LUKU XV
LAKIASIAT
A. LIONSKLUBIEN KANSAINVÄLISEN JÄRJESTÖN TAVARAMERKKISÄÄNNÖT
1. YLEISET TAVARAMERKKISÄÄNNÖT. Varmistaakseen lainsuojan sekä
järjestöllemme että sen jäsenille, klubeille ja piireille (yksittäis-, osa- ja
moninkertaispiirit, tästä lähtien niihin viitataan sanalla "piiri"), järjestön nimi ja tunnus
(sekä niiden johdannaiset) on rekisteröity tavaramerkkilakien mukaan ympäri maailmaa.
Järjestöllä on lakiin perustuva velvollisuus valvoa omistusoikeutensa loukkaamista,
ryhtyä kaikkiin asian vaatimiin toimiin väärinkäytösten ehkäisemiseksi sekä varautumaan
niiden luvattomasta käytöstä mahdollisesti aiheutuviin seurauksiin ja vastuuseen.
a. ”TAVARAMERKIN” määritelmä. Kaikki olemassa olevat ja tulevat järjestön
nimet, tunnukset, logot, leimat, rekisteröidyt tavaramerkit ja muut tavaramerkkeihin
liittyvät edut, mukaan lukien, mutta ei ainoastaan Lions, Lioness, Leo, Lions Clubs,
Lions International tai Lions Clubs International.
b. Järjestön tunnus. Tämän järjestön ja sen klubien ja piirien (yksittäis-, osa- ja
moninkertaispiiri) tunnus on kuten se on kuvattu alla. Kukin klubi ja piiri (yksittäis-,
osa- ja moninkertaispiiri) saa käyttää vain järjestön virallista tunnusta ilman
minkäänlaisia muutoksia siihen.

c. Tavaramerkin rekisteröinnit. Järjestön tavaramerkit on rekisteröity ja niitä
hallitsee Lionsklubien kansainvälisen järjestön lakiasiain jaosto. Lioneilla, klubeilla,
eikä piireillä (moninkertais-, ala-, yksittäis-) ole oikeutta rekisteröidä Lions-järjestön
tavaramerkkiä.
d. LEO, LIONESS tai jokin muu järjestön virallisista ohjelmista: Lionsklubeille ja
piireille annetaan automaattisesti oikeus ja lisenssi käyttää järjestön tavaramerkkejä
leoklubien, lioness klubien, virallisten kilpailujen, nuorisoleirien sponsoroinnin tai
muiden järjestön ohjelmien yhteydessä näiden ohjelmien toimintasääntöjen
mukaisesti kunhan mainittuja tavaramerkkejä ei käytetä sellaisissa tuotteissa, joita
myydään tai jotka ovat muuten saatavissa klubitarvikkeiden osastosta tai virallisen
lisenssin omaavilta osapuolilta.
e. Velvollisuus noudattaa ja raportoida luvaton käyttö. Kaikilla järjestön
virkailijoilla, hallituksen jäsenillä, kuvernöörineuvoston puheenjohtajilla ja
varapiirikuvernööreillä on velvollisuus hyväksyä näiden sääntöjen noudattaminen ja
kannustaa tavaramerkkisääntöjen noudattamista, raportoida kaikki järjestön
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tavaramerkin sopimaton käyttö lakijaokseen ja ilmoittaa tämä vastuu kirjallisesti joka
vuosi lakiasiain jaostoon.
f. Laadun ja sisällön yleiset standardit. Jotta voidaan varmistaa järjestön
tavaramerkkien yleinen laatu ja sisällön standardit, mainittuja tuotemerkkejä ei saa
käyttää tavalla, joka loukkaa paikallisen Lions-yhteisön jäseniä tai millään tavalla
tahraa järjestön mainetta tai imagoa.
2. JÄRJESTÖN TOIMINTA. Järjestö, sen virkailijat, johtajat ja luvan saaneet työntekijät
voivat käyttää järjestön tuotemerkkejä järjestön tarkoitusten ja yleisen toiminnan
edistämiseksi kunhan niitä käytetään kansainvälisen hallituksen aika ajoin tarkistamien ja
hyväksymien sääntöjen mukaisesti. Yleiseen toimintaan kuuluu, mutta niitä ei ole
rajoitettu näihin, kansainvälinen vuosikongressi, klubitarvikkeet, LION lehti,
yrityssponsorit, yhteistyösuhteet ja kaikki muut järjestön ohjelmat ja julkaisut.
Asianomaisen osaston, jaoston tai ohjelman tulee budjetoida mahdolliset tavaramerkin
rekisteröinnistä aiheutuneet kulut. Kaikki tavaramerkkien uusimiset ovat lakiasiain
jaoston vastuualuetta.
3. EI-JÄSENMAKSUIHIN PERUSTUVAT TUOTTO-OHJELMAT, JOITA
JÄRJESTÖ TARJOAA. Järjestö tarjoaa aika ajoin erityisiä (ei jäsenmaksuista saatavia)
tuotto-ohjelmia ja palveluja kaikille jäsenille kaikkialla, missä se on mahdollista. Lions
Clubs Internationalin nimen ja tunnuksen käytöstä saatavat lisenssitulot kerääntyvät
yleisrahastoon. Seuraavia tuotteita/ohjelmia ei tulla tarjoamaan tuotto-ohjelmiksi:
Vakuutukset, asuntolainat, terveysalan tuotteet ja rahoituspalvelut - lukuun ottamatta
erityisluottokortteja.
4. AUTOMAATTINEN LISENSSI JÄSENILLE, KLUBEILLE JA PIIREILLE.
Lionjäsenille, klubeille ja piireille myönnetään automaattisesti oikeus ja lisenssi käyttää
järjestön tavaramerkkejä järjestön tarkoituksen tai klubien ja piirin toiminnan
edistämiseksi, kuten sponsoroitujen ohjelmien, projektien, paikkakunnan palvelun ja
muiden tapahtumien edistämiseksi, kunhan se tapahtuu sopusoinnussa kansainvälisen
hallituksen aika ajoin tarkistamien ohjesääntöjen mukaisesti ja kunhan tuotemerkkejä ei
käytetä sellaisten tuotteiden myymiseen, jotka ovat muuten ostettavissa klubitarvikkeiden
osastolta tai niitä valmistaa virallinen lisenssin saanut tavarantuottaja.
a. Painomateriaalit. Lionjäsenet, klubit ja piirit saavat automaattisesti oikeuden ja
lisenssin käyttää järjestön tuotemerkkejä painotuotteissa, jotka liittyvät kohtuullisesti
klubin ja piirin toimintaan ja edistämiseen (kuten kirjekuoret, -paperi, käyntikortit ja
esitteet) kunhan näitä tuotteita ei aseteta myyntiin.
b. Lupa digitaalisen median käyttöön. Lionjäsenet, klubit ja piirit voivat käyttää
järjestön tuotemerkkejä heidän omilla verkkosivuillaan, sosiaalisessa mediassa tai
muissa digitaalisissa sovelluksissa sekä osana internet- tai sähköpostiosoitetta kunhan
kaikki järjestön tuotemerkkien käyttö noudattaa hallituksen aika ajoin muuttamia
sääntöjä ja toimintaohjeita ja tuotemerkkien käytössä tulee selvästi ilmetä klubin tai
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piirin nimi, jotta varmistetaan, että kansainvälistä lionsjärjestöä ei pidetä materiaalin
lähteenä.
c. Ladattavat lionstunnukset. Lionjäsenet voivat tulostaa ja käyttää järjestön
virallisella verkkosivulla olevia virallisia tunnuksia ja tuotemerkkejä. Nämä ovat
ainoat tuotemerkit, joita on lupa tulostaa ja kopioida elektronisesti tai muuten,
mukaan lukien muut verkkosivut ja muut Internetistä löytyvät sivut.
5. LIONJÄSENTEN, KLUBIEN JA PIIRIEN SALLITTU TAVARAMERKIN
KÄYTTÖ. Näissä ohjeissa selitetyt automaattisesti myönnettävän luvan ja lisenssin
käytön lisäksi lionjäsenet, klubit ja piirit ovat oikeutettuja käyttämään järjestön
tavaramerkkejä seuraavasti:
a. Tuotteet, jotka kantavat järjestön tavaramerkkejä. Lionjäsenillä, klubeilla ja
piireillä on lupa käyttää, ostaa ja myydä liikemerkkejä sisältäviä tuotteita jotka on
hankittu Klubitarvikemyynnin ja jakelun jaostolta ja sen hyväksymillä lisensseillä.
Sellaiset tuotteet, joita ei ole saatavissa klubitarvikkeiden ja jakeluosaston tai
virallisten lisenssinhaltijoiden kautta, lionsklubit ja piirit ovat oikeutettuja
käyttämään, hankkimaan, tuottamaan, jakamaan ja myymään näitä tuotteita järjestön
tavaramerkillä varustettuina, seuraavin ehdoin:
(1)

