Tervetuloa

MAAILMANLAAJUINEN JOHTAJA HUMANITÄÄRISESSÄ PALVELUSSA.

LIONIEN NÄKEMYS TEHTÄVÄSTÄ
Olla maailmanlaajuisesti johtavassa asemassa humanitäärisessä palvelussa.

LIONIEN LAUSUNTO TEHTÄVÄSTÄ
Tehdä mahdolliseksi vapaaehtoisille palvella paikkakuntiaan, vastata humanitäärisiin tarpeisiin,
rohkaista rauhaan ja edistää kansainvälistä yhteisymmärrystä lionsklubien välityksellä.

KANSAINVÄLISEN LIONSKLUBIEN JÄRJESTÖN TARKOITUS
•
•
•
•
•
•
•

ORGANISOIDA, perustaa ja valvoa lionsklubien nimellä tunnettuja palveluklubeja.
KOORDINOIDA lionsklubien aktiviteetteja ja standardisoida niiden hallinnointi.
LUODA ja ylläpitää yhteisymmärrystä maailman kaikkien kansojen keskuudessa.
EDISTÄÄ hyvän hallinnon ja hyvän kansalaisuuden periaatteita.
SEURATA aktiivisesti yhteisön paikallista, kulttuurillista, sosiaalista ja moraalista hyvinvointia.
YHDISTÄÄ klubit ystävyyden, toveruuden ja yhteisymmärryksen sitein.
JÄRJESTÄÄ foorumi kaikkien julkisten asioiden avointa käsittelyä varten, kunhan klubin
jäsenet eivät väittele puoluepolitiikasta ja uskonlahkoista.
• ROHKAISTA palveluhaluisia ihmisiä työhön paikkakuntansa hyväksi ilman henkilökohtaista
taloudellista hyötyä, sekä tehokkaaseen ja korkeat eettiset vaatimukset täyttävään toimintaan
kaupan, teollisuuden, eri ammattien ja julkisen toiminnan aloilla sekä yksityisessä
yritystoiminnassa.
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Tervetuloa...
... lionsperheeseen! Se on suuri perhe, jossa on
1,35 miljoonaa jäsentä 45 000 klubissa yli 200
maassa ja maantieteellisellä alueella ja se on siten
maailman suurin vapaaehtoinen palvelujärjestö. Olet
nyt tärkeä osa tätä maailmanlaajuista verkostoa, jonka
tarkoituksena on etsiä ja auttaa ihmisiä, jotka tarvitsevat apua.
Järjestömme koko ja kattavuus ovat suuri etu. Me
pystymme toimimaan maailmanlaajuisesti ja meillä on
maailmanlaajuiset resurssit. Mutta keskitymme paikallisiin asioihin. Me palvelemme ihmisiä yhdellä paikkakunnalla kerrallaan, joskus yksi ihminen kerrallaan.
Teemme sen itse. Jopa silloin, kun myönnämme satoja tuhansia USA:n dollareita valtaviin näönsuojeluohjelmiin ja hätäapuun, paikalliset lionit – joskus yhdessä
lionien kanssa maailman toiselta puolelta – ovat paikalla ja varmistavat, että työ tulee tehtyä.
Sinusta tuli lion antaaksesi paikkakunnallesi jotain takaisin suoran toiminnan kautta. Lions Clubs Internationalin työ on auttaa sinua suoran toiminnan
tekemiseksi mahdollisimman tehokkaasti. Sinulla tulee
myös olemaan hauskaa. Yhdessä tehdyn työn ja ystävyyden tuoma yhteishenki kansainvälisessä yhteistyössä voi tehdä lionsklubin jäsenyydestä yhden
nautittavimmista asioista elämässäsi. Henkilökohtaisen ja johtamistaidon kehitysmahdollisuudet voivat
tehdä siitä yhden antoisimmista kokemuksista.
Me kunnioitamme aikaasi ja arvostamme haluasi
tehdä vapaaehtoistyötä ja toivotamme sinut tervetulleeksi koko perheesi voimin. Järjestö on sitoutunut
auttamaan sinua tulemaan parhaaksi mahdolliseksi
lion-jäseneksi. Yhdessä perehdytyksen pitäneen mentorin ja materiaalien avulla tämä kirjanen tulee antamaan sinulle tarvittavat tiedot aloittaaksesi palvelun.
Joten aloitetaan!
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LIONIT VERKOSSA
Tämä kirjanen on vain alkua. Kun etenet perehdytyksessä, haluat varmasti
tietää enemmän lionina olemisesta ja
Lions Clubs Internationalista. Onneksi
lähes kaikki haluamasi tiedot löytyvät
yhdestä paikasta: www.lionsclubs.org.
Sieltä löydät ajan tasalla olevat, hyvin
suunnitellut verkkosivut, joilta löytyy videoita, interaktiivisia koulutuskursseja,
ladattavia resursseja, uusimmat uutiset,
LION-lehden verkkolehti ja paljon, paljon muuta.
Löydät viimeisimmät lionsuutiset myös
Lions Clubs Internationalin blogista
sekä seuraavilta sivuilta: Facebook,
MySpace, LinkedIn, Flickr, YouTube ja
Twitter. Voit jopa saada lionien sovelluksen iPhoneen! Linkit näihin palveluihin
löytyvät Lions Clubs Internationalin
verkkosivuilta.

