs International), 
hakee piirikuvernöörin hyväksymänä perustamiskirjaa ja sitoutuu järjestön toimintaperiaatteisiin.

• Klubin jäsenten tiedot omistaa klubi ja se luovuttaa tarvittavat tiedot kv. Järjestölle.

• Päämaja myöntää klubille perustamiskirjan, jolloin klubista tulee järjestön jäsen (”omistaja”).

• Päämaja:

• Sijoittaa klubin piiriin

• Sijoittaa klubin moninkertaispiiriin (Suomessa MD107, Suomen Lions-liitto)

• Piirikuvernööri. 

• Sijoittaa klubin lohkoon ja alueeseen

Klubista tulee automaattisesti kansainvälisen järjestön, moninkertaispiirin (Suomen Lions-liitto) ja piirin jäsen.
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Lionsklubi ja kansainvälinen Lions-järjestö

Mitä hallintomallista seuraa

• Klubi ei voi itse päättää kuulumisestaan piiriin tai 
moninkertaispiiriin. 

• Klubi voi erota piiristä tai moninkertaispiiristä vain lopettamalla 
toimintansa lionsklubina ja eroamalla koko Lions-järjestöstä
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Lionsklubi ja kansainvälinen Lions-järjestö

Miten kansainvälinen järjestö tukee

• Rekisteröi klubit ja niiden jäsenet ja luovuttaa tiedot myös moninkertaispiirille ja piirille,

• huolehtii järjestön toimintakehyksestä, -periaatteista ja organisaatiosta koko maailmassa 

• 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.
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Lionsklubi ja kansainvälinen Lions-järjestö

Klubin velvollisuudet kansainvälisessä 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. 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
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Lionsklubi ja kansainvälinen Lions-järjestö

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 ja 
omalta piiriltään. 

• Vaikuttaminen kansainvälisessä järjestössä tapahtuu järjestön vuosikokouksessa. 
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LIONSKLUBI JA SUOMEN LIONS-LIITTO, 

MONINKERTAISPIIRI 107



Lionsklubi ja Lions-liitto 

Liittyminen jäseneksi 

• 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.
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Lionsklubi ja Lions-liitto 

Klubin velvollisuudet Lions-liitossa

• Klubi on velvollinen maksamaan jäsenmaksun, jolla järjestön ja klubien 
moninkertaispiirille osoittamien 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.

• Hyvä klubi on ainakin joissakin yhteisissä hankkeissa mukana. Parhaimmissa 
hankkeissa osallistuminen on ollut 80%-100%.
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Lionsklubi ja Lions-liitto 

Klubin oikeudet Lions-liitossa

• Klubit omistavat Suomen Lions-liiton ja niillä on oikeus osallistua liiton 
päätöksentekoon sen vuosikokouksessa ja päättää sen hallinnosta.

• 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.
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Suomen Lions-liitto, MD107
On olemassa klubeja varten (säännöt 3§)

• Lions-liitto hoitaa Kansainvälisen järjestön moninkertaispiirille osoittamia tehtäviä sekä sellaisia 
klubien valtakunnallisia tehtäviä ja toimintoja, jotka klubit ovat sille vuosikokouspäätöksillään 
tehtäväksi antaneet.

• Lions-liitto toimii Suomen lionsklubien edunvalvojana, edustajana ja sopimusosapuolena 
viranomaisiin päin sekä kansainvälisessä yhteistyössä.

• Sopii ja antaa ohjeita yhteisistä menettelytavoista ja käytännöistä.

• Lions-liitto tukee rahallisesti piirien toimintaa (100 000€/v.)

• Lions-liitto on ottanut järjestövakuutuksen, joka turvaa klubien aktiviteetit niissä mahdollisesti 
sattuvien henkilövahinkojen osalta. 

• Klubien palvelutyön tukena toimii valtakunnallisella tasolla Arne Ritari-säätiö, joka rahoittaa klubien 
palveluhankkeita.
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Suomen Lions-liitto, MD107
Liiton tehtäviä

• Valtakunnallinen jäsenasioiden hoito (GMT)

• Valtakunnallinen valmennus ja koulutus (GLT)

• Valtakunnalliset palveluohjelmat (GST)

• LCIF-tuki

• Julkaisutoiminta, markkinointi ja viestintä (Lion-lehti, WWW-sivut, SOME, 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.)
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Suomen Lions-liitto, MD107

Liiton johtaminen

• Vuosikokous
Suomen Lions-liiton asioista päättävät liiton omistavat klubit joka vuosi vuosikokouksessa.

• Kuvernöörineuvosto
Vuosikokousten välillä moninkertaispiiriä/Lions-liittoa johtaa kuvernöörineuvosto, joka koostuu 
koko maan piirien johtajista ja joka käyttää päätösvaltaa toimintakauden aikana. 

• Hallitus
Hallitus valmistelee asiat kuvernöörineuvostolle ja toimeenpanee sen päätökset.
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LIONSKLUBI JA OMA LIONS-PIIRI

1977-



Lionsklubi ja Lions-piiri 

Liittyminen jäseneksi 

• Kun klubi perustetaan, kansainvälinen järjestö liittää klubin myös 
jäseneksi siihen piiriin, jonka toiminta-alueelle klubi perustetaan.