Automaattisesti myönnettävä lupa vaatteille (ei koske liivejä): Liivejä
lukuunottamatta lionsjäsenillä ja piireillä on automaattisesti lupa ja lisenssi
käyttää, ostaa, myydä, tuottaa ja jakaa järjestön tunnuksia kantavia tuotteita,
kunhan kunkin yksittäisen tuotelajin kappalemäärä ei ylitä kolmeakymmentä
(30) yhden toimivuoden aikana, ja klubeilla on automaattisesti lupa käyttää,
ostaa, myydä, tuottaa ja jakaa järjestön tunnuksia kantavia tuotteita, kunhan
kunkin yksittäisen tuotelajin kappalemäärä ei ylitä kolmeakymmentä (30)
yhden toimivuoden aikana tai yhtä (1) kappaletta per klubijäsen. Tässä
kohdassa vaatteilla tarkoitetaan tuotteita kuten lippalakkeja ja hattuja, paitoja
ja solmioita, joita normaalisti käytetään vartalon peittämiseen, suojaamiseen
tai koristelemiseen.

(2)

Kaikki muut luvanvaraiset tuotteet: Liivien ja muiden vaatekappaleiden
joiden määrä ylittää kolmekymmentä (30) yhden toimivuoden aikana, ja
kaikkien muiden tavaroiden tuottamiseen, joihin lionsjäsenet, klubit ja piirit
haluavat järjestön tavaramerkin, tulee hakea maksullista tavaramerkkilisenssiä
Klubitarvikkeiden myynnin ja jakelun jaostolta tai lakiasiain jaostolta.

b. Klubi- ja piirisponsorit
(1)

Lionsklubit ja piirit ovat oikeutettuja käyttämään järjestön tavaramerkkejä
yhdessä klubin ja/tai piirin projektin sponsorin nimen ja/tai merkin kanssa
kuten on kuvattu alla, kunhan klubin tai piirin nimi on selvästi luettavissa ja
kunhan tällainen käyttö ei ole ristiriidassa järjestön tarkoituksen kanssa,
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kilpaile järjestön tai Lionsklubien kansainvälisen järjestön säätiön
aktiviteettien, ohjelmien tai olemassaolon kanssa, ja:

(2)

i.

Jos sponsori tai projekti on klubin (klubien) ja/tai yhden piirin
(yksittäis- tai osa-) projekti, tällöin järjestön tavaramerkkien käyttö on
automaattisesti sallittu tälle klubille (näille klubeille) ja/tai piirille.

ii.

Jos sponsorointiin tai projektiin osallistuu useampi kuin yksi osapiiri
ja/tai yksi moninkertaispiiri, silloin ko. moninkertaispiirin
kuvernöörineuvoston tulee hyväksyä sponsori.

iii.

Jos sponsorointiin tai projektiin osallistuu useampi kuin yksi
moninkertaispiiri, silloin kunkin osallistuvan moninkertaispiirin
kuvernöörineuvoston ja lakiasiain jaoston tulee hyväksyä sponsori.

Luvallinen lionsklubin ja/tai piirin sponsori voi käyttää järjestön tuotemerkkiä
kaikessa kirjeenvaihdossa tai mainosmateriaaleissa kunhan se tapahtuu
kansainvälisen hallituksen aika ajoin päivitettyjen sääntöjen mukaisesti ja
käyttö vastaa seuraaviin vaatimuksiin:
i.

Lionsklubin ja/tai piirin nimi projektin sponsorisuhteessa näkyy
selvästi yhdessä järjestön tuotemerkin kanssa;

ii.

Järjestön tuotemerkkien käyttöoikeus kestää lionsklubin tai piirin
projektin keston ajan; ja

iii.

Kun lionsklubin ja/tai piirin virallinen sponsorisuhde päättyy, lupa
järjestön tavaramerkin käyttämiseen päättyy samaan aikaan
automaattisesti.

c. Lionien mobiilisovellukset. Lionsklubien ja piirien, jotka haluavat käyttää järjestön
tuotemerkkejä mobiilisovellusten yhteydessä tai itse sovelluksissa, tulee hakea
etukäteen kirjallista lupaa markkinointiosastosta, joka neuvottelee asiasta
lakiasiainosaston kanssa.
d. Muista kuin jäsenmaksuista saatavat tuotto. Lionsklubit, piirit, lionien
sponsoroimat säätiöt ja muut lionien sponsoroimat osapuolet (joihin viitataan tästä
lähtien sanalla "sponsorit") voivat tarjota ei jäsenmaksuista saatavia tuotto-ohjelmia
ja palveluja omien rajojensa sisäpuolella, kuten alla on kuvattu:
(1)

Ei jäsenmaksuista saatavat tuotto-ohjelmat tai -palvelut eivät kilpaile tai ole
muuten ristiriidassa Lions Clubs Internationalin sponsoroiman olemassa
olevan ohjelman kanssa, paitsi jos kansainvälinen hallitus hyväksyy ne. Lupa
lionsnimen ja tunnuksen käyttöön annetaan mainittujen ohjelmien
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sponsoroinnin yhteydessä vain, milloin vastaavanlaista ohjelmaa ei ole tällä
hetkellä olemassa.
(2)

Ei jäsenmaksuista saatavan tuotto-ohjelman sponsoria pyydetään anomaan
lions-nimen ja -tunnuksen käyttöä. Anomuksessa tulee olla sponsoroivan
moninkertaispiirin kuvernöörineuvoston tai vastaavan piirihallituksen
tukipäätös. Järjestö voi pyytää anomuksen harkitsemiseksi muita asiakirjoja,
jotka se katsoo tarpeellisiksi.

(3)

Jos myönnetään lupa järjestön tavaramerkkien käyttöön, sponsori suostuu
tarkastamaan kaikki pyyntömateriaalit, mukaan lukien kaiken internetin
verkkosivujen sisällön, sen varmistamiseksi, että ne ovat yhdenmukaisia
asianmukaisten laatustandardien, sisällön ja kansainvälisen hallituksen
asettamien tuotemerkkisääntöjen kanssa. Ennen pyyntöjen aloittamista kaikki
materiaalit, mukaan lukien ehdotettu verkkosivun suunnittelu, tulee lähettää
kansainvälisen toimiston hyväksyttäväksi.

(4)

Sponsori tulee selvästi identifioida pyyntömateriaaleissa ja kaikissa muissa
tuotteissa, joihin painetaan tai liitetään järjestön tavaramerkit, mukaan lukien
luottokortit.

(5)

Sponsori ja ei-jäsenmaksuista saatavan tuoton myyjä suostuvat maksamaan 10
% lisenssimaksun lionspiirin, -säätiön tai -yhtymän myyjältä saamasta
bruttotulosta tai nettovoitosta, kumpi tahansa on pienempi, lisenssimaksuna
järjestön nimen ja tunnuksen käytöstä. Lions Clubs Internationalin
talousjaosto on yhteydessä jokaisen valtuutetun sponsorin kanssa vuosittain
päättääkseen lisenssimaksusta, jonka se on velkaa järjestölle. Jokaista
sponsoria kannustetaan pidättämään itselleen oikeus tarkastaa kaikki myyjän
asiaankuuluvat tilastot ja asiakirjat lisenssimaksun paikkansapitävyyden
vahvistamiseksi.

(6)

Kansainvälinen hallitus varaa itselleen oikeuden irtisanoa lisenssin lionsklubin
nimen ja/tai tunnuksen käytöstä antamalla ilmoituksen sponsorille ja myyjälle,
jos on tiedossa. Jos on tarkoituksenmukaista ja mahdollista, sellainen
irtisanominen ottaisi huomioon tilaisuudet sopimuksen lieventäviin
asianhaaroihin. Siinä tapauksessa että lisenssi irtisanotaan, myyjää vaaditaan
heti luopumaan järjestön tavaramerkkien käytöstä.