Tutustu koko lionsmaailmaan
osoitteessa www.lionsclubs.org!

Alkumme
Lionit ovat auttaneet ihmisiä vuodesta 1917. Sinä vuonna Melvin Jones, Chicagossa asuva liikemies, kannusti klubiaan Chicago Business Circle ryhtymään muuhunkin kuin liikemaailman etujen ajamiseen. Hän vakuutti jäsenet, että epäitsekäs muiden auttaminen tekisi paikkakunnista parempia – ja paremman maailman
– meille kaikille.
Melvin Jones tajusi myös, että klubien verkosto yhteistyössä saisi aikaan paljon enemmän kuin erikseen toimivat klubit. Hän kutsui vastaavanlaisia ryhmiä eri puolilta Yhdysvaltoja osallistumaan kokoukseen 7. kesäkuuta 1917 Chicagossa. Siellä tämä uusi ryhmä otti nimekseen yhden kokoukseen osallistuneen klubin
nimen ja Lionsklubien järjestö oli syntynyt. Myöhemmin samana vuonna pidettiin Dallasissa, Teksasissa kokous ja siellä hyväksyttiin virallisesti säännöt ja ohjesääntö sekä eettiset säännöt. Ryhmästä tuli Kansainvälinen lionsklubien järjestö vain kolme vuotta myöhemmin, kun Windsoriin, Kanadaan perustettiin uusi
lionsklubi.
Lähes 100 vuotta sen perustamisen jälkeen, järjestö – jota yleensä kutsutaan nimellä Lions Clubs International – on laajentunut maailman kaikkiin osiin. Lionsklubin löytää Roomasta, Italiasta ja Roomasta, New
Yorkin osavaltiosta, USA:ssa. Lioneita on Pekingissä ja Brysselissä, Tokiossa ja Tansaniassa. Kaikissa näissä
ja monissa muissa paikoissa lionit ovat tervetulleita ja kunnioitettuja heidän työnsä, rehellisyytensä ja sitoutumisensa ansiosta: “Me palvelemme.”

OMA LIONS CLUBS INTERNATIONAL TUNNUS
Tämän kirjasen mukana tulevassa tervetuloapaketissa oli jäsenen rintamerkki, jossa on
lionsklubin tunnus. Käytä sitä ylpeänä! Se on yksi maailman tunnetuimmista ja
kunnioitetuimmista symboleista.
Vaikka sitä on muutettu ja nykyaikaistettu viime vuosina, sen perusmuotoilu on sama kuin
järjestön alkuaikoina. Se muodostuu kultaisesta “L” -kirjaimesta sinisellä pohjalla ja sitä
ympäröi kultainen rengas. Ympyrän molemmilla puolilla on leijonan pään profiili, yksi katsoo
taaksepäin kohti ylpeää menneisyyttä ja toinen katsoo optimistisena kohti tulevaisuutta.
Tunnuksen eri muotoja voi ladata yksityiseen ja klubien käyttöön Lions Clubs Internationalin
verkkosivulta. Muista kuitenkin, että tunnus on useimmissa maissa rekisteröity tavaramerkki ja
sitä tulee käyttää vain Lions Clubs Internationalin tavaramerkkisääntöjen mukaisesti.
Tavaramerkkisäännöt voi ladata Lions Clubs Internationalin verkkosivuilta.
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Aktiviteettimme
Se mitä me teemme voidaan ilmaista kahdella sanalla: Me palvelemme. Palvelemme ensin omia paikkakuntiamme, mutta tänään enemmän kuin koskaan palvelemme koko maailmanyhteisön tarpeita.
Tälläkin hetkellä lionit toimivat sairaaloissa ja vanhustentaloissa, alueilla, joita on kohdannut luonnonkatastrofi
sekä kouluissa ja silmälasien kierrätyskeskuksissa. Koska lionit pyrkivät palvelemaan siellä, missä tarve on
suurin, meidän aktiviteettimme ovat yhtä erilaisia kuin paikkakunnat, joita palvelemme. Mutta palveluaktiviteetit kuuluvat joihinkin yleiskategorioihin ja on joitakin erityisalueita, joissa meillä on erityistä kokemusta ja
osaamista.
NÄKÖKYKY. Lionit ovat jo pitkään olleet tunnettuja työstä sokeuden ennaltaehkäisemiseksi ja näkökyvyn
palauttamiseksi ja aiheesta voitaisiin kirjoittaa kokonainen kirja! Vuonna 1925 amerikkalainen kirjailija
ja aktivisti Helen Keller, joka oli sekä sokea että kuuro, pyysi henkilökohtaisesti lioneita “nopeuttamaan päivää, jolloin maailmassa ei ole enää ennaltaehkäistävää sokeutta.” Sen jälkeen kun Lions
Clubs International otti haasteen vastaan, se on saanut ainutlaatuista kokemusta ja asiantuntemusta alalla ja siitä on tullut korvaamaton osa maailman kansainvälisten järjestöjen joukossa, jotka
pyrkivät näkökyvyn suojelemiseen.
Lionit vastaavat maailmanlaajuiseen sokeuden ongelmaan massiivisella mittakaavalla. Koska lionit
ovat sitoutuneet näönsuojeluun, yli 10 miljoonaa lasta on saanut näöntarkastuksen silmätautien ja
näköongelmien tarkistamiseksi, 7,6 miljoonaa ihmistä on saanut kaihileikkauksen avulla näkökyvyn
takaisin ja 400 000 ihmistä saa kierrätetyt silmälasit joka vuosi. Mutta lionit auttavat sokeuden vastaisessa taistelussa yksi ihminen kerrallaan, kuten lionit Wisconsinissa, USA:ssa, missä he varmistivat, että sokeana syntynyt nainen sai sarveiskalvon siirron nähdäkseen perheensä ensimmäistä
kertaa.

