LUKU X
LAAJENNUS
A. UUDEN KLUBIN KRITEERI
1. Hakemus
Lionsklubin perustamiskirjahakemuksen voi tehdä mikä tahansa ryhmä, klubi tai yhdistys
joka on järjestäytynyt ja valinnut virkailijat. Hakemus tulee toimittaa kansainväliseen
päämajaan hallituksen sääntökokoelman ohjeiden mukaisesti. Kansainvälisen hallituksen
hyväksyttyä klubin perustaminen, laaditaan klubille perustamiskirja jonka allekirjoittavat
järjestön presidentti ja sihteeri. Lionsklubista tulee perustettu vasta sitten kun sen
perustamiskirja on virallisesti laadittu. Hyväksymällä perustamiskirjan lionsklubi
hyväksyy myös järjestön säännön ja ohjesäännön ja sitoutuu noudattamaan niitä, sekä
ymmärtää, että sen suhdetta järjestöön tulkitaan ja hallitaan voimassaolevien
Lionsklubien Kansainvälisen Järjestön sääntöjen ja ohjesääntöjen mukaan, jotka
perustuvat voimassa oleviin lakeihin osavaltiossa, jossa järjestö perustettiin. Alkaen 1.
tammikuuta 2018, kaikki perustamishakemukset toimitetaan MyLCI:n kautta.
2. Pöytäkirja
Ehdotettua lionsklubia ei voida merkitä Lions Clubs Internationalin lionsklubien
luetteloon eikä sille voida myöntää perustamiskirjaa, ennen kuin kansainvälinen päämaja
Oak Brookissa (Illinois, USA) on saanut seuraavat asiakirjat ja kansainvälinen hallitus tai
sen määräämä edustaja on ne hyväksynyt:
a. Täytetty virallinen perustamiskirjahakemus.
b. Luettelo vähintään kahdestakymmenestä (20) perustajajäsenestä, joista 75 prosentin
on joko asuttava tai työskenneltävä moninkertaispiirin alueella, ellei jäsenkehityksen
toimikunta hyväksy toisin, ja oltava uusia lioneja paitsi jos kyseessä on sovussa
jakautuva suuri klubi.
c. Vahvistus maksetuista perustajajäsenten liittymismaksuista - maksu on 30 US
dollaria. Hyvässä asemassa oleva, aktiivisen lionsklubin jäsen voi liittyä siirtymällä
perustajajäseneksi uuteen klubiin ja maksamalla US$20 suuruisen liittymismaksun,
lukuun ottamatta liitännäisklubin jäseniä, jotka saavat vapautuksen maksusta.
Perustamismaksuja ja uusien jäsenten maksuja ei palauteta.
(1)

(2)

(3)

Mikään piiri, osapiiri tai klubi ei saa määrätä muita perustamismaksuja
niiden lisäksi, joista on määräykset kansainvälisissä säännöissä ja
ohjesäännössä tai jotka kansainvälinen hallitus on määrännyt perittäviksi.
Perustamismaksujen katsotaan saapuneen kv. toimistoon muista maista paitsi
Yhdysvalloista ja Kanadasta silloin, kun toimisto on saanut pankin
talletuskuitin jäljennöksen, joka osoittaa, että maksut on merkitty Lions
Clubs Internationalin tilille ko. maassa.
Jos LCI ei hyväksy klubin perustamishakemusta, siitä veloitetaan USD100
käsittelymaksu.
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3. Perustajajäsenet
Kaikki jäsenet, jotka liittyvät lionsklubiin 90 päivän kuluessa perustamiskirjan
hyväksymisestä, ovat perustajajäseniä jos heidän tietonsa on ilmoitettu LCI:hin ja
perustamismaksut on saatu päämajaan 90 päivän kuluessa.
4. Klubisponsori
a. Klubin, piirihallituksen tai piirin toimikunnan, kuten moninkertaispiirin säännöissä
ja ohjesäännössä on määrätty, tulee sponsoroida jokainen uusi klubi. Uuden klubin
kummin on oltava sen piirin rajojen sisältä, jossa klubi sijaitsee. Uuden klubin
kummin tulee olla perin pohjin perehtynyt tehtäviinsä. Kummiklubia voi avustaa
korkeintaan kaksi klubia sen sijaintipaikan piirikuvernöörin luvalla. Toinen
sponsoroiva klubi voi tulla miltä alueelta tahansa. Yhteyslion avustaa klubien
perustamisessa uusissa lionmaissa.
b. Lionsklubin ja/tai sen piirin tulee sponsoroida ensimmäinen klubi ja jokainen klubi
uudella maantieteellisellä alueella. Tämän piirin lionsklubit, samoin kuin lionsklubit
uuden maantieteellisen alueen ulkopuolelta saavat sponsoroida jokaisen lisäklubin
sillä ehdolla, että kummiklubit tunnustavat täyden vastuunsa kummiudesta, mukaan
lukien pätevien opaslionien määrääminen, kunnes piiriin kuulumattomasta alueesta
muodostetaan väliaikaispiiri. Kansainvälisen työvaliokunnan jäsenet voivat päättää
erityisolosuhteissa, että kummiklubi voidaan määrätä piirittömältä alueelta.
Uuden klubin hyväksymisperusteet näissä erityisolosuhteissa ovat:
(1)
(2)
(3)
(4)

Kun mikään muu olemassa oleva lionsklubi piirissä tai alueella ei ole
maantieteellisesti lähellä ehdotettua klubia.
Kun mikään muu klubi piirissä tai alueella ei toimi kummina, koska
sellaiseen kummiuteen liittyy taloudellinen vastuu.
Kun ehdotetun kummiklubin jäsenillä on hyvät henkilökohtaiset yhteydet
ehdotettuun klubiin ja sen mahdollisiin jäseniin.
Kun taloudellinen tuki kummiklubilta piirin tai alueen ulkopuolelta voi olla
ainoa tapa lisätä lionien jäsenyyttä tällä alueella, koska muut olemassa olevat
klubit eivät kykene tai kieltäytyvät edistämästä lionismia. Tämä rajoittuu
perustajajäsenmaksuihin.