(7)

Sponsorin ja ei-jäsenmaksuista saatavien tuotto-ohjelmien myyjän tulee
käyttää järjestön antamaan postituslistaa ainoastaan ohjelman myymiseksi
eikä kopioida tai käyttää ko. postituslistoja mihinkään muihin tarkoituksiin.
Jos sponsori ja/tai ei jäsenmaksuista saatavien tuotto-ohjelmien myyjä käyttää
tai antaa muiden käyttää järjestön postituslistaa mihinkään muuhun kuin
ohjelman tarkoituksiin, järjestöllä on oikeus välittömästi irtisanoa järjestön
tavaramerkkien käyttöoikeus. Tämä irtisanominen astuu voimaan välittömästi
sen jälkeen, kun säännön rikkoneelle osapuolelle on ilmoitettu asiasta.
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Harkinnanvaraista US$5000 rangaistusta voidaan harkita sponsoria ja/tai ei
jäsenmaksuista saatavien tuotto-ohjelmien myyjää vastaan, jotka antavat
postituslistoja asiattomaan käyttöön tai kopioita postituslistoista ilman
virallista lupaa.
e. Piirin tuki kansainvälisen vuosikongressin matkakoordinaattorille. Piiri on
oikeutettu tukemaan matkakoordinaattoria, joka koordinoi matkan ja/tai kiertoajelut,
jotka liittyvät kansainväliseen vuosikongressiin. Hakemus matkakoordinaattorin
tukemiseksi tulee lähettää vuosikongressijaokseen. Jos tuettu matkakoordinaattori
haluaa käyttää järjestön tavaramerkkejä matkaesitteissä tai muissa asiaan liittyvissä
painetuissa materiaaleissa, matkakoordinaattorin tulee lähettää vuosikokousjaokseen
seuraavat materiaalit:
1)

Yksi esite tai vastaava painettu materiaali, missä on seuraava teksti:
"Kansainvälinen lionsjärjestö tai lionspiiri (yksittäis-, osa- ja
moninkertaispiiri) ei ole vastuussa tapahtuneista menetyksistä."

2)

US$25,00 maksu järjestön tavaramerkin käytöstä.

6. SÄÄTIÖT. Kansainvälinen hallitus tai sen edustaja, järjestön lakimies, voi myöntää
lisenssin käyttöoikeuden järjestön tavaramerkkeihin mille tahansa lailliselle osapuolelle,
jotka eivät ole lionsklubeja tai piirejä (joihin viitataan tästä lähtien sanalla ”säätiö”), jos
tämä osapuoli täyttää hakemuksen, joka on liitetty tähän Liitteenä A. Ennen luvan
myöntämistä säätiön tulee antaa tarvittavat todisteaineistot osoittaakseen, että säätiön
ehdotetut aktiviteetit vastaavat allakuvattuja kriteerejä:
a. Säätiön nimi. Säätiölle ehdotetun nimen tulee:
(1)

Sisältää sana Lions;

(2)

Sisältää paikkakunnan tai alueen, osavaltion, tms. maantieteellisen alueen
nimi.

(3)

Nimi ei saa olla ristiriidassa eikä aiheuttaa sekaannusta Lions Clubs
International ja Lions Clubs International Foundation nimien kanssa;

(4)

Nimessä ei saa olla sanaa "Järjestö" (Association).

b. Vaatimukset hallintodokumenteista. Ohjesääntöjen hyväksymisartikkelit ja/tai
muut hallintodokumentit (joihin viitataan tästä lähtien sanalla “hallintodokumentit”),
jotka todistavat ehdotetun säätiön vastaavan seuraaviin vaatimuksiin:
(1)

Hallituksen jäsenistä on vähintään enemmistö hyvässä asemassa olevia
lionsklubien jäseniä;

Voimassa alkaen 17. lokakuuta 2018
Luku XV
Sivu 6

(2)

Säätiön jäsenkunta hyväksyy muutokset hallintodokumentteihin
piirikokouksessa tai säännöllisessä vuosikokouksessa;

(3)

Jäsenkunta koostuu lionsklubeista tai hyvässä asemassa olevista lionjäsenistä;

(4)

Valtakirjan kautta tapahtuvaa äänestystä ei sallita; ja

(5)

Pakollisia jäsenmaksuja ei määrätä säätiön jäseniä vastaan.

c. Tarkoitukset. Hakemuksen lähettäneen säätiön tarkoituksena tulee edistää järjestön
tarkoituksia ja imagoa. Hakemuksen lähettänyt säätiö ei voi olla mukana
aktiviteeteissa, jotka ovat ristiriidassa järjestön tai Lions Clubs Internationalin säätiön
aktiviteettien, ohjelmien tai olemassaolon kanssa. Muita tarkoituksenmukaisia
tekijöitä voidaan harkita tarpeen mukaan.
d. Muodostamisen hyväksyminen. Jos muodostettavaa säätiötä tukee yksittäinen klubi
tai kolme (3) tai alle klubien ryhmä, perustamislupaa hakevan säätiön tulee todistaa,
että jokainen näistä klubeista on hyväksynyt säätiön perustamisen. Jos
muodostettavaa säätiötä tukee yksi tai useampi piiri (yksittäis-, osa- tai
moninkertaispiiri), neljän (4) tai useamman klubin ryhmä tai sen nimi viittaa
piiritasoiseen osallistumiseen, lupaa hakevan säätiön tulee todistaa, että piirit
(yksittäis-, osa- tai moninkertaispiiri) ovat hyväksyneet tämän säätiön perustamisen.
(1)

(2)

(3)

Jos muodostettavaa säätiötä tukee yksittäinen klubi tai kolme (3) tai alle
klubien ryhmä, perustamislupaa hakevan säätiön tulee todistaa, että jokainen
näistä klubeista on hyväksynyt säätiön perustamisen.
Jos muodostettavaa säätiötä tukee yksi tai useampi piiri (yksittäis-, osa- tai
moninkertaispiiri), neljän (4) tai useamman klubin ryhmä tai sen nimi viittaa
piiritasoiseen osallistumiseen, lupaa hakevan säätiön tulee todistaa, että piirit
(yksittäis-, osa- tai moninkertaispiiri) ovat hyväksyneet tämän säätiön
perustamisen.
Jos muodostettavaa säätiötä tuetaan kansallisella tasolla, perustamislupaa
hakevan säätiön on todistettava, että piirit (yksittäis-, osa- tai
moninkertaispiirit) ovat hyväksyneet säätiön perustamisen ja säätiön on
saatava Lions Clubs Internationalin hallituksen hyväksyntä.

e. Jokavuotiset ilmoitusvaatimukset. Säätiön tulee lähettää kerran vuodessa
lakijaokseen sen hallintodokumentit yhdessä sponsorien listan kanssa.
f. Järjestön tavaramerkkien käyttö. Hyväksyttyjen säätiöiden tulee käyttää Lionsnimeä ja merkkiä näyttävästi sen nimen yhteydessä ja muissa yhteyksissä kuten
painotuotteissa, mainosmateriaaleissa ja aktiviteeteissa. Järjestön tavaramerkkien
käytön tulee noudattaa niitä sääntöjä, joita kansainvälinen hallitus aika ajoin
hyväksyy. Tavaramerkkejä ei ole lupa käyttää missään tuotteessa, jota myydään tai
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joka on muuten saatavissa klubitarvikkeiden ja jakelujaoksen tai virallisten
lisenssinhaltijoiden kautta.
g. Peruutettavissa oleva lisenssi. Säätiöt, jotka vastaavat tässä asetettuja vaatimuksia
saavat peruutettavissa olevan lisenssin käyttää järjestön tuotemerkkejä. Lisenssin
käyttölupa jatkuu vain jos säätiö vastaa kaikkiin tässä mainittuihin kriteereihin,
noudattaa jokavuotista ilmoitusvaatimusta ja ylläpitää lionien tukea. Jos näitä sääntöjä
ei noudateta, lisenssi saatetaan peruuttaa.
7. VIRALLISET LISENSSINHALTIJAT. Klubitarvikkeiden ja jakelujaos voi tehdä
aloitteen sopimuksen tekemiseksi tuottajien tai muiden osapuolien kanssa eri puolilla
maailmaa tarjotakseen lionjäsenille, lionsklubeille ja piireille tuotteita, joissa on järjestön
viralliset tavaramerkit. Tällaisten lisenssien sopimukset päätetään klubitarvikkeiden ja
jakelujaoksessa ja niihin kuuluvat lisenssikorvaukset ja/tai tekijänoikeuspalkkiot kaikista
myydyistä tuotteista.
8. VUOSIKONGRESSIN PINSSIENVAIHTO. Järjestön tavaramerkkejä on lupa käyttää
pinsseissä kansainvälisen hallituksen asettamien sääntöjen puitteissa:
a. Vuosikongressin vaihtopinssin määritelmä. Vuosikongressin vaihtopinssi on pinssi
joka kantaa järjestön rekisteröityjä tavaramerkkejä täyttäen seuraavat kriteerit:
(1)

Ne on tilattu viralliselta lisenssinhaltijalta;

(2)

Pinsseissä on selvästi merkitty klubin, piirin (yksittäis-, osa- ja
moninkertaispiiri) tai jäsenen nimi, jotta käy selvästi ilmi että Lions Clubs
International ei ole pinssin tuottaja;

(3)

Niitä käytetään vain vaihtopinsseinä tai lahjoina lionien vuosikokouksessa tai
vastaavassa tilaisuudessa;

(4)

Ne noudattavat kaikilta osin järjestön tavaramerkkisääntöjä jotka
kansainvälinen hallitus on hyväksynyt;

(5)

Sisältävät tavaramerkkilain vaatiman ® merkinnän;

(6)

Pinssin takana on lisenssin saaneen tuottajan merkki;

(7)

Pinssin takapuolelle on istutettu kiinnitysmekanismi, joko hakaneula,
ruuvattava neula tai vastaava.