Haluamme,
että kaikki
näkevät
paremman
huomisen.
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NUORISO-OHJELMAT JA PALVELUT LAPSILLE. Lionit välittävät lapsista. Missä tahansa lapset tarvitsevat
ruokaa, terveydenhuoltoa, koulutarvikkeita tai muita tärkeitä asioita, lionit ovat auttamassa. Me
teemme isoksi kasvamisesta turvallisempaa ja terveellisempää joillekin maailman köyhimmistä ja
riskialtteimmista lapsista ja nuorista aikuisista. Me autamme nuoria ihmisiä pärjäämään nykymaailman monimutkaisessa maailmassa tarjoamalla elämäntaito-ohjelmia ja autamme lapsia saamaan
kansainvälisiä ystäviä nuorisoleireillä. Jokavuotinen rauhanjulistekilpailu antaa maailman lapsille tilaisuuden ilmaista heidän yhden tärkeimmistä toiveistaan meille kaikille: rauhan.
Joka vuosi Sölvesborgin lionsklubi Ruotsissa tuo lapsia orpokodeista Puolassa ja Liettuassa Ruotsiin
10 päivän mittaiselle kesäleirille. Lapset, joilla muuten on kova ja vaikea elämä, nauttivat kokemuksista, joita he eivät voisi saada millään muulla tavalla. Lionit, jotka asuvat ja tekevät töitä leirillä, sanovat että tärkein lasten oppima asia on, että on olemassa ihmisiä, jotka välittävät heistä.
KANSAINVÄLISET SUHTEET. Lionit palvelevat kaikkialla ja he ovat tehneet sitä kauan. Vuonna 1945 Lions
Clubs International auttoi kirjoittamaan YK:n perustamisasiakirjan vapaaehtoisjärjestöjen osalta ja
sillä on yhä vieläkin aktiiviset suhteet UNESCOn, UNICEFin ja muiden YK:n osastojen kanssa. Mutta
me toimimme myös suorempaan täyttämällä Lions Clubs Internationalin kolmannen tarkoituksen:
“Luoda ja ylläpitää yhteisymmärrystä maailman kaikkien kansojen keskuudessa.”
Lionit Saksassa ylittävät rajoja auttaakseen sodissa ja muilla kriisialueilla loukkaantuneita lapsia.
He ovat luoneet turvallisen ja rauhallisen ympäristön Saksan Rauhankylässä, jossa jopa 300 lasta
eri maista saa lääkehoitoa vammoihin ja ehkä kaikkein tärkeintä, he saavat asua rauhassa keskenään.
TERVEYS. Lionit aloittivat näönsuojelun vuonna 1925 ja se on pysynyt etusijalla. Mutta lionit keskittyvät
myös kuulonhuoltoon, tehden töitä kuurojen kanssa sekä tiedottamalla diabeteksen vaaroista.
Lionit eri puolilla maailmaa ovat nyt ottaneet tehtäväksi tiedottaa rintasyövästä ja tarjota hätäapuna
lääkintätarvikkeita sotien runtelemiin maihin.
Cayman-saarilla Tropical Gardens lionsklubi pelastaa ihmishenkiä auttamalla naisia rintasyövän
tunnistamiseksi. Klubi järjestää tiedotuskokouksia, sponsoroi viiden kilometrin hyväntekeväisyyskävelyä ja jakaa kuponkeja ilmaisiin mammografiatutkimuksiin naisille, joilla ei ole niihin varaa. Tuloksena on, että rintasyöpätapauksia löydetään aikaisemmassa vaiheessa ja ne voidaan hoitaa
antaen siten naisille lisää elinaikaa.
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PAIKKAKUNTA JA YMPÄRISTÖ. Lionit palvelevat siellä, missä me asumme ja me teemme töitä omin käsin
— kirjaimellisesti. Lionit käärivät hihansa ja ryhtyvät töihin. Lionit voi nähdä istuttamassa puita, maalaamassa, siivoamassa tai rakentamassa vasaralla ja sahalla. Lions Crews at Work -ohjelman ansiosta maailmassa on lukemattomia Lions-puistoja, Lions-klinikoita, Lions-asuntoloita,
Lions-keskuksia ja ne kaikki on rakennettu, ylläpidetty ja korjattu meidän omin käsin.
Concordissa Kaliforniassa vammaisten lasten vanhemmat unelmoivat leikkipuistosta, jossa heidän lapsensa voisivat leikkiä yhdessä muiden lasten kanssa. Lionit tulivat mukaan ja tekivät unelmasta totta. LCIF:n myöntämä apuraha US$75 000 oli hyvä alku, mutta suurin osa tarvituista
US$750 000 dollarista kerättiin alueen 45 lionsklubin toimesta. Sitten lionit ryhtyivät töihin muiden vapaaehtoisten mukana ja rakensivat leikkikentän itse.
Koska lionit ovat sitoutuneita ympäristönsuojeluun, teemme joskus konkreettisesti töitä siivoten
puistoja ja luonnonsuojelualueita. Kerromme ihmisille miten vähentää kulutusta ja kierrättää sekä
teemme itse tietysti samoin.
Pienessä kylässä Thaimaassa, japanilaiset ja thaimaalaiset lionit tekivät yhteistyötä metsähallituksen ja LCIF:n kanssa vähentääkseen maapallon lämpenemistä ja tulvien estämiseksi istuttamalla
puita. Puita istutettiin yhteensä 8000 kappaletta ja kyläläisille kerrottiin puiden istuttamisen tärkeydestä ympäristön parantamiseksi.
KATASTROFIAPU JA -VALMIUS. Milloin tahansa onnettomuuksia tapahtuu, lionit ovat valmiina auttamaan.
Me pystymme mobilisoimaan maailmanlaajuisia resursseja ja työvoimaa auttamaan paikallisia lioneita avustustyössä. Lions ALERT -ohjelman kautta lionit valmistautuvat hätäaputöihin.
Kun suurta tuhoa aiheuttanut maanjäristys tapahtui Haitilla tammikuussa 2010, lionit vastasivat
välittömästi. Yli US$4,6 miljoonaa mobilisoitiin Haitin avustamiseen. Dominikaanisen tasavallan
lionit reagoivat nopeasti ja lähettivät kaksi laivakontillista avustustarvikkeita suoraan Haitin lioneille, jotka käyttivät ne rakentaakseen telttakylän, johon mahtui yli 3000 ihmistä. Lioneilla oli
huomattava rooli myös avustustöissä Kiinan ja Chilen maanjäristysten jälkeen sekä Intian valtameren tsunamin jälkeen vuonna 2004.
Klubisi luultavasti jo osallistuu tai tulee osallistumaan jollain näistä alueista sen lisäksi, että se suunnittelee
omat projektit vastaamaan oman paikkakuntasi tarpeisiin. Epäilemättä sinä voit löytää alueen, joka kiinnostaa sinua ja saa sinut innostumaan palvelusta.
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Rakenteemme
LIONSKLUBI
Et ehkä tiedä sitä, että vaikka olet ylpeä ja uusi lionjäsen, et ole teknisesti Kansainvälisen lionsklubien
järjestön jäsen! Olet paikallisen lionsklubin jäsen ja
lionsklubi on kansainvälisen järjestön jäsen.
Näin sen tulee olla. Lionsklubi on lionismin perusyksikkö. Sen rakenteen päälle on rakennettu kaikki
muut osat. Klubeissa tehdään työt. Klubit saavat
muutoksen aikaan paikkakunnilla. Järjestö on olemassa, jotta se voi palvella ja tukea klubiasi ja muita
45 000 klubia eri puolilla maailmaa.
Kuten jo tiedätkin, lionsklubit muodostuvat miehistä
ja naisista, jotka haluavat parantaa paikkakuntiaan
ja jotka ovat sitoutuneita tekemään töitä sen asian
toteuttamiseksi. Vapaaehtoiset lionit palvelevat paikkakuntiaan ja maailman yhteisöjä ainutlaatuisella rehellisyydellä ja innostuksella. Sillä joka kerta kun
lionsklubit kokoontuvat, ongelmat pienenevät ja
paikkakunnat paranevat.
Lioneilla on useita ylpeydenaiheita. Lionsklubien jäsenyys tapahtuu kutsusta ja jäseneksi voi liittyä
täysi-ikäinen, hyvämaineinen henkilö. Lionina sinusta on tullut aktiivinen vapaaehtoinen kunnioitetussa kansainvälisessä järjestössä. Olet johtaja
paikkakunnallasi ja apua tarvitsevien ystävä.
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Kansainvälisen lionsklubien järjestön jäsenenä,
sinun klubisi on sitoutunut noudattamaan järjestön
kansainvälisiä sääntöjä ja ohjesääntöä. On tärkeää,
että tutustut näihin sääntöihin, jotka voi lukea järjestön verkkosivuilla.
Klubisi virkailijoita ovat klubipresidentti, edellinen
presidentti, varapresidentti (presidentit), sihteeri, rahastonhoitaja, klubimestari (valinnainen virka; hoitaa
klubin omaisuutta), tail twister (valinnainen virka,
aktivoi jäseniä kokouksissa), jäsenjohtaja ja muita.
Virkailijat valitaan vuodeksi kerrallaan ja virkakausi
on sama kuin järjestön tilivuosi (1.7.-30.6.).
Suurin osa työstä lionsklubeissa tehdään presidentin nimittämissä toimikunnissa. Monissa klubeissa
kaikki jäsenet ovat jonkin toimikunnan jäseniä. Toimikunnassa toimiminen on tärkeä osa jäsenyyttä ja
se ansaitsee täyden osallistumisen. Hallinnollisia toimikuntia voivat olla osallistumis-, säännöt ja ohjesääntö-, vuosikokous-, talous-, lionstieto-, jäsen-,
ohjelma-, PR- ja johtamiskoulutustoimikunnat. Aktiviteettitoimikunnat muodostetaan yleensä suurimpien lionsaktiviteettien mukaan.
Jokainen klubi ja piiri asettaa omat vuosittaiset jäsenmaksut kattamaan hallintokulut. Lisäksi klubi
kerää kansainväliset jäsenmaksut kattamaan jäsenedut, mukaan lukien LION-lehden tilauksen. Yleisöltä kerättyjä varoja ei saa koskaan käyttää hallintokuluihin. Kaikki lionien keräämät varat menevät
suoraan takaisin paikkakunnille.

