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Lions Clubs International
TAVOITTEET
ORGANISOIDA, perustaa ja valvoa lionsklubien nimellä tunnettuja
palveluklubeja.
KOORDINOIDA ja yhdenmukaistaa lionsklubien toimintaa ja hallintoa.
LUODA ja ylläpitää yhteisymmärrystä maailman kaikkien kansojen keskuudessa.
EDISTÄÄ oikeudenmukaisen hallinnon ja hyvän kansalaisuuden periaatteita.
OSOITTAA aktiivista mielenkiintoa yhteiskunnan taloudellista, sivistyksellistä,
sosiaalista ja moraalista kehitystä kohtaan.
YHDISTÄÄ klubien jäseniä ystävyyden, hyvän toveruuden ja keskinäisen
yhteisymmärryksen sitein.
TARJOTA mahdollisuus julkisten asioiden avoimeen käsittelyyn, ilman väittelyä
puoluepolitiikasta ja uskonnosta.
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.

NÄKEMYS TAVOITTEESTAMME
OLLA maailmanlaajuisesti johtavassa asemassa humanitäärisessä palvelussa.

TEHTÄVÄMME
TEHDÄ MAHDOLLISEKSI vapaaehtoisten palvelutyö paikkakuntiensa hyväksi,
vastata humanitäärisiin tarpeisiin, rohkaista rauhaan ja edistää kansainvälistä
yhteisymmärrystä lionsklubien välityksellä.
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KLUBIN MALLISÄÄNNÖT
LUKU I
Nimi
Tämän yhdistyksen nimi on Lions Club_______ ja sen on perustanut Lions Clubs International,
jonka alaisena se toimii.
LUKU II
Tarkoitukset
Tämän klubin tarkoituksena tulee olla:
(a)
(b)
(c)
(d)
(e)

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.
(f) 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.
LUKU III
Jäsenyys
1. § KELPOISUUS KLUBIN JÄSENEKSI. Kuka tahansa kunniallinen, täysi-ikäinen henkilö,
jolla on hyvä maine paikkakunnallaan, voidaan hyväksyä lionsklubin jäseneksi Ohjesäännön
luvussa I mainituin edellytyksin. Englanninkielisessä versiossa, kun käytetään miespuolista
pronominia "he," sillä viitataan sekä nais- että miespuolisiin henkilöihin.
2. § JÄSENYYS KUTSUSTA. Tämän lionsklubin jäseneksi tullaan vain kutsusta. Nimityksen
tekee joku klubin hyvässä asemassa oleva jäsen, joka siten toimii ehdokkaan suosittajana eli
kummina. Lomake annetaan jäsentoimikunnan puheenjohtajalle tai klubin sihteerille, joka
tutustuttuaan siihen esittää sen klubin hallituksen hyväksyttäväksi. Jos hallituksen enemmistö
hyväksyy ehdokkaan, hänet kutsutaan jäseneksi klubiin. Klubin sihteerin täytyy saada
asianmukaisesti täytetty jäsenhakemus sekä liittymis- ja jäsenmaksut ennen kuin uusi jäsen
ilmoitetaan järjestön päämajaan ja hänet otetaan virallisesti lionjäseneksi.
3. § JÄSENYYDEN MENETTÄMINEN. Jäsen voidaan erottaa klubista, jos siihen on syytä ja
jos 2/3 klubin hallituksen jäsenistä äänestää erottamisen puolesta. Jäsenyyden menettämisen
myötä henkilö menettää oikeuden LIONS-nimeen, -tunnukseen, ja -merkin kantamiseen, jotka
liittyvät klubiin tai järjestöön. Tämä klubi tulee erottamaan jäsenet joiden se katsoo rikkoneen
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LUKU X
Liitännäisklubiohjelma
1. § LIITÄNNÄISKLUBIN PERUSTAMINEN. Klubit voivat muodostaa liitännäisklubeja
lionismin laajentamiseksi alueille, joissa olosuhteet eivät tue kokonaisen klubin perustamista.
Liitännäisklubi kokoontuu pääklubin toimikuntana ja järjestää palveluaktiviteetteja
paikkakunnallaan.
2. § JÄSENYYS PÄÄKLUBISSA. Liitännäisklubin jäsenille tulee antaa jäsenyys pääklubissa.
Jäsenyyden tulee olla yksi Ohjesäännön luvun I luokista.
3. § VARAINKERUU. Liitännäisklubin aktiviteetteihin tai hyväntekeväisyystarkoituksiin
keräämät varat pidetään erityistilillä. Ne tulee käyttää liitännäisklubin paikkakunnalla, jollei toisin
määrätä. Liitännäisklubin hallitus voi antaa pääklubin rahastonhoitajalle oikeuden allekirjoittaa
sekit.
4. § LIITÄNNÄISKLUBIN VARAT. Liitännäisklubin toiminnan loppuessa mahdollisesti jäljellä
olevat liitännäisklubin varat tulee palauttaa pääklubille. Siinä tapauksessa, että liitännäisklubista
muodostetaan uusi, erillinen klubi, tulee kaikki liitännäisklubin varat siirtää uuden klubin tilille.
5. § LAKKAUTTAMINEN. Liitännäisklubi voidaan lakkauttaa pääklubin koko jäsenistön
äänten enemmistöllä.
LUKU XI
Klubin varat
1. § JULKISET (AKTIVITEETTI-) VARAT. Kaikki julkisesti kerätyt varat tulee käyttää
julkisiin tarkoitukseen, mukaan lukien varoille kertynyt talletus- tai muu sijoituskorko.
Aktiviteettivaroilla voidaan kattaa ainoastaan varainkeruutoiminnan järjestämiseen liittyviä suoria
kuluja. Korkotuloina hankitut rahat tulee niin ikään käyttää julkisiin tarkoituksiin.
2. § HALLINTOVARAT. Hallintovaroiksi kerätään jäseniltä jäsenmaksut, muita maksuja sekä
lahjoituksia.
LUKU XII
Muutokset
1. § MUUTOSTOIMENPIDE. Tähän ohjesääntöön voidaan tehdä muutoksia missä tahansa
klubin sääntömääräisessä tai ylimääräisessä kokouksessa, joka on päätösvaltainen, ja äänestää
muutosten hyväksi kahdenkolmasosan (2/3) äänten enemmistöllä, ja mikäli hallitus on jo
aikaisemmin harkinnut muutoksien soveltuvuutta.
2. § HUOMAUTUS. Jos ohjesäännön muutosehdotuksesta aiotaan äänestää klubin kokouksessa,
kirjallinen ilmoitus siitä tulee postittaa tai luovuttaa henkilökohtaisesti kaikille klubin jäsenille
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