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Klubin hallituksen jäsenet ja tehtäviä
• Presidentti

• Klubin johtaja, vastaa klubin toiminnasta

• I varapresidentti

II varapresidentti
– Presidentin varamies

• Edellisen kauden presidentti (past president)
– Avustaa ja ohjaa 

• Sihteeri
– Yhdyshenkilö klubin, piirin, liiton ja kv päämajan välillä

– Huolehtii pöytäkirjoista, raportoinnista, arkistosta jne
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Klubin hallituksen jäsenet ja tehtävät
• Rahastonhoitaja

– Vastaa klubin kirjanpidosta, tilinpäätöksestä ja 
rahatileistä

– Avustaa presidenttiä toimintasuunnitelman ja budjetin 
laatimisessa

• Jäsenjohtaja

• Jäsentoimikunnan puheenjohtaja, suunnittelee 
jäsenhankinta- ja jäsenten säilyttämisohjelmat,

klubikummi

• LCIF-koordinaattori

– Yhteydenpito LCIF-asioissa (piiri, liitto, LCIF)

31.8.2017 esittäjän etunimi sukunimi 5



Klubin hallituksen jäsenten tehtäviä 3
• Tiedotussihteeri/nettivastaava

– Ulkoinen tiedottaminen, yhteyshenkilö median ja 

piirin/liiton kanssa tiedotusasioissa, nettisivujen

ylläpito ja kehittäminen

• Tailtwister/klubimestari
– Huolehtii kokousten järjestelyistä ja klubin 

omaisuudesta

– Edistää viihtyvyyttä

• Toimikuntien vetäjät
– Osallistuvat hallitustyöskentelyyn tarvittaessa
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Lions-piirit
• Moninkertaispiirin 107 (MD 107) osapiiri

• Toimii alueellaan toimivien lionsklubien yhdyssiteenä ja 
neuvovana keskuselimenä

• Toimii yhteistyössä sekä Suomen Lionsliiton että LCI:n
kanssa

• Avustaa ja kannustaa klubeja toteuttamaan sekä kotimaisia 
että valtakunnallisia palvelu-aktiviteetteja

• Hankkii ja levittää alan tietoutta ja järjestää jäsenkoulutusta 
erityisesti klubivirkailijoille ja uusille jäsenille

• Järjestää kokouksia, esitelmätilaisuuksia, retkiä jne

• Voi julkaista omaa piirilehteä , ylläpitää omaa verkkosivustoa
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Piirikuvernööri

I vara-
piirikuvernööri

II vara-
piirikuvernööri

Sihteeri Rahastonhoitaja

Edellinen
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Alueen 
puheenjohtaja 

Alueen 
puheenjohtaja 

Lohkon 1 
puheenjohtaja

Lohkon 2  
puheenjohtaja

Toimialojen 
puheenjohtajat 

Työryhmien vetäjät 

Lohkon x 
puheenjohtaja



Piirin organisaatio 3
• Toimikuntien ja työryhmien puheenjohtajat

– PDG ja kunniatoimikunta

– Ohjelmatoimikunta

– Viestintätoimikunta
• Toimittaja

• Sosiaalinen media (some)

– Jäsentoimikunta

– Koulutustoimikunta

– Nuorisotoiminta
• Quest

• Leotoiminta

• Nuorisovaihto
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Piirin organisaatio 4
– LCIF, IR ja ystävyystoimikunta

• IR- ja ystävyystyöryhmä

• Sri Lankan Lions-ystävät

– Palvelu- ja varainhankinta
• Näkövammaistyöryhmä

• Punainen Sulka

– Itsenäiset työryhmät
• 100-vuotistoimikunta

• Arne Ritari-säätiö

• jne
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Piiriorganisaation tehtäviä 1
• Piirikuvernööri

– Piirin ylin toimihenkilö

– Edustaa piiriä järjestössä

– Päättää järjestöä koskevista asioista

– Nimittää piirihallituksen jäsenet

– Kutsuu piirihallituksen ja piirikokouksen koolle ja toimii 
niiden puheenjohtajana