c. Kummiklubille luovutetaan ommeltu lions-merkki, jota ympäröivät sanat ”New Club
Sponsor”. Merkki voidaan kiinnittää kummiklubin viralliseen lippuun.
5. Klubin nimi
a. Klubin nimen tulee olla sen kaupungin, kunnan tai vastaavan hallintoalueen
varsinainen nimi, jonka alueella klubi sijaitsee. Termi "kunta" tarkoitaa kaupunkia,
kylää, osa-aluetta tai jotain muuta valtion nimeämää yksikköä. Jos klubi ei sijaitse
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kaupungin tai kunnan alueella, se tulee nimetä sopivimman ja paikallisesti
tunnistettavissa olevan virallisen hallintoalueen nimen mukaan, jossa se sijaitsee.
b. Jos samassa kaupungissa/kunnassa on muita klubeja, klubin nimessä tulee olla
“erottava nimi”, joka selvästi tunnistaa klubin ja erottaa sen muista klubeista, joille
on yhteistä saman kaupungin/kunnan nimi. Lisätunniste tulee liittää kunnan nimen
perään ja se tullaan erottamaan sulkumerkinnöillä järjestön virallisessa
kansainvälisessä rekisterissä.
c. ”Host Club” (isäntäklubi) -liite klubin nimessä on tarkoitettu kunnianosoitukseksi
ao. paikkakunnan ensimmäiselle klubille. Siihen ei liity muita etuja eikä oikeuksia.
d. Lionsklubia ei voida nimetä kenenkään elossa olevan henkilön mukaan;
poikkeuksena lion, joka on palvellut Lions Clubs Internationalin presidenttinä.
e. Mikään klubi ei voi käyttää termiä “international” nimessään.
f. Termi "Leo" voidaan lisätä lionsklubin nimeen erottavana tunnisteena.
g. Jos lionsklubin nimenä tai osana nimeä käytetään yrityksen nimeä, tulee kyseiseltä
yritykseltä saada kirjallinen suostumus nimen käyttöön klubin nimessä.
Suostumukseksi kelpaa esim. kirje yrityksen edustajalta, yrityksen virallisella
kirjepaperilla, ja se tulee hankkia ennen klubin nimen virallistamista.
6. Klubin rajat
Klubin rajojen tulee olla sen kaupungin, kunnan tai vastaavan hallintoalueen rajat, jossa
klubi sijaitsee, tai piirikuvernöörin hallintoalueen, eli piirin, alapiirin, yksittäispiirin tai
väliaikaispiirin rajat, piirihallituksen luvalla, kuten moninkertaispiirin ja/tai piirin
säännössä ja ohjesäännössä on määritelty.
7. Perustamiskirjan hyväksymispäivämäärä
Se päivä, jolloin perustamisanomus hyväksytään, on klubin perustamisen
hyväksymispäivä. Tämä päivämäärä merkitään klubin perustamiskirjaan ja järjestön
virallisiin tilastoihin.
8. Perustamiskirja
a. Lions Clubs Internationalin presidentti ja sihteeri allekirjoittavat kaikkien uusien
klubien perustamiskirjat. Siihen merkitään myös kummiklubin tai piirihallituksen tai
piirin toimikunnan nimi.
b. Uuden klubin perustamiskirja lähetetään suoraan ao. piirikuvernöörille tai
yhteyslionille. Jollei uusi klubi kuulu mihinkään piiriin, perustamiskirja lähetetään
suoraan uuden klubin presidentille.
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9. Jäsenmaksut
Perustajajäsenen jäsenmaksu alkaa sitä päivämäärää seuraavan kuun ensimmäisestä
päivästä, jolloin perustajajäsenen nimi ilmoitettiin kummiklubille, yhteyslionille ja Lions
Clubs Internationalille. Uudelle klubille lähetetään jäsenmaksulasku heti
perustajajäsenten luettelon sulkemisen jälkeen.
10. Perustamiskirjahakemuksen aikaraja
Täytetyt klubin perustamishakemukset, jotka Kansainvälinen päämaja Oak Brookissa,
Illinoisissa, USA:ssa, on vastaanottanut viimeistään 20. kesäkuuta toimiston aukioloajan
päättymiseen mennessä, tullaan käsittelemään meneillään olevan toimivuoden aikana.
11. Klubien elinkelpoisuuden varmistaminen
a. Jos piiri perustaa kymmenen tai useamman klubia yhden toimivuoden aikana, sen
tulee saada lisähyväksyntä ensimmäiseltä varapiirikuvernööriltä, toiselta
varapiirikuvernööriltä tai Maailmanlaajuisen toimintaryhmän GMTaluejohtajalta/erityisalueen neuvonantajalta. Puolet yhden vuoden kansainvälisistä
jäsenmaksuista on maksettava etukäteen.
b. Piiri voi perustaa yhden vuoden aikana vain kolme kampusklubia, joissa on yhteensä
100 opiskelijajäsentä. Tämän jälkeen perustettavat kampusklubit tai lisäjäsenet tulee
ilmoittaa jäsenkehityksen toimikunnalle hyväksyttäväksi. Kampusklubi määritellään
klubiksi, jossa on viisi tai useampi opiskelijajäsentä.
c. Kaikki piirit, joissa Lions Clubs International on todennut aikaisempia
väärinkäytöksiä liittyen opiskelijajäsenohjelmaan ja joissa yli 5% kokonaisjäsenistä
opiskelijajäseniä joutuvat seuraavien toimenpiteiden kohteeksi:
(1) Kaikki tässä piirissä olevat kampusklubit asetetaan status quoon 45 päivää sen
jälkeen kun piirin on ilmoitettu, että kaikkien opiskelijajäsenten status tullaan
tarkistamaan.
(2) Kaikki tässä piirissä olevat tavalliset lionsklubit, joissa on 25% tai enemmän
opiskelijajäseniä, asetetaan status quoon 45 päivää sen jälkeen kun piirin on
ilmoitettu, että kaikkien opiskelijajäsenten status tullaan tarkistamaan.