(8)

Ei viittaa mihinkään yksittäiseen lionsvirkaan tai -joukkoon;

(9)

Pinssiä ei ole valmistettu palkitsemistarkoitukseen tai merkiksi mistään
saavutuksesta, koulutuksesta tai minkään lionsryhmän tai yhteistyökumppanin
käyttöön;
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(10)

Pinssiä ei ole valmistettu minkään tilaisuuden merkiksi tai lionskokouksiin tai
muihin tapahtumiin osallistumisen merkiksi; eikä

(11)

se saa myöskään olla korutavara tai vastata mitään rintamerkkiä Lionien
Klubitarvikekatalogissa tai muussa klubitarvike- ja jakelujaoston ajoittain
julkaisemassa esitteessä.
i.

Virallista jäsenyysrintaneulaa ei saa käyttää vuosikongressin
vaihtopinssinä.

ii.

Lionien vuosikongressin vaihtopinssit tulee hankkia Klubitarvikeosastolta
ja/tai viralliselta tuotantolisenssin hankkineelta valmistajalta jolla on lupa
virallisesti valmistaa, myydä ja jakaa tuotetta.

9. VUOSIKONGRESSIN ISÄNTÄTOIMIKUNTA. Kansainvälisellä vuosikongressin
isäntätoimikunnalla on oikeus käyttää järjestön tavaramerkkejä kansainvälisen
vuosikongressin mainostamiseksi, kunhan isäntätoimikunta hankkii
hyväksymislomakkeen ja maksaa tekijänoikeuspalkkiot kuten kongressijaos ja lakijaos
päättävät.
10. TUOTEMERKKISÄÄNTÖJEN VALVONTA. Järjestön tavaramerkkien omistajana
järjestöllä on laillinen velvollisuus valvoa tavaramerkkisääntöjen rikkomuksia ja ryhtyä
kaikkiin tarpeellisiin toimenpiteisiin, jotta estetään ja suojellaan laillisia riskejä vastaan,
mitkä voivat olla seurausta tuotemerkkien luvattomasta käytöstä.
a. Lionjäsenten, klubien ja/tai piirien luvaton tavaramerkin käyttö. Sellaisessa
tapauksessa, että järjestö saa tarvittavat todisteet siitä, että lionjäsen, klubi tai piiri on
osallisena tuotemerkin sisältävien tuotteiden luvattomassa käytössä, myynnissä,
tuottamisessa ja/tai jakamisessa, tällaisille yksilöille tai osapuolille ilmoitetaan
välittömästi, että heidän tulee lopettaa ko. toiminta ja heille voidaan asettaa
korvaussumma, mikä on samansuuruinen kuin vastaava tekijänoikeuspalkkio, jonka
järjestö olisi saanut tässä mainittujen sääntöjen mukaisesti ja he voivat joutua
vastaamaan rikkomukseen muulla tavoin kuten kansainvälinen hallitus tai lakijaos
päättää.
b. Lionjäsenten, klubien ja/tai piirien jatkuva luvaton tavaramerkin käyttö.
Sellaisessa tapauksessa, että järjestö saa tarvittavat todisteet siitä, että lionjäsen, klubi
tai piiri jatkaa tavaramerkkisääntöjen rikkomista saatuaan asianmukaisen ilmoituksen
asiasta, järjestö voi ryhtyä yhteen tai kaikkiin seuraavista toimenpiteistä:
(1)

Kansainvälinen hallitus voi pyytää lionsklubia erottamaan rikkomuksen
tehneen lionjäsenen lionsklubista. Jos klubi kieltäytyy tästä, lionsklubi
saatetaan asettaa “status quo” tilaan ja/tai klubin perustamisasiakirja
peruutetaan kansainvälisen hallituksen toimesta.
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(2)

Kansainvälinen hallitus saattaa harkita muita toimenpiteitä.

(3)

Voidaan harkita sopivaa lakiin perustuvaa toimenpidettä järjestön
tavaramerkkiedun varmistamiseksi.

B. Toimintaperiaatteet koskien varojen käyttöä
1. Yleiset toimintaperiaatteet koskien lionsklubien aktiviteeteillä kerättyjä varoja.
Yleisöltä kerätyt varat on käytettävä paikkakuntalaisten hyväksi siinä yhteisössä jossa
lionsklubi palvelee. Kansainvälisessä säännössä ja ohjesäännössä ja niitä tukevissa
artikkeleissa ("hallintoasiakirjat") määrätään, että lionsklubit jäsenineen perustetaan
voittoa tavoittelemattomina klubeina. Tämän lisäksi nettotuloista, jotka koostuvat
yleisöltä kerätyistä varoista, ei saa mennä osaakaan yksittäisen lionsjäsenen tai muun
yksityisen henkilön tai tahon hyväksi. Nämä periaatteet ohjaavat klubien toimintaa,
toteuttaen Lionsklubien kansainvälisen järjestön pyrkimyksiä. Varojen käytön
oikeellisuudessa ratkaisevat varojen käytön avoimuus yhteisön edessä sekä luottamuksen
kehittäminen paikkakuntalaisten ja lionsklubin välillä. Lionien varainkäytön tulee niin
ikään täyttää paikalliset laillisuuden kriteerit sekä säännöt koskien verotusta.
a. Julkisten/aktiviteettivarojen määritelmä. Yleisöltä kerätyt varat ovat nettotuottoa
yleisölle avoimista varainkeruuaktiviteeteista, julkisista lahjoituksista,
testamentatuista varoista ja lahjarahastoista, tai julkisten varojen sijoitusvoitoista.
b. Hallintovarojen määritelmä. Hallintovarat ovat tuloja, jotka on saatu lionien
maksamista jäsenmaksuista, mainostuloista, vuokrista tai muista yksittäisten lionien
avustuksista. Näitä varoja voidaan käyttää julkisiin projekteihin tai klubin sisäisiin
tarkoituksiin kuten kokous- ja kongressikulujen kattamiseen,
järjestäytymismaksuihin, tilintarkastusmaksuihin, uutiskirjeisiin, uutislehtiin tai
muihin klubin ja/tai piirin toiminta- ja hallinnollisiin kuluihin.
2. Varainkeruun välittömät kulut. Julkisesta varainkeruusta koituvia välittömiä kuluja
voidaan maksaa varainkeruusta saaduilla varoilla, hallintotililtä jo tehtyjen veloitusten
kattamiseksi.
3. Lionien omaisuus. Kun varainkeruu on järjestetty käyttämällä lionsklubille tai piirille
kuuluvaa omaisuutta, voidaan varainkeruun nettotuloista käyttää prosenttiosuus tämän
omaisuuden ylläpitämiseksi tai huoltamiseksi, seuraavien määräysten puitteissa.
a. Omaisuus jota on käytetty julkiseen tarkoitukseen. Omaisuuden käyttö- ja
ylläpitokulut yhteisön hyväksi voidaan maksaa julkisista varoista.
b. Omaisuus jota on käytetty hallinnolliseen tarkoitukseen. Kulut omaisuuden
kunnossapidosta ja käytöstä voidaan maksaa hallintokuluista jos käyttö hyödyttää
lionstoimintaa.
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c. Omaisuuden sekalainen käyttö. Kun lionien omaisuutta käytetään sekä hallinnollisiin
että julkisiin tarkoituksiin, voidaan julkisista varoista maksaa suhteellinen
prosenttiosuus kuluista, suhteessa osuuteen joka kokonaiskäytöstä vastaa julkisen
tarkoituksen osuutta. Esim. jos lionsklubin klubitaloa käytetään 20 prosenttia ajasta
julkisiin tarkoituksiin, voidaan sen käyttö ja huoltokustannuksia kattaa 20 prosentin
verran julkisista varoista.
4. Poliittinen toiminta. Puolueettomana hyväntekeväisyysorganisaationa, lionsklubit ja
piirit (yksittäis-, ala- ja moninkertais-) eivät saa tukea puolue-ehdokkaita julkisista eikä
hallinnollisista varoista.