– Valvoo piirin virkailijoiden toimintaa

– Ohjaa ja neuvoo piirin klubeja, klubivierailut
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Piiriorganisaation tehtäviä 2

• 1. Varapiirikuvernööri

• 2. Varapiirikuvernööri
– Piirikuvernöörin varamies

– Osallistuminen piirin tilaisuuksiin

– Klubivierailut

• Leijona Forum (SuurPNAT ja AluePNAT)
– Piirikuvernöörille neuvoa antava toimikunnat
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Piiriorganisaation tehtäviä 3
• Piirihallitus

– Hoitaa piirin juoksevia asioita

– Edustaa piiriä

– Valmistelee tilinpäätöksen, toimintakertomuksen, 
seuraavan kauden talousarvion ja 
toimintasuunnitelman piirikokoukselle esitettäväksi

– Valmistelee lionsklubien tekemät ja omat aloitteet 
piirikokoukseen
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Piiriorganisaation tehtäviä 4
• Piirin vuosikokous

– Piirin tärkein neuvotteleva elin
• Valitsee piirikuvernöörit  ja toiminnantarkastajat

• Valitsee tarvittaessa piirin ehdokkaan kv. hallitukseen

• Päättää piirille tärkeiden asioiden tukemisesta

• Päättää tilinpäätöksen hyväksymisestä ja 
vastuuvapauden myöntämisestä piirihallitukselle

• Vahvistaa seuraavan kauden talousarvion ja 
toimintasuunnitelman

• Äänivalta hyvässä asemassa olevilla piirin klubeilla

• Vuosikokous käyttää päätösvaltaa piirin asioissa
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Suomen Lions-liitto ry

• Lions-klubien valtakunnall inen 
kattojärjestö

• MD 107

• Johto-organisaatio
– Liiton kokous

– Kuvernöörineuvosto

– Hallitus

• Juoksevien asioiden hoito
– Liittotoimisto
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Liittotoimiston tehtäviä
• Pääsihteeri

– Johtaa ja valvoo liiton toimintaa vuosikokouksen, KVN:n ja 
hallituksen päätösten mukaisesti

– Johtaa liiton toimistoa

– Hoitaa liiton juoksevaa hallintoa ja taloutta

– Ohjaa ja tukee lions-klubeja

– Huolehtii yhteydenpidosta piireihin, kv. järjestöön etc

– Toteuttaa kuvernöörineuvoston ja hallituksen antamat 
tehtävät

• Apunaan viestintäpäällikkö sekä talous/jäsen-, järjestö-, 
kampanja-, Quest-, myynti-, tiedotus- sekä palvelu/ 
varainhankintasihteeri
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Liiton hallitus
• Puheenjohtaja

• Liiton puheenjohtaja CC

• Varapuheenjohtaja
– Liiton varapuheenjohtaja VCC

• Edellinen puheenjohtaja  IPCC

• Jäsenet
– Viisi jäsentä, joista mikäli mahdollista

• Kaksi kauden piirikuvernööriä DG

• Kaksi edellisten kausien piirikuvernööriä PDG

• Yksi 1. varapiirikuvernööri  1. VDG

• Sihteeri
– Liiton pääsihteeri GS
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Liiton hallituksen tehtäviä 1
• Määrittää puheenjohtajien työnjaon ja jäsenten

tehtävät ja vastuualueet

• Johtaa liiton toimintaa

• Valmistelee käsiteltäväksi tulevat asiat liiton kokoukseen ja 
kuvernöörineuvostoon ja kutsuu kokoukset koolle

– Tilinpäätös, toimintakertomus, tilintarkastuskertomus

– Seuraavan kauden toimintasuunnitelma, talousarvio sekä 
ehdotus jäsenmaksuksi

• Vastaa liiton talouden hoidosta, huolehtii varojen hankinnasta ja 
vastaa omaisuuden hoidosta

• Valitsee ja erottaa liiton toimihenkilöt (paitsi pääsihteerin)
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Liiton hallituksen tehtäviä 2