B. LIITÄNNÄISKLUBI
1. Klubit voivat muodostaa liitännäisklubeja lionismin laajentamiseksi alueille, joissa
olosuhteet eivät tue kokonaisen klubin perustamista. Liitännäisklubi kokoontuu
toimikuntana liitännäisklubin presidentin, sihteerin ja rahastonhoitajan johdolla, jotka
palvelevat valittuina virkailijoina. Nämä kolme henkilöä liitännäisklubin yhteyshenkilön
kanssa muodostavat liitännäisklubin työvaliokunnan.
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a. Liitännäisklubien tulee noudattaa samoja, lionsklubeille annettuja sääntöjä klubin
nimeämisessä.
b. Vaaditaan vähintään viisi liitännäisklubin jäsentä, jotta voidaan perustaa
liitännäisklubi.
c. Liitännäisklubin jäseniä kannustetaan pitämään kokous vähintään kaksi kertaa
kuukaudessa.
d. Liitännäisklubin jäsenet äänestävät liitännäisklubin aktiviteeteista ja he ovat
pääklubin äänivaltaisia jäseniä, kun he osallistuvat.
e. Liitännäisklubi valitsee joukostaan presidentin joka palvelee pääklubin hallituksen
jäsenenä ja jota rohkaistaan osallistumaan pääklubin klubi- ja hallituksen kokouksiin
raportoidakseen liitännäisklubin toiminnasta, aktiviteeteista sekä kuukausittain
ilmoittamaan liitännäisklubin taloudellisen tilanteen, sekä edistämään avointa
viestintää pääklubin ja liitännäisklubin välillä. Liitännäisklubin jäseniä rohkaistaan
osallistumaan pääklubin sääntömääräisiin klubikokouksiin. Pääklubin tulee määrätä
pääklubista jäsen seuraamaan liitännäisklubin edistystä ja avustamaan liitännäisklubia
tarpeen vaatiessa. Tämä henkilö toimii liitännäisklubin neljäntenä virkailijana.
f. Pääklubi kerää ja maksaa kansainväliset, moninkertaispiirin ja piirin jäsenmaksut.
Jäseniä lisätään, poistetaan ja rekisteröidään pääklubin kuukauden jäsenraportissa.
g. Liitännäisklubien tulee sijaita saman piirin alueella (yksittäis- tai osa-) kuin pääklubi,
paitsi erityistapauksissa, jolloin kansainvälisen hallituksen jäsenkehityksen
toimikunnan tulee hyväksyä poikkeus.
h. Liitännäisklubi voidaan perustaa alueelle/alueille joilla ei ole vielä lionsklubia
erityistapauksissa, kansainvälisen hallituksen jäsenkehitystoimikunnan luvalla.
i. Paikkakunta määritellään alueena, jolla väestö toimii yhdessä samalla fyysisellä
alueella.
j. Pääklubin tulee ilmoittaa piirikuvernöörille ehdotetun liitännäisklubin perustamisesta.
k. Liitännäisklubi voidaan lakkauttaa pääklubin koko jäsenistön äänten enemmistöllä.
Liitännäisklubin jäsenet jatkavat pääklubin aktiivisina jäseninä. Lions Clubs
Internationalin tulee myös saada kirjallinen ilmoitus pääklubilta, kun liitännäisklubi
lakkautetaan.
l. Kun liitännäisklubi muuttuu uudeksi lionsklubiksi, liitännäisklubin jäsenet poistetaan
pääklubin jäsenlistalta Liitännäisklubin muutoslomakkeella. Mukana tulee olla
pääklubin sihteerin ja piirikuvernöörin allekirjoitukset.
2. Liitännäisklubin protesti
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a. Olemassa olevan klubin taholta: Protesti pääklubin muodostamaa liitännäisklubia
vastaan voidaan esittää samojen sääntöjen ja toimenpiteiden mukaan kuin uuden
lionsklubin perustamista vastaan.
b. Piirikuvernöörin taholta: Piirikuvernööri voi vaatia, että kansainvälinen hallitus tutkii
liitännäisklubin kehitystä.