PIIRI
Piiri on klubisi yhteys kansainvälisen lionsklubien järjestön suurempaan yhteisöön. Maailman 45 000 lionsklubia on jaoteltu noin 750 piiriin, joissa useimmissa on vähintään 35 klubia ja vähintään 1250 lionsklubin jäsentä.
Jokaisella piirillä on piirikuvernööri, joka valitaan vuodeksi kerrallaan ja hän on vastuussa palvelutehtävämme onnistumisesta piirissä. Piirikuvernöörin
vastuun jakavat piirikuvernööritiimi, joka muodostuu
piirikuvernööristä ja ensimmäisestä ja toisesta varapiirikuvernööristä. Tiimi tekee yhteistyötä valvoakseen
piirin kaikkia toimintoja, kehittääkseen strategioita ja
kannustaakseen uusien jäsenien saamista mukaan ja
uusien klubien perustamista.
Piirikuvernööri valvoo myös muita piirivirkailijoita, mukaan lukien piirisihteeriä ja rahastonhoitajaa. Virkailijat
ja eri toimikuntien puheenjohtajat muodostavat piirihallituksen. Klubipresidentit ja sihteerit ovat usein yhteydessä piirihallitukseen ja he palvelevat
epävirallisena neuvoa-antavana toimikuntana.
Jotkut suuremmat piirit on jaettu alueisiin, joihin kuuluu 10 -16 klubia ja lohkoihin, joihin kuuluu 4 - 8 klubia. Näissä piireissä alueiden ja lohkojen puheenjohtajat tekevät myös läheistä yhteistyötä piirihallituksen kanssa.
Moninkertaispiirit muodostuvat kahdesta tai useammasta piiristä tietyllä alueella, yleensä maan, osavaltion tai provinssin rajojen mukaisesti. Erillään olevia
piirejä kutsutaan yksittäispiireiksi.