C. KANSAINVÄLISTEN SÄÄNTÖJEN TULKINTOJA
1. Piiriorganisaation asema kansainvälisessä organisaatiossa
Hallitus julistaa, että asioissa, jotka koskevat koko moninkertaispiiriä ja esimerkiksi sen
maksujen määräämistä, vuosikokousta jne., sen jokaisen osapiirin sääntöjen tulee olla
yhdenmukaiset moninkertaispiirin sääntöjen, järjestön kansainvälisten sääntöjen ja
ohjesäännön sekä kansainvälisen hallituksen päätösten kanssa.
2. Kansainvälisten vaalipiirien selvennys - Eurooppa
Kansainvälinen hallitus on päättänyt, että piiri 128 (Israel) ja piiri 118 (Turkki) kuuluvat
Euroopan kansainväliseen vaalipiiriin.
3. Tulkinta sanonnasta "Kansainvälisen hallituksen valitsemat valuutat"
Kansainvälisissä säännöissä ja ohjesäännössä oleva sanonta "kansainvälisen hallituksen
valitsemiin valuuttoihin" tarkoittaa Yhdysvaltojen dollareita siihen asti, kunnes
kansainvälinen hallitus on valinnut jonkin muun valuutan.
4. Tulkinta Lionsklubien kansainvälisen järjestön edellisen presidentin viran tulosta
avoimeksi
Jos kansainväliseen hallitukseen kuuluvan edellisen kansainvälisen presidentin
(Immediate Past International President) virka tulee kuoleman kautta avoimeksi, se
pidetään avoimena siihen asti, kunnes hänen seuraajastaan tulee edellinen kansainvälinen
presidentti.
5. Tulkinta nimitykselle "edellinen piirikuvernööri"
Nimitys "edellinen piirikuvernööri" (Immediate Past District Governor) tarkoittaa sitä
lionia (olipa hän elossa tai ei), joka palveli viimeksi suorittaen loppuun toimikautensa
virkaan valittuna tai nimitettynä piirikuvernöörinä.
6. Sanonnan "vapaa siirto" tulkinta
Sanonta "vapaa siirto" (free transfer) puhuttaessa järjestön varoista tarkoittaa sitä, että
varat, jotka on maksettu järjestön tilille jonkin maan valuutassa, saadaan vaihtaa
dollareiksi ja siirtää pois ao. maasta muille järjestön tileille.
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7. Virassa olevien kansainvälisten virkailijoiden, entisten kansainvälisten
presidenttien, entisten kansainvälisten johtajien, kuvernöörineuvoston
puheenjohtajien ja entisten piirikuvernöörien äänioikeus
Nykyinen tai entinen kansainvälinen virkailija, jolle on myönnetty virallisen edustajan
oikeudet kansainvälisessä kongressissa tai piirin (yksittäis-, osa-, moninkertais- tai
väliaikaispiirin) vuosikokouksessa ilman, että hänet lasketaan mukaan siihen
edustajamäärään, jonka hänen klubinsa saa valtuuttaa, saa äänestää vain yhdellä äänellä
harkintansa mukaan kunkin viran täyttämisestä sekä yhdellä äänellä jokaisesta asiasta,
joka on esitetty kongressin/piirikokouksen päätettäväksi.
8. Tulkinta sanonnasta "kunniallinen henkilö, jolla on hyvä maine paikkakunnallaan"
Sanonta "kunnialliselle henkilölle tahansa, jolla on hyvä maine paikkakunnallaan", jota
käytetään kansainvälisten sääntöjen VIII luvun 2. momentissa, on aiottu tarkoittamaan
sekä nykyisiä lionsklubien jäseniä että jäsenehdokkaita.
Jos lionsklubin mahdollinen tai nykyinen jäsen myöntää syyllisyytensä tai
oikeudenkäynnissä todetaan syylliseksi rikokseen, joka osoittaa huonoa moraalia, hän ei
täytä kunniallisen ja hyvämaineisen jäsenen vaatimusta ja hänet tulee poistaa lionsklubin
jäsenyydestä.
Termi ”huono moraali” määritellään sen alueen lakien mukaisesti, jossa on perustettu
järjestön lionsklubeja.
Jos lionsklubin mahdollista tai nykyistä jäsentä on virallisesti syytetty tai tuomittu
rikoksesta, joka liittyy huonoon moraaliin, hän ei täytä kunniallisen ja hyvämaineisen
jäsenen vaatimusta paikkakunnallaan siihen saakka, että lopullinen päätös on tehty tässä
asiassa ja hänet on vapautettu kaikista syytteistä. Tällaisessa tapauksessa jäsen pitää
erottaa lionsklubin jäsenyydestä kunnes hänet on vapautettu kaikista moraalin kannalta
kyseenalaisista syytteistä.
Jos henkilö on suorittanut rangaistuksensa eikä hän ole enää huonoon moraaliin liittyvän
tuomion vuoksi rajoitettu toimimasta, hän voi mahdollisesti liittyä lionsklubiin jos klubi
on päättänyt että henkilö on osoittanut tarpeellisessa määrin, että hänellä on hyvä moraali
ja hyvä maine paikkakunnalla.
Jos kuitenkin harvinaisessa tilanteessa on välttämätöntä toimia välittömästi, jotta
suojellaan järjestön jäseniä tai yleisöä heille aiheutuvasta vaarasta, tai jotta säilytetään
järjestön maine, sääntö- ja ohjesääntötoimikunnalla ja kansainvälisellä hallituksella on
oikeus tarkistaa lionsklubin jäsenyys ja toimia tilanteen vaatimalla tavalla.
9. Selvennys järjestön kansainvälisissä säännöissä esiintyvään termiin "avoin virka"
Kansainvälisessä malli- ja ohjesäännöissä esiintyvä termi "avoin virka" on tulkittava
tarkoittamaan sekä jo olemassa olevaa avointa virkaa että odotettavissa olevaa avointa
virkaa.
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10. Tulkinta ilmaisusta ”tämän järjestön jäsenyys muodostuu lionsklubeista”
Ilmaisua ”tämän järjestön jäsenyys muodostuu lionsklubeista” niin kuin se on ilmaistu
Kansainvälisessä ohjesäännössä, tulkitaan siten, että yksittäiset lionjäsenet ovat tämän
järjestön jäseniä silloin kun he ovat jäseniä perustetussa lionsklubissa.
11. Piirien tarkistetut maantieteelliset rajat
Milloin tahansa piirin (yksittäis-, osa-, tai moninkertaispiirin) säännöt ja ohjesääntö
selvästi määräävät sen maantieteelliset rajat, piirin tulee virallisesti korjata ko.
asiakirjoihin kyseisten rajojen oikaisu tai muu muutos. Tämä ehdotus, kuten mikä tahansa
muukin ehdotettu muutos, tulee hyväksyä piirin asiakirjojen mukaisesti.
12. Tulkinta lauseesta ”On suorittanut päätökseen virkakautensa kansainvälisenä
johtajana, joko vaaleilla valittuna tai virkaan nimitettynä”
Tulkinta Kansainvälisen ohjesäännön Luvun II kohdasta 2(a)(2) kolmannesta
varapresidenttiehdokkaasta ”on suorittanut päätökseen virkakautensa kansainvälisenä
johtajana, joko vaaleilla valittuna tai virkaan nimitettynä” tarkoittaa, että hänen on
suoritettava loppuun kansainvälisen johtajan virkakausi joko kokonaan tai suurin osa
siitä.
13. Hätävararahastosta yleisrahastoon siirrettyjen varojen käyttö Noudattaen
hätävararahaston ylärajaksi asetettua 70 % edellisen vuoden kuluista hätävara-rahastosta
yleisrahastoon siirrettyjä varoja ja niistä tulevaisuudessa ansaittuja tuloja voidaan käyttää
maksamaan kaikkia järjestön kuluja, mukaan lukien, mutta ei niihin rajoittuen, Lion lehden julkaisu ja jakelu.
14. Tulkinta valintakelpoisuudesta
Käsite “muutoin näiden sääntöjen ja ohjesäännön mukaisesti valintakelpoinen” tulee
tulkita seuraavasti:
a. Ehdokas kolmannen varapresidentin tai kansainvälisen johtajan virkaan on
vaalikelpoinen, jos ehdokkaan kannatus on annettu ja saapunut kansainväliseen
päämajaan vähintään vaadittavaa päivämäärää ennen vuosikongressin alkua.
Kyseinen kansainvälinen kongressi tulee laskea yhdeksi (1) kahdesta (2) toisiaan
seuraavasta vuosikongressista, jossa ehdokas voi olla ehdokkaana siten kuten
kansainvälisissä säännöissä on määritelty.
b. Aikajakso, jolloin ehdokas voi olla ehdokkaana, ei ala ennen kuin ehdokas on
vaalikelpoinen. Siinä tapauksessa, että ehdokas ei ole vaalikelpoinen kansainvälisessä
vuosikongressissa, ei kyseistä vuosikongressia tule laskea yhdeksi (1) kahdesta (2)
toisiaan seuraavasta vuosikongressista, jossa ehdokas voi olla ehdokkaana. Niihin
erityisiin olosuhteisiin, joissa hyväksytty ehdokas ei ole vaalikelpoinen kuuluu –
olematta kuitenkaan ole rajoitettu näihin – seuraavat:
(1)