• Ohjaa ja tukee lionsklubien toimintaa

• Pitää luetteloa klubeista ja jäsenistä

• Vahvistaa liittotoimiston ohjesäännön

• Hoitaa liiton ja järjestön julkaisutoimintaa Suomessa

• Päättää liiton edustuksesta kv. kokouksissa

• Valitsee liiton projektit ja nimittää kokoonpanon

• Antaa suositukset toimialajohtajiksi ja työryhmien 
puheenjohtajiksi

• Hallituksella on toimeenpanovalta
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Kuvernöörineuvosto

• Puheenjohtajat
– Liiton puheenjohtaja CC

– Liiton varapuheenjohtaja VCC

– Liiton edellinen puheenjohtaja IPCC

• Jäsenet
– Piirikuvernöörit, 14 piiriä  DG:t

• Kuvernöörineuvoston varsinaisissa kokouksissa 
läsnäolo- ja puheoikeus kokoukseen osallistuvilla 
lioneilla ja leoilla!

22.8.2017 Leena Lehtonen 21



Kuvernöörineuvoston tehtäviä 1
• Kokoontuu vähintään kolme kertaa vuodessa + 

järjestäytymiskokous

• Päättää järjestön toimintaan ja organisaatioon liittyvistä 
asioista Suomessa

• Päättää myönnettävistä avustuksista

• Vahvistaa liiton ohjesäännöt 

• Valitsee ja vapauttaa pääsihteerin 

• Perustaa ja lakkauttaa toimihenkilöiden toimet

• Hyväksyy liiton tilinpäätöksen liiton kokoukselle 
esitettäväksi
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Kuvernöörineuvoston tehtäviä 2

• Hyväksyy seuraavan kauden toimintasuunnitelman, 
talousarvion ja jäsenmaksun liiton kokoukselle 
esitettäväksi

• Päättää liiton toimialat ja valitsee toimialajohtajat 
sekä työryhmät 

• Valitsee liiton hallituksen jäsenet ja vahvistaa 
hallituksen kokoonpanon seuraavalle kaudelle

• Kuvernöörineuvosto käyttää päätäntävaltaa
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Liiton vuosikokouksen asioita
• Äänivalta hyvässä asemassa olevilla klubeilla

• Käsitellään toimintakertomus, tilinpäätös ja 
tilintarkastuskertomus ed. toimintakaudelta

• Päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja 
vastuuvapauden myöntämisestä

• Päätetään seuraavan kauden toiminta-
suunnitelman ja talousarvion hyväksymisestä

• Päätetään liittymis-, jäsen- ja kannatusmaksun 
suuruudesta

• Valitaan liiton puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja
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Liiton vuosikokouksen asioita
• Todetaan liiton piirikuvernöörit ja valitaan 

kuvernöörineuvoston jäsenet

• Valitaan tilintarkastajat

• Todetaan kolmen seuraavan vuosikokouksen 
paikat ja valitaan sitä seuraava järjestäjä

• Käsitellään aloitteet ja kuvernöörineuvoston niistä 
antamat lausunnot

• Liiton vuosikokous käyttää päätäntävaltaa
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Muut liiton toimijat 1
• Toimialajohtajat 

– Jäsenjohtaja

– Koulutusjohtaja

– Viestintäjohtaja

• LION-lehden toimitusneuvosto

– Palvelujohtaja

– Varainhankintajohtaja

22.8.2017
Leena Lehtonen
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Muut liiton toimijat 2

– Kansainvälisen toiminnan johtaja

• Vastuuhenkilöt

–LCIF-koordinaattori

–NSR-OC-jäsen

–Baltic Sea Lions

–Special Olympics

–Sri Lankan Lions-ystävät
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– Monivuotiset työryhmät
• Lions Quest 2015-2018

• Vastuu on meidän 2017-2018

• Leotoiminta 2017-2020

• Nuorisoleiri ja- vaihto 2027-2020

• Sri Lankan kummilapsitoiminta

• Orkester Norden
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Muut liiton toimijat 4
Hallintoa tukeva työ
• Toiminnan ja talouden suunnitteluryhmä