• Klubi ei voi päättää itse piiriin liittymisestä tai siitä eroamisesta. 
Eroaminen voi tapahtua vain eroamalla koko Lions-järjestöstä.
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Lionsklubi ja Lions-piiri 

Klubin velvollisuudet omassa piirissä 

• 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). 

• 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.
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Lionsklubi ja Lions-piiri 

Klubin oikeudet omassa piirissä 

• Klubit omistavat piirinsä, valitsevat sen johtajat 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.

9.6.2021 Suomen lions-liitto ry 23

http://www.google.com/url?sa=i&amp;rct=j&amp;q=&amp;esrc=s&amp;frm=1&amp;source=images&amp;cd=&amp;cad=rja&amp;uact=8&amp;docid=ouoUFDybH0mULM&amp;tbnid=FkNzyFbq4ezTjM:&amp;ved=0CAUQjRw&amp;url=http://www.marketplaceleaders.org/mentorship/&amp;ei=BPpwU_fUJomVyATA6oDADA&amp;bvm=bv.66330100,d.aWw&amp;psig=AFQjCNFUoqSMs43x14iUSDbPcq_bSYNjYw&amp;ust=1399998580054967


Lionsklubi ja Lions-piiri

Organisaatio ja päätöksenteko

• Piiriä johtaa piirin ja moninkertaispiirin (Lions-liiton) vuosikokouksessaan 
valitsema ja kansainvälisen presidentin nimittämä piirikuvernööri.

• Piirikuvernöörillä on piirin johtamisessa apunaan

• Piirin johtoryhmä ja

• Piirihallitus.

• Piiri jakautuu alueellisesti lohkoihin ja usean lohkon alueisiin. 

• Piirikuvernööri sijoittaa jokaisen klubin johonkin lohkoon ja lohkot alueisiin 
(mikäli aluejako on piirissä käytössä).
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SUOMEN LIONS-LIITON TOIMISTO



Lions-liiton toimisto

Palkatut työntekijät

Toiminnanjohtaja, pääsihteeri,

Toimisto- ja taloussihteeri,

Viestintä- ja markkinointipäällikkö ja

Lions-Quest koulutussihteeri.

9.6.2021
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Lions-liiton toimisto

Toimiston tehtävät

1. Suomen lionsklubien tuki ja ohjaus

2. Julkaisutoiminta ja markkinointi

3. Liiton toimielinten kokousten valmistelu ja toimeenpano
• Vuosikokous (1/vuosi)
• Kuvernöörineuvoston kokoukset (5-10/vuosi)
• Hallitus (10-15/vuosi)

4. Liiton talouden ja omaisuuden hoito

5. Varainhankinta

6. Yhteisten toimintojen (toimialat) tuki

7. Johtajavalmennus ja valtakunnantason koulutus

8. Tuki moninkertaispiirin projekteille
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Askarruttavia kysymyksiä
Vastauksia 1

• Miksi meidän pitää maksaa maksuja Amerikkaan

• Klubin tulee olla kv. Lions-järjestön jäsen, mikäli se haluaa olla lionsklubi

• Mitä varten meidän pitää joka kuukausi kertoa tekemisistämme Amerikkaan

• Kysymyksessä on eettinen velvoite. Järjestö haluaa kertoa, miten paljon hyvää teemme

• Klubimme ei tarvitse Lions-liittoa, emme halua maksaa sinne

• Lions-liitto toimii Suomen lionsklubien edunvalvojana, edustajana ja sopimusosapuolena 
viranomaisiin päin sekä kansainvälisessä yhteistyössä.

• Se hoitaa Suomen lionsklubien yhteisisiä hankkeita ja se tekee työtä yhteisen menestymisen eteen. 

Taas se Lions-liitto määrää: kortteja, arpoja, Punaista Sulkaa, kumppanuuskonsertteja……

• Lions-liitto ei näitä määrää. Klubi päättää itse, osallistuuko se yhteisiin hankkeisiin. Hankkeet on 
päätetty yhdessä vuosikokouksessa.
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Askarruttavia kysymyksiä
Vastauksia 2

Mikä tämä tällainen kuvernöörineuvosto on, hallitushan se asiat hoitaa

• Järjestössä tunnetaan vain kaksi päättävää elintä: vuosikokous ja kuvernöörineuvosto (=hallitus kv. 
mallisäännöissä). Säännös on velvoittava. 

Lions-liitolla ja moninkertaispiirillä pitää olla eri puheenjohtaja

• Nousee esiin silloin tällöin. Ei säännösperustaa (liiton säännöt). Kenen etu, kenen käytössä 
organisaatio, tulot ja omaisuus? 

Viime vuosien kokouksiin, hallintoon ja pelisääntöihin liittyvä problematiikka

• Ristiriitatilanteissa johtajan velvollisuus on hakea yhteisymmärrystä. 

• Asiat riitelevät, niitä ei pitäisi henkilöidä.

• Kokousten laatuun ja dokumenttien tarkkuuteen huomiota

• Läpinäkyvyys ja avoimuus kunniaan
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Kiitos