Jos kolmannen varapresidentti- tai kansainvälisen johtajaehdokkaan piirin
(yksittäis-, osa- tai moninkertaispiiri) kannatus myönnetään lyhyemmässä
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ajassa kuin mitä tietyn vuosikongressin kokoontumispäivän osalta vaaditaan,
ehdokas ei ole kelpoinen valittavaksi tässä tietyssä vuosikongressissa.
(2)

Jos kolmannen varapresidentin tai kansainvälisen johtajaehdokkaan
moninkertaispiirin kannatus on myönnetty lyhyemmässä ajassa kuin mitä
tietyn vuosikongressin kokoontumispäivän osalta vaaditaan, tulee ehdokkaan
piirin kannatusta pidentää ja kyseistä kansainvälistä kongressia ei tule laskea
yhdeksi (1) kahdesta (2) toisiaan seuraavasta vuosikongressista, jossa ehdokas
voi olla ehdokkaana. Tämä koskee sekä ala- että moninkertaispiiriä, vaikka
alapiirin kannatus olisikin annettu ennen vuosikongressin alkua vaadittavaa
päivämäärää.

(3)

Jos seuraava kansainvälinen vuosikongressi järjestetään kannatetun
ehdokkaan yksittäis- tai moninkertaispiirissä, ehdokas ei ole kelpoinen
valittavaksi tässä tietyssä vuosikongressissa.

(4)

Jos kolmas varapresidentti tai kansainvälinen johtajaehdokas saa tietyn
yksittäis- tai moninkertaispiirin tuen, mutta kansainvälinen johtaja samasta
yksittäis- tai moninkertaispiiristä on parhaillaan kansainvälisen hallituksen
jäsen, ehdokas tulee vaalikelpoiseksi vasta siinä kansainvälisessä
vuosikongressissa, jossa istuvan kansainvälisen virkailijan toimikausi päättyy

15. Sanonnan ”Jäsenet, jotka ovat olleet klubissa vähintään vuoden ja päivän” tulkinta
Sanonta ”jäsenet, jotka ovat olleet klubissa vähintään vuoden ja päivän”, kuten se
esiintyy kansainvälisissä säännöissä ja ohjesäännössä, tulkitaan merkitykseltään
seuraavasti:
a. Siirtojäsen lasketaan jäseneksi klubin oikeutettujen edustajien määrän laskemisessa,
jos siirtojäsen on ollut vastaanottavan klubin jäsen vähintään yhden vuoden ja yhden
päivän.
b. Uudelleen liittynyt jäsen lasketaan jäseneksi klubin oikeutettujen edustajien määrää
laskettaessa, edellyttäen että uudelleen liittynyt jäsen on ollut klubin jäsen vähintään
vuoden ja päivän pituisen kokonaisjakson verran.
c. Vasta perustetulla klubilla on oikeus yhteen edustajaan ja yhteen varaedustajaan,
kunnes sen perustamisesta on kulunut vuosi ja päivä. Sen jälkeen sen edustajien
määrä perustuu niiden jäsenien määrään, jotka ovat olleet klubissa vuoden ja päivän.
d. Status quosta vapautettujen klubien edustajien määrä perustuu niiden edustajien
määrään, jotka ovat olleet klubissa vähintään vuoden ja päivän status quosta tai
määräaikaisesta erottamisesta vapautumisen aikaan. Edellytetään kuitenkin, että
status quosta vapautetulla klubilla on oikeus vähintään yhteen edustajaan ja yhteen
varaedustajaan.
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16. Ensimmäisen ja toisen varapiirikuvernöörin pätevyyden tulkinta, kun pätevyys
koskee lions- ja lionessklubin virkojen tasa-arvoisuutta.
Kansainvälisen ohjesäännön luvussa 9, kohdat 6(b)(1) ja 6(c)(1): ensimmäisestä ja
toisesta varapiirikuvernööriehdokkaasta säädetty teksti tunnustetaan ja pysyy
muuttumattomana: ”Ehdokkaan varapiirikuvernöörin virkaan tulee olla yksittäis- tai
osapiirinsä hyvässä asemassa olevan perustamiskirjan saaneen lionsklubin hyvässä
asemassa oleva jäsen” ja rajoitettuun tarkoitukseen tulkittaessa ensimmäisen ja toisen
varapiirikuvernöörin viran pätevyyksiä, palvelu lionessklubin klubipresidenttinä tai
hallituksen jäsenenä tulkitaan vastaavan palvelua lionsklubin klubipresidenttinä tai
hallituksen jäsenenä.
Lionsklubin jäsenet voivat siksi käyttää palvelua lionessklubin presidenttinä tai
lionessklubin hallituksen jäsenenä täyttämään ensimmäisen ja toisen varapiirikuvernöörin
vaalien pätevyysvaatimuksia.

16. Selvennys järjestön kansainvälisissä säännöissä esiintyvään termiin
"vetäytyminen".
Tulkinta sanasta ”vetäytyminen” Kansainvälisen ohjesäännön artiklassa II, 4. §:ssä (a)
(iii) ei ole tarkoitettu merkitsemään kannatetun ehdokkaan päätöstä vetäytyä syrjään tai
pidättäytyä lähettämästä nimeään kansainväliselle ehdollepanotoimikunnalle tietyssä
kansainvälisessä vuosikongressissa.
17. Piirin menettelyvaatimusten tulkinta
Kansainvälisen ohjesäännön luku IX, 5. §, joka rajoittaa pätevyysvaatimusta niiden
lisäksi, jotka on määrätty kansainvälisissä säännöissä ja ohjesäännössä ehdokkuudesta
kansainväliseen virkaan, pätee myös ensimmäisen ja toisen varapiirikuvernöörin viran
ehdokkaisiin, huolimatta siitä että ensimmäinen tai toinen varapiirikuvernööri ei ole
kansainvälinen virkailija.
18. Tulkinta ilmoituksen antamisesta ja julkaisemisesta koskien virallista
vuosikongressikutsua ja muutoksista ilmoittamista
Vaalipiiriä koskeva tulkinta ilmoituksen antamisesta ja julkaisemisesta koskien virallista
vuosikongressikutsua ja lisäyksistä ilmoittamisesta, minkä mukaan Luvussa XI, kohdassa
2 Kansainvälisessä ohjesäännössä ja Luvussa VI, kohdassa 2 ja Luvussa XIII, kohdassa 2
Kansainvälisessä ohjesäännössä arvioidaan riittäviksi, kun ne täyttävät seuraavat
vaatimukset: (a) näiden ilmoitusten julkaiseminen englannin kielellä The Lion -lehden
virallisessa päämajan versiossa annetun aikarajan puitteissa ja näiden ilmoitusten
antaminen julkaistavaksi The Lion -lehden sopivissa kieliversioissa annetun aikarajan
puitteissa niin pian kuin ne on saatu tai sen aikarajan puitteissa, mikä on annettu luvussa
XVII Hallituksen sääntökokoelmassa; (b) näiden ilmoitusten julkaiseminen kaikilla
virallisilla kielillä järjestön verkkosivulla annetun aikarajan puitteissa; ja (c)
sähköpostiviestin lähettäminen näiden ilmoitusten julkaisemisesta järjestön verkkosivulla
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kaikilla virallisilla kielillä jokaisen klubin virkailijalle, joiden sähköpostiosoite on annettu
järjestön tietoon.
19. Tulkinta siitä saako moninkertaispiiri periä maksuja, jotka käytetään
kansainväliseen virkaan pyrkivien vaalikampanjaan
Kansainvälisten sääntöjen mukaan moninkertaispiirillä on oikeus olla edustettuna
kansainvälisellä tasolla. Tämä sisältää siis myös oikeuden rahoittaa toimintaa, joka on
tarpeen edustuksen varmistamiseen. Siten on myös luvallista kerätä siihen tarvittavat
varat ko. moninkertaispiirin jäseniltä. Kysymyksessä olevasta maksusta tulee päättää
moninkertaispiirin sääntöjen mukaisessa järjestyksessä, samalla tavoin kuin päätetään
jäsenmaksun korotuksesta.