C. KANNEMENETELMÄ KLUBIN PERUSTAMISTA VASTAAN
Lionsklubien kansainvälisen järjestön tarkoituksena on rohkaista lionsklubien perustamista
kaikkialla. Joskus harvoin eteen tulee kuitenkin tilanteita, joilla voi olla uuden klubin
perustamista heikentävä / estävä vaikutus. Uuden lionsklubin perustamista vastaan esitettyjen
kanteiden kohdalla noudatetaan seuraavaa menettelyä:
Kannetta/valitusta ei oteta harkintaan, jos klubi perustettiin Lions Clubs Internationalin
laajennusaloitteen kautta, uuden klubin perustamisohjelmassa tai elleivät siinä esitetyt syyt
noudata kansainvälisen sääntökokoelman sääntöjä, kuten Jäsenyys- & uusien klubien
toimintaosasto yhdessä Lakiasiain jaoston kanssa on määrännyt. Syyt voivat olla seuraavat,
mutta eivät rajoitu niihin: 1. Alueriita – yksikään klubi ei voi vaatia yksinoikeutta tiettyyn
alueeseen; 2. Nimen rajoitukset – yksikään klubi ei voi valittaa toisen klubin nimestä, paitsi
jos nimi ei noudata hallituksen voimassa olevia sääntöjä; 3. Rajojen rajoitukset – yksikään
klubi ei voi rajoittaa uuden klubin aluetta; 4. Hyväksynnän rajoitukset – tarkoituksena on,
että vakiintuneet klubit kannustavat ja mentoroivat uusia lionsklubeja, mutta niitä ei voida
vaatia hyväksymään uutta klubia.
Asiakirjojen jakeluohjeet: Osapuolen/osapuolten, joita kanne koskee, tulee luovuttaa kaikki
asiakirjat ja niihin liittyvät jäljennökset Jäsenyys- & uusien klubien toimintaosaston johtajalle
jaettavaksi jäsenkehitystoimikunnan ja kansainvälisen hallituksen jäsenille. Kanteen
osapuolen/osapuolten ei tule luovuttaa asiakirjoja suoraan yksityisille hallituksen jäsenille
eikä muille osapuolille, joita ei ole mainittu näissä menetelmäsäännöissä.
1. Kanne
a. Kanteen voi esittää vain vakiintunut klubi, jonka perustamisalueeseen uudelle klubilla
olisi suora vaikutus (esim. ehdotetut rajat ovat protestoivan klubin rajojen
sisäpuolella) tai sen piirin piirikuvernööri, jossa uusi klubi on perusteilla. Yksittäinen
jäsen ei voi jättää kannetta.
Klubin taholta:
Kirjallinen valitus on hyväksyttävä klubin jäsenten yleiskokouksessa ja se on
toimitettava ensin piirikuvernöörille ja kuvernöörineuvoston puheenjohtajalle sekä
lähettää jäljennös siitä Jäsenyys- & uusien klubien toimintaosaston johtajalle ennen
klubin perustamiskirjan hyväksymistä. Jos piirikuvernööri ja/tai kuvernöörineuvoston
puheenjohtaja eivät voi ratkaista ongelmaa kymmenessä (10) päivässä siitä
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päivämäärästä, jolloin Jäsenyys- & uusien klubien toimintaosasto sai valituksen,
piirikuvernöörin ja/tai kuvernöörineuvoston puheenjohtajan tulee lähettää
suosittelemansa ratkaisu Jäsenyys- & uusien klubien toimintaosastolle.
Piirikuvernöörin taholta:
Jos piirikuvernööri kieltäytyy allekirjoittamasta ehdotettua perustamiskirja-anomusta,
hänen tulee jättää kanne tämän toimenpiteen mukaan kirjallisesti, sisältäen syyt
perustamiskirjan hyväksymättä jättämiseen. Päämajan on saatava tämä
kolmenkymmenen (30) päivän kuluessa perustamisanomuksen lähettämisestä.
Kuvernöörin on noudatettava nykyistä menettelytapaa tai luovuttava oikeudesta
valitukseen.
b. Klubivirkailijan tai piirikuvernöörin allekirjoittama valitus, jossa mainitaan protestin
syyt ja osoitetaan, miksi ehdotettu klubi ei ole elinkelpoinen tai vaikuttaa
epäsuotuisasti nykyisen klubin elämään, on saatava kansainvälisessä päämajassa
postitse, sähköpostitse, faksilla tai muussa kirjallisessa muodossa ennen ehdotetun
uuden klubin perustamispäivämäärää.
c. Sen tulee noudattaa alla Osassa C kuvailtua muotoa.
d. Mukana on oltava 500,00 US dollarin suuruinen toimitusmaksu tai vastaava summa
ko. maan valuutassa, joka palautetaan siinä tapauksessa, että kansainvälinen hallitus
puoltaa valitusta.
e. Kantajan tulee lähettää samanaikaisesti ja samalla viestintämenettelyllä valituksen
jäljennös kuvernöörineuvoston puheenjohtajalle, piirikuvernöörille ja Jäsenyys- &
uusien klubien toimintaosaston johtajalle ja/tai valituksen osapuolelle/osapuolille.
Saatuaan valituksen Jäsenyys- & uusien klubien toimintaosaston johtaja, milloin
mahdollista, voi lähettää lentopostissa valituksen jäljennöksen mainitulle
osapuolelle/mainituille osapuolille. Missään tapauksessa tämä ei vapauta kantajaa
hänen vastuustaan. Kantajana olevan osapuolen tulee antaa pyynnöstä vahvistus
kanteen lähettämisestä osapuolelle/osapuolille.
2. Vastaus:
Vastauksen valitukseen tulee tulee suoraan osalliselta osapuolelta/osallisilta osapuolilta ja
sen tulee noudattaa Kohdassa C mainittua muotoa, ja se on saatava alkuperäisessä
muodossaan postitse tai kuriiripalvelulla kansainväliseen päämajaan vähintään
kolmekymmentä (30) päivää valituksen saannin jälkeen.
3. Kanteen ja vastauksen muoto
a. Kanne ei saa ylittää pituudeltaan viittä (5) sivua, ja siinä on oltava joko
klubivirkailijan tai piirikuvernöörin allekirjoitus. Sivujen lukumäärän rajoitukseen ei
myönnetä poikkeuslupia. Yhteen saatesivuun, joka ei sisälly sivurajoituksiin, tulee
sisältyä sivun yläosasta: (a) piirin numero; (b) kanteen jättäneen osapuolen nimi,
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osoite, sähköpostiosoite ja faksinumero; (c) ehdotetun uuden klubin nimi, osoite,
sähköpostiosoite ja faksinumero ja (d) ehdotetun uuden klubin perustamispäivämäärä.
b. Lähetetyn asiakirjan lopussa tulee olla klubin valtuutetun edustajan tai
piirikuvernöörin allekirjoitus.
c. Kanneta ei hyväksytä harkittavaksi, jos asiakirja ei noudata näitä ohjeita vaan se
palautetaan ilmoituksella sääntöjen noudattamattomuudesta. Asiakirjaa pidetään
kuitenkin oikeaan aikaan jätettynä edellyttäen, että asianmukainen asiakirja korvataan
ennen sen klubin hyväksymistä, jota protesti koskee. Kansainvälinen hallitus
jäsenkehitystoimikunnan välityksellä voi kieltäytyä harkitsemasta mitään uudelleen
lähetettyä asiakirjaa, jota ei ole jätetty näiden ohjeiden mukaisesti.
Kansainvälisen hallituksen ei tarvitse harkita mitään valitusta tai vastausta mainittuun
valitukseen, jonka jättämisessä ei ole noudatettu yllä mainittuja ohjeita.
Hylättyjen perustamiskirjojen asiakirjat palautetaan ehdotetun uuden klubin
perustamishakemuksessa presidentiksi mainitulle henkilölle. Perustamiskirja-anomus
voidaan lähettää uudelleen hyväksyttäviksi myöhempänä ajankohtana, kun olosuhteet
ovat muuttuneet.
Kun kansainvälinen hallitus tekee päätöksen hyväksyä perustamiskirjan tai kieltäytyä
hyväksymästä sitä, ei lisäprotestia harkita. Kansainvälisen hallituksen päätös on
lopullinen ja sitova.
Jäsenyys- & uusien klubien toimintaosaston on saatava kaikki protestitiedot vähintään
15 päivää ennen hallituksen kokousta, jotta protesti voidaan jättää harkittavaksi
tuossa hallituksen kokouksessa.
On hyvä huomata, että mille tahansa perustamishakemuksen jättäneelle klubille, jota
vastaan ei ole protestia, voidaan myöntää perustamiskirja.
4. 1. heinäkuuta jälkeen jokaisena tilivuotena lähetetään kaikki ennen 1. toukokuuta vireille
laitetut ja vailla loppukäsittelyä olevat klubihakemukset uudelle piirikuvernöörille
tarkastettavaksi. Piirikuvernööri voi sitten joko pyytää perustamismaksuista shekin ja
palauttaa maksetut maksut perustamatta jääneen klubin perustajajäsenille, tai lahjoittaa
maksut LCIF:lle, piirin lahjoituksena.
1. heinäkuuta jälkeen jokaisena tilivuotena lähetetään kaikki 1. toukokuuta jälkeen
vireille laitetut ja vailla loppukäsittelyä olevat klubihakemukset uudelle piirikuvernöörille
tarkastettavaksi. Kuvernööri voi joko vahvistaa tai hylätä uuden klubin hakemuksen. Jos
piirikuvernööri vahvistaa klubihakemuksen tulee kaikkien tarvittavien materiaalien olla
perillä päämajassa viimeistään 31. elokuuta, jolloin klubin perustaminen virallistetaan.
Jos vireillä oleva klubihakemus ei etene uudeksi klubiksi 31. elokuuta mennessä voi
piirikuvernööri joko pyytää perustamismaksuista shekin ja palauttaa maksetut maksut
perustamatta jääneen klubin perustajajäsenille, tai lahjoittaa maksut LCIF:lle, piirin
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lahjoituksena, minkä jälkeen klubin hakemus suljetaan. LCI:n henkilökunta yhdessä
Maailmanlaajuisen toimintaryhmän GMT-aluejohtajan kanssa päättävät mihin shekki
lähetetään.