Vapaaehtoiset palvelevat paikkakuntiaan kaikkialla maailmassa.

KANSAINVÄLINEN JÄRJESTÖ
Kansainvälinen hallitus on järjestön johtoelin. Sen 34
jäsentä eri puolilta maailmaa tapaavat neljä kertaa
vuodessa määrittääkseen järjestön toimintatavat. Hallitus myös:
• Seuraa järjestön sen hetkisiä ohjelmia
• Valvoo kansainvälisiä virkailijoita ja järjestön
toimikuntia
• Hoitaa järjestön kaikkia yritysasioita, omaisuutta
ja rahastoja
• Valmistelee ja hyväksyy kunkin toimintavuoden
budjetin (1. heinäkuuta - 30. kesäkuuta)
Kansainväliset virkailijat, joihin kuuluvat kansainvälinen presidentti, ensimmäinen ja toinen varapresidentti
ja edellinen presidentti ovat vastuussa toimintasääntöjen toteuttamisesta ja he toimivat järjestön henkisinä
johtajina 1,35 miljoonalle lionjäsenelle.
Hallitusta ja virkailijoita avustavat hallituksen nimitetyt
jäsenet, jotka ovat hallituksen nimittämiä kokeneita
lioneita, jotka toimivat tiettyjen toimikuntien puheenjohtajina tai johtavat tiettyjä tehtäviä.
Edustajat valitsevat kansainväliset virkailijat ja johtajat
joka vuosi kansainvälisessä vuosikongressissa. Presidentit valitaan kaksi vuotta ennen heidän kauttaan ja
he palvelevat ensin toisena ja sitten ensimmäisenä varapresidenttinä ennen presidentin virkaa. Hallituksen
jäsenet valitaan kahdeksi vuodeksi ja he ovat ensimmäisen ja toisen vuoden johtajia palvelukauden aikana.
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JOHTAJAKOULUTUS
Lions Clubs International tarvitsee aina
hyviä johtajia klubin tasolla ja siitä
ylöspäin. Jos haluat palvella johtamalla
muita lioneita uusiin saavutuksiin,
järjestö on sitoutunut auttamaan sinua
parantamaan johtamistaitojasi. Lions
Clubs Internationalin verkkosivulla
kohdassa Johtamisresurssikeskus on
erilaisia koulutuskursseja. Löydät myös
tietoja muista johtamistaidon
koulutusmahdollisuuksista.