D. LAUSUNTOJA LAKIASIOISTA
1. Yhteydet muihin kansainvälisiin järjestöihin
Lionsklubi, -piiri tai -moninkertaispiiri, lions-foorumi tai lionien yhtymä ei saa liittyä
jäseneksi toiseen monikansalliseen järjestöön sillä tavalla, että siitä aiheutuu oikeuksia ja
velvollisuuksia osapuolten kesken, paitsi silloin, kun järjestön kansainvälinen hallitus on
ennakolta hyväksynyt liittymisen.
2. Entisten klubi-, piiri- ja kansainvälisten virkailijoiden yhdistykset
Järjestön kansainvälinen hallitus on päättänyt, että klubien, piirin ja järjestön entisten
virkailijoiden yhdistykset ovat epävirallisia, mutta niiden perustaminen ja toiminta
sallitaan sillä ehdolla, että:
a. niiden toiminta ei ole ristiriidassa kansainvälisten sääntöjen ja ohjesäännön
määräyksien eikä kansainvälisen hallituksen päätösten kanssa;
b. ne eivät määrää tai peri jäsenmaksuja;
c. niihin osallistuminen on täysin vapaaehtoista;
d. ne eivät muodosta ylempää hallintorakennetta tai organisaatiota, joka haittaisi klubien
ja piirien säännönmukaisten hallintoelimien toimintaa.
3. Yksityisten lionien käytös, joka on kansainvälisten sääntöjen, hallituksen päätösten,
lionsperiaatteiden ja/tai lionismin päämäärien vastaista
Siinä tapauksessa, että yksityinen lionsklubin jäsen menettelee siten, että hänen
käytöksensä järjestön kansainvälisen hallituksen mielestä on ristiriidassa kansainvälisten
sääntöjen ja ohjesäännön, hallituksen päätösten, lionismin eettisten periaatteiden ja/tai
lionismin päämäärien kanssa, noudatetaan seuraavaa menettelyä.
a. Asianomaiselle lionille ja hänen klubilleen ilmoitetaan sääntöjen rikkomisesta ja heitä
kehotetaan lopettamaan se;
b. Jollei asianomainen lionsklubin jäsen suostu noudattamaan kansainvälisen hallituksen
määräystä, hänen klubilleen ilmoitetaan, että hänet täytyy erottaa klubista;
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c. Jos klubi ei suostu erottamaan häntä ja poistamaan hänen nimeään jäsenluettelosta
kolmenkymmenen (30) päivän kuluessa ilmoituksen saapumisesta, klubi määrätään
status quohon.
4. Äänestyslippujen säilyttäminen
Järjestön tulee säilyttää kaikki alkuperäiset kansainvälisen vuosikongressin
äänestyskortit, joko äänestykseen käytetyt tai tyhjät, kuusikymmentä (60) päivää sen
kansainvälisen vuosikongressin päättymisen jälkeen, joka seuraa välittömästi sen
kongressin loppumista, jossa vaalit tapahtuivat. Jos tuolloin päätetään, ettei vaaleista ole
jätetty muistutusta tai päätöstä muistutuksesta ole tehty oikeaan aikaan, äänestyskortit
hävitetään pitämättä pysyvää tilastoa sellaisista korteista.
5. Video- tai telekonferenssit
Kansainvälinen presidentti voi valtuuttaa minkä tahansa kansainvälisen hallituksen
säännöllisen tai erikoiskokouksen (kokousten) kokoontumisen video/telekonferenssin
muodossa. Äänestys video/telekonferenssin aikana järjestetään lippuäänestyksellä joko
elektronisella tai muulla sopivalla tavalla. Pyyntö suljetusta lippuäänestyksestä tulee
tehdä Hallituksen sääntökokoelman luvussa III, A.3. määrättyjen toimenpiteiden
mukaisesti.
6. Ammatillisen ja/tai yksityisen kaupallisen edun edistäminen
Lionjäsenet, klubit, piirit (yksittäis-, osa- ja moninkertaispiirit) ja lionien sponsoroimat
osapuolet ovat oikeutettuja käyttämään lionsjäsenyyttä verkostojen luomiseen,
keskustelemiseen ja jäsenen ammatillisen ja/tai yksityisen taloudellisten intressien
edistämiseen, mukaan lukien sellaiset aktiviteetit kuin henkilökohtaiset keskustelut,
kutsutut esitelmien pitäjät tai mainosmateriaalin jakaminen tai muun tiedon välittäminen
jäsenille kutsusta. Ei-pyydettyjä, ei-haluttuja ammatti- ja/tai yksityisten taloudellisten
intressien edistäminen ja/tai postituslistojen, jäsenluetteloiden tai minkä muun tahansa
jäsenten, klubin, piirin tai kansainvälisen listan käyttäminen postituksiin
(suorailmoitukset, elektroniset viestit, faksit tai muuten) minkä tahansa ammatillisen
ja/tai yksityisen taloudellisen edun tavoittelemiseen ovat kiellettyjä.
10. Määritelmä ”Riittävä aika” sen jälkeen kun kansainvälisen virkailijan kannatus on
peruutettu
Kun ehdokas peruuttaa kannatuksensa kansainväliseen virkaan osa-piirissä tai
moninkertaispiirissä, tämä tulee tehdä niin että annetaan riittävästi aikaa muille
ehdokkaille ilmoittaa heidän aikomuksistaan hankkia kannatus kansainväliseen virkaan
osapiirissä ja/tai moninkertaispiirissä niiden omien sääntöjen mukaisesti. Riittävä aika
tarkoittaa vähintään viisitoista (15) päivää ilmoituksen tekemiseksi siitä kun henkilö
hakee kannatusta kansainväliseen virkaan.

E. KANSAINVÄLISEN PINSSIENVAIHTOKLUBIN SÄÄNNÖT
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Kansainvälinen pinssienvaihtoklubin (International Trading Pin Club) perustaminen
edellyttää, ettei se aloita toimintaansa ennen kuin sen säännöt on lähetetty kansainväliselle
hallitukselle ja ne on hyväksytty.

F. POSTIMERKKIKLUBIT LIONSMAISSA
1. Postimerkkiklubi, johon pääsevät jäseniksi vain lionit, voidaan perustaa mihin klubiin tai
piiriin (yksittäis-, osa- tai moninkertaispiiriin) tahansa sillä ehdolla, että ao. klubi tai piiri
hyväksyy sen perustamisen ja se ryhtyy yhteistyöhön Lions Clubs Internationalin
postimerkkiklubin kanssa.

G. SOPIMUKSET
Mikään sopimus, johon tarvitaan järjestön sitoumus/velvoitus ei tule voimaan ennen kuin
sopimus on luettu ja hyväksytty ja sen on todettu olevan järjestön hankintasääntöjen
mukainen. Varat näihin sopimuksiin tulee ilmetä budjetissa, jonka kansainvälinen hallitus on
hyväksynyt.

H. ETURISTIRIITA
Järjestö ei voi solmia yksin eikä yhdessä muiden kanssa minkäänlaisia sopimuksia tai
kauppoja, joissa toisena osapuolena on järjestön virkailija, kansainvälinen johtaja, entinen
kansainvälinen presidentti, entinen kansainvälinen johtaja tai hallitukseen nimitetty jäsen tai
joissa järjestön virkailijalla, kansainvälisellä johtajalla tai entisellä kansainvälisellä
presidentillä, entisellä kansainvälisellä johtajalla tai hallitukseen nimitetyllä jäsenellä on
osake-enemmistö tai muunlainen intressi ja josta hän saa tai voisi saada välitöntä tai välillistä
taloudellista etua, ennen kuin kaksi (2) vuotta on kulunut hänen virkakautensa tai
nimityksensä loppumisesta.

I. SÄÄNNÖT KOSKIEN PUOLUEETONTA TARKKAILIJAA
1. Tarkoitus
Tukea piirin (yksittäis-, osa- ja moninkertaispiirin) vaalien järjestämistä, jotta ne
vastaavat Lions Clubs Internationalin asettamia vaatimuksia.
2. Valinta
Valitaan joukko päteviä ja puolueettomia tarkkailijoita, jotka sääntötoimikunta nimittää
virkoihin. Sääntö- ja ohjesääntötoimikunta tarkistaa heidän toimintansa joka vuosi
yhdessä järjestön hallintovirkailijoiden kanssa.
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3. Pätevyysvaatimukset
a. Aikaisempi kokemus kansainvälisen hallituksen jäsenenä;
b. Tuntee kohdemaan tai piirin kulttuurin ja ihmisten elämäntavat.