D. PALKINNOT
1. Kansainväliset laajennuspalkinnot
a. Lion voi ansaita jonkun seuraavista laajennuspalkinnoista. Saatavana on 15
samannäköistä palkintoa, jotka on jaettu kolmeen tasoon seuraavasti:
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)

Yhden uuden lionsklubin perustamisesta - Laajennuspalkinnon taso 1 (sinisellä tekstillä)
Kahden uuden lionsklubin perustamisesta - Laajennuspalkinnon taso 2 (sinisellä tekstillä)
Kolmen uuden lionsklubin perustamisesta - Laajennuspalkinnon taso 3 (sinisellä tekstillä)
Neljän uuden lionsklubin perustamisesta - Laajennuspalkinnon taso 4 (sinisellä tekstillä)
Viiden uuden lionsklubin perustamisesta - Laajennuspalkinnon taso 5 (sinisellä tekstillä)
Kymmenen uuden lionsklubin perustamisesta - Laajennuspalkinnon taso 6 (violetilla
tekstillä)
(7) Viidentoista uuden lionsklubin perustamisesta - Laajennuspalkinnon taso 7 (violetilla
tekstillä)
(8) Kahdenkymmenen uuden lionsklubin perustamisesta - Laajennuspalkinnon taso 8
(violetilla tekstillä)

(9) Kahdenkymmenenviiden uuden lionsklubin perustamisesta - Laajennuspalkinnon taso 9
(violetilla tekstillä)

(10) Kolmenkymmenen uuden lionsklubin perustamisesta - Laajennuspalkinnon taso 10
(violetilla tekstillä)
(11) Neljänkymmenen uuden lionsklubin perustamisesta - Laajennuspalkinnon taso 11
(kultaisella tekstillä)
(12) Viidenkymmenen uuden lionsklubin perustamisesta - Laajennuspalkinnon taso 12
(kultaisella tekstillä)
(13) Seitsemänkymmenenviiden uuden lionsklubin perustamisesta - Laajennuspalkinnon taso
13 (kultaisella tekstillä)
(14) Sadan uuden lionsklubin perustamisesta - Laajennuspalkinnon taso 14 (kultaisella
tekstillä)
(15) Sadanviidenkymmenen uuden lionsklubin perustamisesta - Laajennuspalkinnon taso 15
(kultaisella tekstillä)
Lionit, jotka pätevöityvät palkinnon saajaksi 1. heinäkuuta 2013 jälkeen saavat uudenlaiset
palkinnot. Niitä ei kuitenkaan myönnetä taannehtivasti.
b. Yhden klubin organisoinnista myönnetään enintään kaksi laajennuspalkintoa. Ne
myönnetään niille kahdelle lionille, jotka ovat piirikuvernöörin arvion mukaan
tehneet suurimman työn perustamisessa. Laajennuspalkintoa ei kuitenkaan voida
myöntää henkilölle, joka on uuden perustetun klubin jäsen, elleivät he ole
siirtojäseniä toisesta klubista tai toisen lions- tai lionessklubin entisiä jäseniä.
Piirikuvernööri ilmoittaa palkinnonsaajien nimet kansainväliseen toimistoon. Jos
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kyseessä on piiritön uusi klubi, tulee laajennuspalkintoehdokkuudet ilmoittaa
päämajaan klubin perustamiskirjassa olevien perustajan/-perustajien toimesta.
c. Laajennuspalkinnot lähetetään piirikuvernöörille luovutettavaksi yhdessä
perustamiskirjan kanssa. Laajennuspalkinnot myönnetään sen jälkeen, kun klubi on
perustettu ja ollut toiminnassa vuoden ja yhden päivän. Laajennuspalkinto lähetetään
uuden klubin piirikuvernöörille ojennettavaksi klubin perustaneelle jäsenelle
(perustaneille jäsenille).
d. Laajennuspalkintoa tulee anoa määräajan kuluessa, joka on kuusi kuukautta uuden
klubin perustamispäivästä.
e. Kansainvälistä laajennuspalkintoa ei voida myöntää Lions Clubs Internationalin
työntekijälle eikä piirikuvernöörille hänen virkavuotenaan.
f. Kansainvälisen presidentin henkilökohtainen kiitoskirje lähetetään jokaiselle lionille
hänen perustamastaan uudesta klubista.
2. Piirikuvernöörin laajennuspalkinto
a. Palkinnot annetaan piirikuvernööreille kansainvälisen presidentin ohjelman
mukaisesti. Piirikuvernöörin palkinto uuden klubin perustamisesta toimitetaan
edelliselle piirikuvernöörille 1. kesäkuuta jälkeen heidän toimivuotensa jälkeisenä
vuonna. Palkinto perustuu edellisen toimivuoden aikana perustettujen uusien klubien
määrään jotka ovat vielä hyvässä asemassa 31. toukokuuta seuraavan toimivuoden
aikana.
b. Tilastotarkoituksessa kaikki uudet klubit, joiden perustamisasiakirjat ja maksut
saapuivat kansainväliseen päämajaan Oak Brookiin (Illinois, USA) kesäkuun 20.
päivään mennessä ja jotka hyväksyttiin, merkitään osaksi kuluvan toimivuoden
vuosittaista tilastoa.