Lions Clubs Internationalin organisaatiorakenne
HALLITUS
Ohjaa järjestöä saavuttamaan tarkoituksen ja tavoitteet laatimalla
järjestön toimintaa ohjaavia yleisperiaatteita.

TYÖVALIOKUNTA
Toimii hallituksen puolesta, kun jäsenet eivät
ole kokoontuneet tai istunnossa.

PRESIDENTTI
Toteuttaa toimintaperiaatteita ja hallinnoi järjestön toimintaa
tavalla, joka edistää Lions Clubs Internationalin tarkoitusta ja
tavoitteita.

LCI:n päämaja

Piirikuvernööri*

Hallinnoi päämajaa ja henkilöstöä

Ensimmäinen
varapiirikuvernööri

Piirihallitus
Sihteeri-rahastonhoitaja

Toinen
varapiirikuvernööri

Alueen puheenjohtajat
(Valinnainen)

Lohkon puheenjohtajat

LIONSKLUBIT

Neuvoa-antava
toimikunta

Lohkon puheenjohtajat

LIONSKLUBIT

Edustajat

Edustajat

LIONSKLUBIT

Edustajat

VUOSIKONGRESSI

*Katso tietoja piiristä sivulla 9.
Organisaation hallinto
Toimintamallien kehittäminen ja toteuttaminen
Hallinnon avustaminen
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Lions Clubs Internationalin säätiö
Lions Clubs Internationalin säätiön (LCIF) vaatimattoman alun jälkeen vuonna 1968 se on kerännyt ja
myöntänyt satoja miljoonia USA:n dollareita apurahoina auttaakseen lioneita vastaamaan maailmanlaajuisiin ongelmiin kuten sokeus ja kuulonmenetys
tai vastatakseen suuriin katastrofeihin kuten maanjäristyksiin ja tulviin. Tänään järjestö myöntää apurahoina noin US$30 miljoonaa joka vuosi.

den siten LCIF:stä maailman suurimman sokeutta
vastaan taistelevan järjestön.

LCIF antaa Lions Clubs Internationalille sen suurimman mahdollisen globaalin vaikutusvallan, mutta se
palvelee myös paikkakuntia antamalla paikallisille
lioneille mahdollisuudet rakentaa kouluja, terveysklinikoita, ammattikoulutuspisteitä, koulutuskeskuksia
ja muita suuren mittakaavan humanitaarisia projekteja, jotka vastaavat paikkakunnan tarpeisiin. Itse
asiassa suurin osa LCIF:n varoista tulee lioneilta ja
ne menevät lionsprojekteihin, joissa niitä tarvitaan
eniten. LCIF on ylpeä saadessaan tehdä yhteistyötä
samanmielisten yritysten ja vapaaehtoisjärjestöjen
kanssa maksimoidakseen sen vaikutuksen ongelmien ratkaisemiseksi.

Suuri osa LCIF:n rahoituksesta tulee Melvin Jones
-jäsenyysohjelmasta, jossa annetaan tunnustusta
US$1000 lahjoituksista.

LCIF on erityisen ylpeä SightFirst-ohjelmasta, joka
aloitettiin vuonna 1990 tavoitteena vähentää sokeutta maailmanlaajuisesti. Ohjelman kautta keskitytään ennaltaehkäistävän sokeuden suurimpiin
syihin, jotka vaikuttavat miljooniin ihmisiin joka
vuosi. Ohjelman aloittamisen jälkeen lionit ovat keränneet US$346 miljoonaa tähän aloitteeseen teh-
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SightFirstin koko, laajuus ja uskomaton tehokkuus
ovat auttaneet, kun LCIF on arvioitu maailman parhaaksi vapaaehtoisjärjestöksi koko maailmassa Financial Times of London’s Corporate Citizenship
and Philanthropy -erityisraportissa.