• Taloushallinnon kehittämisprojekti

• Entisten johtajien verkostot

• Tietp- ja viestintätekniikka

• LCI 100 vuotta/MD 107 juhlatoimikunta

• Sääntötyöryhmä

• Kiinteistötyöryhmä
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Muut liiton toimijat 5

• Arne Ritari-säätiö
– Hallituksen puheenjohtaja

– Sihteeri-asiamies

• LION-lehti
– Päätoimittajat

– Toimitusneuvosto LLT

• Tilintarkastajat ja varatilintarkastajat

3.10.2013 Leena Lehtonen 30



Lions Clubs International 1

• Vuosikongressi
– Järjestön ylin päättävä toimielin

– Kokoontuu kerran vuodessa, viimeksi Chicagossa, 
ensi vuonna Las Vegasissa 

– II varapresidentin, kv. presidentin ja kv. johtajien 
valinta ja virkaanasettaminen

– Piirikuvernöörien virkaanasettaminen (elektit)

• LCI:n kv. presidentti Naresh Aggarwal
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Lions Clubs International 2
• Kv. hallitus, presidentit ja 34 kv. johtajaa

– Ohjaa järjestöä saavuttamaan tarkoituksen ja 
tavoitteet laatimalla järjestön toimintaa ohjaavia 
yleisperiaatteita (virkakausi 2 vuotta)

• Työvaliokunta
– Toimii hallituksen puolesta, kun jäsenet eivät ole 

kokoontuneet istunnossa

• Kv. presidentti ja varapresidentit
– Toteuttavat toimintaperiaatteita ja hallinnoivat järjestön 

toimintaa tavalla, joka noudattaa LCI:n tarkoitusta ja 
tavoitteita
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LCI:n toimikunnat
• Työvaliokunta, Tilintarkastustoimikunta, 

Mallisääntö- ja ohjesääntötoimikunta, 
Vuosikokoustoimikunta, Piiri- ja klubipalvelu 
toimikunta, Talous- ja päämajatoimikunta, 
Johtajakoulutustoimikunta, Pitkänaikavälin 
suunnittelutoimikunta, Jäsenkehitystoimikunta, 
Markkinointiviestinnän toimikunta (Markus 
Flaaming), Palveluaktiviteettitoimikunta, LCI.n
hallituksen nimitykset, LCIF:n hallituksen 
nimitykset
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Lions Clubs International 3

• LCI:n päämaja
– Toimii Illinoisissa, USA:ssa

– Kv. hallituksen alaisuudessa toiminnnanjohtaja, 
sihteeri ja rahastonhoitaja sekä yli 300 toimihenkilöä

– Jaostot: Klubitarvikkeet ja jakelu, Vuosikokokous, Piiri-
ja klubihallinto, Talous, Lakiasiat, LCIF, Lion-lehden
toimitatjat, Jäsenkehitys, MyLCI/tietotekniikka, PR ja 
viestintä, Palveluaktiviteetit, Verkkosivujen ylläpitäjä

– Avoinna kaikille lioneille ma-pe 8.00 – 16.30
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Lions Clubs International Foundation

• LCI:n virallinen hyväntekeväisyysjärjestö

• Varat kertyvät pääsääntöisesti lahjoituksista ja 
menevät 100 %:sti avustuksiin

• Pääkohteet
– Näkökyvyn säilyttäminen

– Nuorison tukeminen

– Hätäavun järjestäminen tuhoalueille

– Humanitaaristen tarpeiden täyttäminen
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LCIF:n organisaatio
• Hallitus

– Yhteensä 21 jäsentä, edustavat kaikkia kv. vaalipiirejä

– Tarkastaa ja arvioi jokaisen hankkeen ennen apurahan myöntämistä

• Työvaliokunta

– 8 lionjohtajaa

– Avainryhmä säätiön vision ja tehtävän tunnetuksi tekemisessä

• Taloustoimikunta

– Valvoo budjettia ja tarkastaa kaikki raha-asiat

• SightFirstin ja Quest-ohjelman neuvoa antavat toimikunnat

• Moninkertaispiirien koordinaattorit
– LCIF:n ”suurlähettiläät”

– MD 107 , Heidi Rantala,  ent. KVN:npj, LC Tampere Siilinkari
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