E. VAATIMUKSET UUSILLE LIONSMAILLE
1. Seuraavat vaatimukset on täytettävä ennen kuin kansainväliselle hallitukselle esitetään
perustamiskirjan myöntämistä klubille, joka sijaitsee uudessa maassa tai
maantieteellisellä alueella.
a. Maan hallintojärjestelmä mahdollistaa Lionsklubien kansainvälisen järjestön
pyrkimysten ja tavoitteiden toteuttamisen.
b. Uuden maan/maantieteellisen alueen asukkaat tai kansalaiset voivat vapaasti liittyä
paikkakuntansa lionsklubeihin ja osallistua mielekkäällä tavalla niiden
palvelutoimintaan.
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c. Ehdotetut lionsklubit ja -piirit voivat toimia noudattaen järjestön kansainvälisiä
sääntöjä ja ohjesääntöä
d. Klubeille ja piireille voidaan antaa riittävää tukea hallintoasioissa.
e. Paikkakunnan asukkaat ja kansalaiset voivat antaa klubin aktiviteeteille riittävää
tukea.
f. Pankkitoiminta ja rahatilanne ehdotetussa lionsmaassa sallivat järjestön varojen
esteettömän siirtämisen.
g. Uuden klubin perustamista koskevia sääntöjä noudatetaan.
h. Kansainvälinen hallitus on hyväksynyt alueelle / maalle yhteyslionin.
i. Opaslion tulee nimittää ennen yhdenkään klubin perustamista sen varmistamiseksi,
että kaikki jäsenehdokkaat ovat täysin tietoisia lionien velvollisuuksista. Tämän
opaslionin tulee lähettää raportti ennen yhdenkään klubin perustamista sekä ajoittaisia
raportteja uuden klubin perustamisen jälkeen sen edistyksen valvomiseksi.
j. Sen lisäksi että opaslion valvoo uuden klubin perustamista, entisen kansainvälisen
presidentin tai entisen kansainvälisen johtajan alueelta tulisi vierailla klubin alueella
ja puhua kaikille siihen osallistuville tämän klubin perustamisesta. Entisen virkailijan
tulisi sitten lähettää huomioitaan koskeva kirje. Entisen virkailijan tulisi seurata
kiinteästi klubia, sen jälkeen kun se on perustettu ja ilmoittaa hallitukselle klubin
edistymisestä.
k. Ennen uuden maan hyväksymistä ehdotetun uuden klubin kummiklubin tulee lähettää
kirje, jossa selitetään suunnitelmaa uuden klubin avustamiseksi sekä suunnitelmaa
asianmukaisen opastuksen antamiseksi. Tämä on kummina toimivan klubin vastuulla.
l. Klubin tulee itse myös kirjoittaa kirje, jossa esitetään pääpiirteittäin ehdotetun klubin
jäsenien tekemä sitoumus, esim. jäsenmaksut, varainkeräysaktiviteettien
järjestäminen sekä suunnitelmat vähäosaisten avustamiseksi.
m. Kummiklubin ei tule maksaa sponsoroimansa klubin jäsenmaksuja. Siitä hetkestä
lähtien jolloin klubi lähettää perustamiskirjan anomuksen, ehdotetun klubin jäsenien
tulee hoitaa kaikki klubiin ja jäsenyyteen liittyvät taloudelliset velvollisuudet.
2. Kirjallinen selvitys em. ehdotusten täyttämisestä lähetetään kansainvälisen päämajan
jäsenkehityksen osastoon.
3. Kun uuden klubin perustamiskirja hyväksytään, kansainvälinen hallitus päättää, kuuluuko
uusi maa johonkin väliaikaislohkoon, -alueeseen tai -piiriin vai jätetäänkö se piirijaon
ulkopuolelle.
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F. KIINAN ASIOIDEN KOORDINOIVA TOIMIKUNTA
1. Tarkoitus – Edistää järjestöä ja uusien klubien perustamista ja pitkän aikavälin kasvua ja
kehitystä Kiinassa. Varmistaa, että kaikki tällaiset aktiviteetit ovat järjestön ohjesäännön
ja mallisääntöjen sekä hallituksen ohjesääntöjen ja Kiinan kansantasavallan hallituksen
hyväksymiä.
2. Vaatimus – Toimikunnan tulee tuntea järjestön ohjesäännöt ja hallituksen ohjesäännöt,
diplomaattisten suhteiden historia Kiinan kanssa ja järjestön nykyiset jäsen- ja
laajennusohjelmat Kiinassa.
3. Velvollisuudet
a. Edustaa kansainvälisen hallituksen johtajia ja työvaliokuntaa yhteyshenkilönä Kiinan
tasavallan hallituksen kanssa.
b. Matkustaa tarvittaessa tapaamisiin Kiinan hallituksen edustajien kanssa.
c. Osallistua keskusteluun, jotta varmistetaan jatkuva, pitkän aikavälin vakaus
diplomaattisissa suhteissa järjestön, Kiinan, Moninkertaispiiri 300 Taiwanin ja
muiden maiden tai itsehallintoalueiden välillä Kauko-idän ja Kaakkois-Aasian
vaalipiirissä.
d. Pysyä hyvin ajan tasalla poliittisista, hallituksen, lakisääteisten ja sosiaalisten
kehitysten suhteen, jotka vaikuttavat toimikunnan tavoitteisiin.
e. Koordinoida lionsklubien kasvua ja kehitystä Kiinassa.
f. Etsiä mahdollisuuksia positiiviselle julkisuudelle, jotta lionsklubien ja järjestön
mainetta, arvostusta ja hyväksyttävyyttä kasvatetaan Kiinassa.
g. Suositella strategista lähestymistapaa ja toimenpiteitä jatkossa, toimikunnan
tavoitteiden täyttymiseksi.
h. Suorittaa muita tehtäviä, joita kansainvälinen hallitus ja työvaliokunta hänelle
antavat.
4. Kokoukset – Toimikunta kokoontuu tarvittaessa sekä silloin kun kansainvälinen
presidentti, työvaliokunta tai kansainvälinen hallitus näkevät sen tarpeelliseksi.
5. Raportointi – Toimikunta raportoi työvaliokunnalle jonka tulee hyväksyä toimikunnan
aktiviteetit. Työvaliokunta välittää kaikki toimikunnan asiat, jotka vaativat hallituksen
hyväksyntää, kansainvälisen hallituksen hyväksyttäväksi.