Lisätietoja sinulle
KLUBIKOKOUKSET
On erittäin tärkeää, että lionsklubit kokoontuvat säännöllisesti ja että jäsenet osallistuvat kokouksiin mahdollisimman usein. Kaikkien säännöllinen osallistuminen vahvistaa ystävyyttä ja varmistaa, että yhteiset tavoitteet
asetetaan ja saavutetaan. Useimmat lionsklubit kokoontuvat kaksi kertaa kuukaudessa jäsenten päätöksen
mukaisena aikana ja paikassa.
Uutena lionina sinun on erittäin tärkeä osallistua, jotta saat niin paljon lionstietoa ja innostusta kuin mahdollista. Mutta muista aina, että sinun osallistumisesi on yhtä tärkeää klubille kuin itsellesi. Sinun aikaasi ja energiaasi arvostetaan ja niitä tarvitaan. Anna niitä runsaasti osallistumalla kokouksiin, osallistumalla toimikuntien
tehtäviin ja tukemalla klubin tavoitteita.
Palkinnot täydellisestä osallistumisesta ovat saatavina jäsenille, jotka ovat osallistuneet kaikkiin säännöllisiin
kokouksiin vähintään vuoden ajan. Väliin jääneet kokoukset voidaan korvata klubin sääntöjen mukaisesti.
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Jäsenpalkinnot
Lionit uskovat, että palvelu itsessään on jo palkinto, mutta että erityissaavutuksista ja virstanpylväistä pitäisi
saada tunnustusta ja niitä tulee juhlia. Sinusta ehkä tuntuu, että palkinnot ja tunnustus ovat jossain kaukana
tulevaisuudessa, mutta uutena lionina voit pyrkiä saamaan joitakin palkintoja melkein heti. Palkintoja annetaan uusien jäsenten kutsumisesta lionsklubiin tai uuden klubin perustamiseen osallistumisesta ja molemmat
näistä ovat asioita, joita voit tehdä heti perehdytyksen jälkeen.
Muita palkintoja myönnetään pitkästä jäsenyydestä, erinomaisista palveluaktiviteeteista, PR-aloitteista ja erinomaisesta johtajuudesta.

LION-lehti
LION-lehti julkaistaan kymmenen kertaa vuodessa 21 kielellä ja se on Lions Clubs Internationalin virallinen
julkaisu. Lionina saat lehden ilmaiseksi. Lehdessä kerrotaan ainutlaatuisista lioneista ja klubiprojekteista eri
puolilla maailmaa, siinä on viesti kansainväliseltä presidentiltä ja siinä annetaan hyödyllistä tietoa järjestön toimintasäännöistä ja aktiviteeteista. Lue se itse ja anna se sitten perheellesi luettavaksi. Kun olet lukenut lehden, voit ehkä jättää sen työpaikkasi kahvitilaan tai muuhun vastaavaan muiden luettavaksi.
Klubisi ja piirisi julkaisevat luultavasti säännöllisen uutislehden, tiedotteen tai sähköisen uutislehden, jossa on
paikallisia uutisia ja tietoja.
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Kansainvälinen Vuosikongressi
Lions Clubs Internationalin vuosikongressi on järjestön tärkein tapahtuma. Se tuo joka vuosi viikon ajaksi yhteen tuhansia lioneita eri puolilta maailmaa käsittelemään järjestön asioita, saamaan koulutusta ja juhlimaan
ystävyyttä.
Vuosikongressin tärkein asia on kansainvälisten virkailijoiden ja luottamushenkilöiden vaalit sekä uuden presidentin virkaanastujaiset. Osallistujat voivat valita useista eri workshopeista ja seminaareista, jotka on suunniteltu auttamaan heitä parantamaan heidän klubejaan ja saamaan heistä tehokkaampia lioneita.
Kansainvälistä ystävyyttä juhlitaan värikkäissä seremonioissa, epävirallisissa juhlissa ja kohokohtana on juhlallinen paraati isäntäkaupungin läpi.
Kaikki hyvässä asemassa olevat lionit ovat tervetulleita ja heitä kannustetaan osallistumaan. Lisätietoja tulevista vuosikongresseista saa Lions Clubs Internationalin verkkosivulta kohdasta Uutisia ja tapahtumia.

Kansainvälinen päämaja
Lions Clubs Internationalin päämaja sijaitsee Oak Brookissa, Illinoisin osavaltiossa, USA:ssa, aivan Chicagon ulkopuolella. Siellä lähes 300 henkilökunnan jäsentä hallintojohtajan johdolla tekee läheistä yhteistyötä
järjestön kansainvälisten virkailijoiden ja kansainvälisen hallituksen johtajien kanssa auttaakseen lionsklubeja
edistämään niiden tehtävää paikallisessa ja maailmanlaajuisessa palvelussa. Päämajan henkilökuntaan kuuluvat osastot ja jaostot, jotka erikoistuvat talousasioihin, lakiasioihin PR:ään, tietotekniikkaan, jäsenkasvuun ja
jäsenten säilyttämiseen, johtajakoulutukseen, klubien hallinnointiin, klubitarvikkeisiin, palveluaktiviteetteihin,
jne.
Palveluja ja tukea annetaan lionien 11 virallisella kielellä: kiina, englanti, suomi, ranska, saksa, italia, japani,
korea, portugali, espanja ja ruotsi.
Kansainvälinen päämaja on avoinna lioneille ja yleisölle maanantaista perjantaihin kello 8:00 - 16:30 paikallista
aikaa.
Lions Clubs International
300 West 22nd Street
Oak Brook, IL 60523-8842 USA
(630) 571-5466
www.lionsclubs.org
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Tärkeitä termejä
Hallituksen jäsenet
Arvostetut lionit, jotka kansainvälinen hallitus on nimittänyt johtamaan toimikuntaa tai suorittamaan jonkin erityistehtävän
Piiri
Yksi noin 750 lionsklubien ryhmästä tietyllä maantieteellisellä alueella
Piirihallitus
Piirihallitukseen kuuluvat piirikuvernööri, ensimmäinen ja toinen varapiirikuvernööri, piirisihteeri, rahastonhoitaja, eri toimikuntien puheenjohtajat ja nimitetyt
jäsenet
Piirikuvernööri
Lion, joka valitaan vuodeksi johtamaan piirin klubeja
Piirikuvernöörin tiimi
Tiimiä vetää piirikuvernööri ja siihen kuuluvat hänen
lisäkseen ensimmäinen ja toinen varapiirikuvernööri

