
Lions Clubs

International
Klubi ja klubin virat

Suomessa on 900 
erilaista klubia, jotka 
toimivat lions-
periaatteiden mukaisesti
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Järjestömme

Järjestö muodostuu itsenäisistä klubeista. Lions Clubs 
Internationalin tarkoitus on, että perustetaan klubeja, joiden 

jäsenet palvelevat paikallisia yhteisöjä.  

Klubit ovat vastuussa niiden toiminnasta, taloudesta, 
palveluprojekteista ja muista jäsenyyteen ja toimintaan liittyvistä 

asioista. 

Lions Clubs Internationalin tehtävä on tukea klubeja ja jäseniä, ei 
johtaa tai hallita heitä.
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Päämajan (LCI) hyväksymä klubi

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 Lionsjärjestöstä. 

Klubi on velvollinen noudattamaan järjestön eettisiä sääntöjä ja maksamaan sen vuotuisen 

jäsenmaksun.



Klubin kokoontumiset

• Lions Clubs International 
suosittelee, että klubit 
kokoontuvat säännöllisesti. 
Kaikkia jäseniä rohkaistaan 
osallistumaan kokouksiin.



Klubin menestysresepti

• Keskinäinen luottamus

• Toisistamme huolehtiminen

• Jokainen tekee oman osuutensa

• Ristiriitojen rakentava ratkaiseminen

• Toistemme huomioiminen ja kiitoksen antaminen

• Armollisuus ja joustavuus tarvittaessa

• Huumori ja leikkimieli ja rentous

• Yhdessä touhuaminen

• Yhteishengen ylläpitäminen 

• Yhteydet muihin klubeihin ja muihin toimijoihin

• Yhteiset retket ja juhlat

• Sisäisesti vahva ja yhteiset tavoitteet sisäistänyt klubi 
saa paljon hyvää aikaan ja näkyy paikkakunnallaan

• Muista, että jokainen klubin jäsen, myös Sinä, vaikuttaa 
klubin hyvinvointiin ja menestykseen
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Klubin nuorekkuus (ei 
se ikä vaan toiminta)

Avoimuus ja innostavuus

Aktiivisesti toimintaan 
mukaan ottaminen

Myötämielisyys uusiin 
ideoihin

Klubiviihtyvyys ja 
jäsenistä huolehtiminen



Vahva klubi osana verkostoa
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Kummin tehtävän sisäistäminen

Yhteisen tavoitteen eteen työskentely

Koulutuksiin osallistuminen

Piirin ja liiton tapahtumiin osallistuminen



Klubin jäsenet
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Toimiva jäsen 

Ulkojäsen 

Etuoikeutettu jäsen

Kunniajäsen

Ainaisjäsen 

Liitännäisjäsen 

Tukijäsen 
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- Klubin säännöt

- Klubin kirjatut tai kirjaamattomat 

toimintatavat

- Klubin kokoontumiset

- Klubin kotisivu, jos on

- Klubilehti

- Facebook sivut

- Instagram

- Whatsapp ryhmät

- Etc

Oma klubisi yhteydenpito ja 

tietoja klubistasi

Kuva on kansainvälisen järjestön

mallisääntöjen mukaisesta 

organisaatiosta.

Suomen Lions-liitto on hyväksynyt 

vuonna 2020 uudet klubien 

mallisäännöt, jossa hallituksen ja 

virkailijoiden määrää on 

sopeutettu Suomen olosuhteisiin. 

Kannattaa tutustua uusiin 

mallisääntöihin.



Klubin varainhoito

• Klubissa ylläpidetään kahta 
budjettia/tiliä: aktiviteetit ja 
hallinnolliset menot. 

• Aktiviteettibudjetti koostuu 
yleisöltä kerätyistä varoista ja 
niitä voidaan käyttää vain 
palveluaktiviteetteihin, joilla 
autetaan paikkakuntaa tai 
laajempaa yleisöä. 

• Hallintobudjetista rahoitetaan 
klubin toiminta. Sen tulot 
tulevat enimmäkseen klubin 
jäsenmaksuista.
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Kiitos