G. KENTTÄTOIMINTAJOHTAJAT
1. Palkat ja palkkaedut
a. Kokopäivätoimisille kenttätoimintajohtajille maksetaan sellainen palkka, joka ao.
maassa vastaisi kansainvälisen toimiston I ja II palkkaluokan osastonjohtajan palkkaa
ja toimeentuloa; kuitenkin vertailussa otetaan huomioon ao. maan työllisyystilanne,
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elintaso ja palkkataso (joihin kuuluu mutta ei rajoitu mm. valuuttakurssi, palvelun
laji, suhteellinen elintaso ja palkkaedut vastaavissa toimissa ao. maassa).
b. Sekä koko- että osapäivätoimiselle kenttätoimintajohtajalle otetaan henki- ja
tapaturmavakuutus, jonka määrä on US$100 000.
2. Matkakustannukset
Tavalliset korvaussäännöt ovat voimassa seuraavin lisäyksin.
a. Laskujen lähettäminen
(1) Kokopäivätoiminen
Vain ne kulut, jotka aiheutuvat kotoa poissa ollessa, voidaan esittää järjestön
korvattaviksi. Kulut tulee ilmoittaa virallisilla lomakkeilla ja toimittaa päämajaan
joka viikko.
(2) Osa-aikainen
Vain ne kulut, jotka aiheutuvat kotoa poissa ollessa, voidaan esittää järjestön
korvattaviksi. Kulut, jos niitä on, tulee ilmoittaa virallisilla lomakkeilla ja
toimittaa päämajaan joka kuukausi.
b. Automatkat
(1) Yhdysvalloissa noudatetaan korvaussääntöjä.
(2) Joissakin tapauksissa voidaan hallintovirkailijoiden päätöksellä tehdä poikkeus
esitettyjen todisteiden pohjalta.
c. Erityismatkat
Korvauksien maksamiseen pitkistä matkoista sekä erikoismatkoista, kuten
osallistumisesta vuosikokouksiin, tarvitaan suostumus erikseen.

H. VAALIPIIRIT
1. Kansainväliset vaalipiirit - lista
I.

Yhdysvallat, sen alueet, Bermuda ja Bahamasaaret
Anguilla
Antigua and Barbuda
Aruna
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Bahama
Barbados
Bermuda
Bonaire
British Virgin Islands
Cayman Islands
Curacao
Dominica, Commonwealth of
Grenada
Guyana, Co-operative Republic
Jamaica
Montserrat
Puerto Rico
Saint Christopher-Nevis
Saint Lucia
Saint Vincent and the Grenadines
Sint Maarten (Netherlands, Antilles)
Suriname, Republic of
Trinidad & Tobago, Republic of
Amerikan Yhdysvallat
Yhdysvaltain Neitsytsaaret
II.

Kanada
Kanada
Saint Pierren ja Miquelon hallintoalueet

III.

Etelä-Amerikka, Keski-Amerikka, Meksiko ja Karibian meren saaret
Argentinan tasavalta
Belize
Bolivian tasavalta
Brasilia
Chilen tasavalta
Kolumbian tasavalta
Costa Rican tasavalta
Dominikaaninen tasavalta
Ecuadorin tasavalta
El Salvadorin tasavalta
Ranskan Guayana
Guadalupen osasto
Guatemalan tasavalta
Haitin tasavalta
Hondurasin tasavalta
Martiniquen osasto
Nicaraguan tasavalta
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Panaman tasavalta
Paraguayn tasavalta
Perun tasavalta
Saint Barthelemy
Saint Martin
Meksikon yhdistyneet osavaltiot
Uruguayn itäinen tasavalta
Venezuelan Bolivariaaninen tasavalta
IV.