LCIF
Lions Clubs International Foundation -säätiö on
Lions Clubs Internationalin hyväntekeväisyyttä harjoittava elin, joka jakaa miljoonia USA:n dollareita
joka vuosi lionien projekteihin ja humanitaarisiin tarkoituksiin
LION-lehti
Lions Clubs Internationalin virallinen julkaisu
Lionsklubi
Lions Clubs Internationalin perusyksikkö; lionsklubeja
on 45 000 kaikkialla maailmassa
Lions Clubs International
Nimi, jota tavallisesti käytetään virallisen nimen sijaan
(International Association of Lions Clubs)
Melvin Jones
Lions Clubs Internationalin perustaja

Hallintojohtaja
Johtaa päämajan henkilökunnan toimintaa

Melvin Jones -jäsenyys
LCIF:n ohjelma, jossa annetaan tunnustusta
US$1000 lahjoituksista

Helen Keller
Amerikkalainen kirjailija ja aktivisti, sekä sokea että
kuuro, joka inspiroi lionit sitoutumaan näönsuojeluun

Moninkertaispiiri
Kaksi tai useampi piiriä muodostaa moninkertaispiirin
tietyllä alueella

Kansainvälinen lionsklubien järjestö
Järjestön virallinen ja laillinen nimi (International Association of Lions Clubs)

Alue
Piirin alainen ryhmä klubeja, joita on yleensä 10-16

Kansainvälinen hallitus
Kansainvälisen lionsklubien järjestön hallintoelin
Kansainvälinen päämaja
Sijaitsee Oak Brookissa, Illinoisin osavaltiossa,
USA:ssa
Kansainväliset virkailijat
Järjestön kansainvälinen presidentti, ensimmäinen
varapresidentti, toinen varapresidentti ja edellinen
kansainvälinen presidentti
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SightFirst
LCIF:n ohjelma, jonka tarkoitus on poistaa ennaltaehkäistävä sokeus maailmasta
Me palvelemme
Lions Clubs Internationalin virallinen motto
www.lionsclubs.org
Lions Clubs Internationalin verkkosivujen linkki
Lohko
Piirin alainen ryhmä klubeja, jossa on yleensä 4-8
klubia

LIONIEN EETTISET SÄÄNNÖT
• NÄYTÄN uskoni ammattini arvoon työskentelemällä uutterasti, jotta saan mainetta palveluni
laadusta.
• PYRI tekemään työsi menestyksellisesti. Olet oikeutettu kohtuulliseen korvaukseen
vaivoistasi, mutta älä tavoittele epäoikeudenmukaisia etuja.
• MUISTAN, että liiketoimintani kehittäminen ei edellytä muiden tuhoamista. Olen uskollinen
asiakkailleni ja rehellinen itselleni.
• TOIMI aina epäitsekkäästi. Jos sinun epäillään menettelevän väärin, käyttäydy silloin
lähimmäistäsi kohtaan niin kuin toivot hänen käyttäytyvän sinua itseäsi kohtaan.
• PIDÄN ystävyyttä tavoitteena, en keinona. Pidän kiinni siitä, että todellinen ystävyys ei
perustu toisille tehtyihin palveluihin, vaan todellinen ystävyys ei vaadi mitään vaan hyväksyy
palvelukset siinä hengessä, jossa ne annetaan.
• MUISTAN AINA velvollisuuteni kansalaisena kansakunnalleni, maalleni ja yhteisölleni, jotta
olen niille vankkumattoman uskollinen sanoissa ja teoissa. Annan niille vapaasti ajastani,
työvoimastani ja varallisuudestani.
• AUTAN muita tarjoamalla sympatiaa ahdistuneille, apua heikoille ja omistani vähäosaisille.
• OLEN VAROVAINEN kritiikin suhteen ja vapaakätinen kiitoksessa. Pyrin rakentamaan
tuhoamisen sijaan.

Lions Clubs International
300 W 22ND ST
Oak Brook, IL 60523-8842, USA
www.lionsclubs.org
Puhelin: 630.571.5466
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