Eurooppa
Ahvenanmaa
Albanian tasavalta
Andorran ruhtinaskunta
Armenian tasavalta
Itävallan tasavalta
Azerbaidžanin tasavalta
Belgian kuningaskunta
Valkovenäjän tasavalta
Bosnia ja Herzegovina
Bulgarian tasavalta
Channel Islands
Kroatian tasavalta
Kyproksen tasavalta
Tsekin tasavalta
Tanskan kuningaskunta
Englanti
Eestin tasavalta
Färsaaret
Saksan liittotasavalta
Suomen tasavalta
Ranskan tasavalta
Georgian tasavalta
Gibraltar
Grönlanti
Kreikan tasavalta
Unkari
Islannin tasavalta
Irlannin tasavalta
Republic of Isle of Man
Israelin valtio
Italian tasavalta
Kosovon tasavalta
Kirgistanin tasavalta
Latvian tasavalta
Lichtensteinin ruhtinaskunta
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Liettuan tasavalta
Luxemburgin suurruhtinaskunta
Maltan tasavalta
Macedonia, FYROM
Moldovan tasavalta
Monakon ruhtinaskunta
Montenegron tasavalta
Alankomaiden kuningaskunta
Pohjois-Irlanti
Norjan kuningaskunta
Puolan tasavalta
Portugalin tasavalta
Romania
Venäjän liittovaltio
San Marinon tasavalta
Skotlanti
Serbian tasavalta
Slovakian tasavalta
Slovenian tasavalta
Espanjan kuningaskunta
Ruotsin kuningaskunta
Sveitsi
Tajikistan, Republic of
Turkin tasavalta
Ukraina
Wales
V.

Kauko-itä ja Kaakkois-Aasia
Brunei Darussalamin valtio
Kamputsean kuningaskunta
Kiina Peking

Kiina Dalian
Kiina Guangdong
Hongkong, Kiina
Kiina Makao
Kiina Qingdao
Kiina Shaanxi
Kiina Shenyang
Kiina Shenzhen
Kiina Taiwan
China Zhijiang
CMNI (Saipan)
Guam
Japani
Korean tasavalta
Lao, People’s Democratic Republic
Voimassa alkaen 17. lokakuuta 2018
Luku X
Sivu 16

Malesian liittovaltio
Mikronesian liittovaltiot
Mongolia
Myanmarin tasavalta
Filippiinien tasavalta
Marshall Saarten tasavalta
Singaporen tasavalta
Thaimaan kuningaskunta
VI.

Intia, Etelä-Aasia, Afrikka ja Lähi-itä
Afghanistanin islamilainen tasavalta
Algerian kansan demokraattinen tasavalta
Angolan tasavalta
Bahrainin kuningaskunta
Bangladeshin kansantasavalta
Beninin tasavalta
Bhutanin kuningaskunta
Botswanan tasavalta
Burkina Fason demokraattinen tasavalta
Burundin tasavalta
Kamerunin tasavalta
Cape Verden tasavalta
Keski-Afrikan tasavalta
Tšadin tasavalta
Comorronin unioni
Kongon tasavalta
Kongon demokraattinen tasavalta
Djiboutin tasavalta
Egyptin arabitasavalta
Etiopian demokraattinen liittotasavalta
Gabonilainen tasavalta
Gambian tasavalta
Ghanan tasavalta
Guinean tasavalta
Guinea-Bissaun tasavalta
Intian tasavalta
Irakin tasavalta
Norsunluurannikon tasavalta
Jordanian Hashemiittinen kuningaskunta
Kazakhstanin tasavalta
Kenian tasavalta
Libanonin tasavalta
Liberian tasavalta
Madagaskarin tasavalta
Malawin tasavalta
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Malediivien tasavalta
Malin tasavalta
Mauritanian islamilainen tasavalta
Mauritiuksen tasavalta
Mayotte
Marokon kuningaskunta
Mosambikin tasavalta
Namibian tasavalta
Nepalin kuningaskunta
Nigerin tasavalta
Nigerian liittotasavalta
Pakistanin islamilainen tasavalta
Palestiinan valtio
Reunionin osasto
Ruandan tasavalta
São Tomé ja Príncipen demokraattinen tasavalta
Senegalin tasavalta
Seychellien tasavalta
Sierra Leonen tasavalta
Somalia
Etelä-Afrikan tasavalta
Etelä-Sudan
Sri Lankan demokraattinen sosialistinen tasavalta
Swasimaan kuningaskunta
Tansanian yhdistynyt tasavalta
Togon tasavalta
Tunisian tasavalta
Ugandan tasavalta
Arabiemiraattien liitto
Sambian tasavalta
Zimbabwen tasavalta
VII.

Australia, Uusi-Seelanti, Papua-Uusi-Guinea, Indonesia ja
Eteläisen Tyynenmeren saaret
Amerikan Samoan alue
Australian liittovaltio
Fiji Saarten tasavalta
Indonesian tasavalta
Uusi Kaledonia ja sen hallintoalueet
Uusi-Seelanti
Norfolk saaren hallintoalue
Papua Uusi Guinea,
Tahiti
Timor-Lesten demokraattinen tasavalta
Tongan kuningaskunta
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Vanuatun tasavalta
Samoan itsenäiset saaret
2. Menettely yksittäisten maiden määräämiseksi kansainvälisiin vaalipiireihin
d. Uuden tai jo olemassa olevan maan nimeäminen kansainvälisen vaalipiirin osaksi
vaatii kansainvälisen hallituksen hyväksynnän.
e. Siirrot eivät saa rikkoa mitään jo perustettua moninkertaispiiriä, maata tai aluetta.
f. Siirtoa koskevan anomuskirjeen oheen tulee antaa syy(t) siirtoon sekä liittää sen
virallisen kokouksen pöytäkirjan oikeaksi todistettu jäljennös, jossa kyseisen maan
osapiirit ja moninkertaispiirit tutkivat ja hyväksyvät ehdotuksen.
g. Pyytää palautetta nykyisiltä kansainvälisiltä johtajilta vaalipiirissä, jossa luovuttava ja
hyväksyvä maa (maat) pyytävät siirtoa.
h. Siirtopyynnöt tulisi lähettää hallitukselle viimeistään 30 päivää ennen loka/marraskuun tai maalis-/huhtikuun hallituksen kokousta, jotta hallitus ehtii
käsittelemään pyynnöt.
i. Vaalipiirin aluemuutos, sen jälkeen kun kansainvälinen hallitus on hyväksynyt
muutoksen, astuu voimaan seuraavan kansainvälisen vuosikongressin päätyttyä.
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