4. Tarkkailijan pyytäminen
Tarkkailijaa voidaan pyytää ja pyynnön jälkeen sääntö- ja ohjesääntötoimikunta voi
nimittää tarkkailijan, jos sellainen löydetään, seuraamaan piirikuvernöörin, ensimmäisen
ja toisen varapiirikuvernöörin vaaleja seuraavissa olosuhteissa:
a. Sääntö- ja ohjesääntötoimikunnan pyynnöstä milloin tahansa ennen piirin
vuosikokousta.
b. Sääntö- ja ohjesääntötoimikunnan pyynnöstä kun on aikaisemmin voimaan jätetty
vaalivalitus.
c. Piirikuvernöörin, ensimmäisen tai toisen varapiirikuvernööriehdokkaan pyynnöstä
vähintään kaksikymmentäviisi (25) päivää ennen piirin vuosikokousta kun tähän on
hyvä syy, sääntö- ja ohjesääntötoimikunnan tai sen edustajan päätöksen mukaisesti.
d. Piirikuvernöörin tai kolmen (3) tai useamman hallituksen jäsenen pyynnöstä
vähintään kaksikymmentäviisi (25) päivää ennen piirin vuosikokousta kun tähän on
hyvä syy, sääntö- ja ohjesääntötoimikunnan tai sen edustajan päätöksen mukaisesti.
5. Maksut
Vaalitarkkailijan maksut arvioidaan seuraavien sääntöjen mukaisesti:
a. Kun sääntö- ja ohjesääntötoimikunta nimittää puolueettoman tarkkailijan,
arkistointimaksuna veloitetaan piiriltä USD1000 (jota ei palauteta) tai vastaava
summa paikallisessa valuutassa. Tässä osassa mainittuja maksuja voidaan pienentää,
jos on näyttöä hyvästä syystä kuten järjestön lakiasiainneuvoja yhdessä sääntö- ja
ohjesääntötoimikunnan kanssa päättää.
b. Piirin tai ehdokkaan pyyntö puolueettoman tarkkailijan nimittämisestä tulee lähettää
yhdessä USD1000 arkistointimaksun kanssa (tai vastaava summa paikallisessa
valuutassa). Jos kansainvälinen hallitus tai sen edustaja päättää, että ei ole olemassa
riittävää syytä nimittää puolueetonta tarkkailijaa, kansainvälinen päämaja pitää
USD250 hallintokulujen kattamiseen ja USD750 palautetaan.
c. Jos puolueeton tarkkailija nimitetään tehtävään, maksua ei palauteta.
d. Tämän maksetun summan lisäksi piiri on vastuussa tarkkailijan hotelli- ja
ateriakuluista tehtävän suorittamisen ajalla.
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6. Puolueettoman tarkkailijan velvollisuudet
Kun puolueeton tarkkailija on nimitetty tehtävään näiden ohjeiden mukaisesti, hänellä on
seuraavat velvollisuudet:
a. Kerätä tarkat ja monipuoliset tiedot ohjesäännöistä, toimintasäännöistä ja paikallisista
tavoista vaaleihin liittyen.
b. Raportoida virheistä ja toimintavoista, joiden katsotaan olevan puolueellisia,
sopimattomia tai haitaksi vaaliprosessille.
c. Tarjota puolueettoman ja ammattimaisen analyysin vaaliprosessista.
d. Antaa suosituksia vaalien ja siihen liittyvien prosessien rehellisyyden ja tehokkuuden
parantamiseksi, mutta samalla jättää osallistumatta suoranaisesti itse prosessiin.
7. Raportointi
Puolueettomien tarkkailijoiden tulee lähettää kirjallinen raportti lakiasiain jaostoon
enintään viisitoista (15) päivää piirin vuosikokouksen jälkeen. Tässä raportissa tulee olla
tarkat ja puolueettomat lausunnot esille tulleista asioista, loppupäätelmät ja sopivat
suositukset liittyen vaalisääntöjen noudattamiseen, mukaan lukien vaalien oikeellisuuteen
ja puolueettomuuteen.

J. MUUTOS JÄRJESTÖN LYHENNETTYYN NIMEEN
Kansainvälisen järjestön julkaisujen tekstissä esiintyvä nimi "Lions International" korvataan
joka kerran nimellä "Lions Clubs International".

K. KANSAINVÄLISTÄ JÄRJESTÖÄ KOSKEVAT KÄRÄJÖINNIT
1. Käräjöinnin aloittaminen
Oikeudenkäynti Lionien kansainvälisen järjestön puolesta voidaan panna alkuun vain
silloin, kun kansainvälinen hallitus tai työvaliotoimikunta tai kansainvälinen presidentti
(tai saatavissa oleva seuraavaksi korkein kansainvälinen virkailija), hallintovirkailija ja
järjestön lakimies (General Counsel) ovat hyväksyneet sen.
2. Raportointi meneillään olevasta käräjöinnistä
Järjestön lakimiehen (General Counsel) tulee laatia yhteenveto, josta käy selville tilanne
järjestön oikeusjuttujen kohdalla, esitettäväksi hallintovirkailijan raportin osana
kansainvälisen hallituksen kokoukselle. Jokainen oikeusjutussa tapahtunut muutos
ilmoitetaan hallitukselle hallintovirkailijan kuukausiraportissa.
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L. JÄRJESTÖN VALTUUTTAMA "REKISTERÖITY" MAKSUJEN VÄLITTÄJÄ
Lokakuusta 2017 alkaen Lionsklubien kansainvälinen järjestö (Lions Clubs International)
valtuuttaa CSC (Corporation Service Company) palvelemaan järjestön rekisteröitynä
maksujen välittäjänä kaikissa osavaltioissa ja maissa, joissa järjestöllä tulee olla rekisteröity
edustaja.

M. MAKSUJEN VÄLITTÄJÄT (FISCAL AGENTS):
Maa
1. Intia

Maksujen välittäjä

Pvm

__________________

______________

M. KANSAINVÄLISEN HALLITUKSEN JÄSENTEN JA JÄRJESTÖN
VIRKAILIJOIDEN LAINMUKAISET VASTUUT
Yksityiskohtaiset tiedot, joissa korostetaan lakien ja asetusten mukaisia yhdistyksen
hallituksen virkailijoille ja johtajille kuuluvia tehtäviä ja velvollisuuksia, tulee sisällyttää
Uusien johtajien perehdytystilaisuuteen, joka tarjotaan kaikille uusille kansainvälisille
johtajille.

N. KAUPALLISTEN LISENSSINHALTIJOIDEN LAHJAT
Kansainvälinen hallitus kieltää täten kaikkia järjestön virkailijoita, johtajia ja työntekijöitä
hyväksymästä mitään lahjoja järjestön kaupallisilta lisenssinhaltijoilta tai lisenssinhaltijoiksi
pyrkiviltä tahoilta.

O. ETURISTIRIITAPERIAATE
Lionsklubien kansainvälisen järjestön (”järjestö”) virkailijat, hallitus, johto ja henkilöstö
tunnustavat yhteisen vastuun sen varmistamiseksi, että he toimivat puolueettomalla tavalla ja
palvelevat maailman lionien tavoitteita. Järjestön vastuulla on varjella eturistiriitoja vastaan,
jotka voisivat vaarantaa järjestön toimintojen lahjomattomuutta ja puolueettomuutta.
1. Tarkoitus
Eturistiriitaperiaatteen tarkoitus on suojella järjestön etuja silloin kun se harkitsee
liiketoimen tai sopimuksen aloittamista, joka voisi hyödyttää virkailijan, kansainvälisen
johtajan, johtajan tai järjestön henkilöstön yksityisiä etuja. Tämä periaate on aiottu
täydentämään, mutta ei korvaamaan mitään soveltuvia valtion lakeja, jotka säätelevät eikaupallisiin ja hyväntekeväisyysjärjestöihin sovellettavia eturistiriitoja.
2. Määritelmät
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a. Osallinen henkilö
Jokainen virkailija, johtaja tai toimikunnan jäsen, jolla on hallituksen delegoima valta
ja jolla on välitön tai välillinen taloudellinen intressi, on osallinen henkilö.
a. Taloudellinen intressi
Henkilöllä on taloudellinen intressi, jos hänellä on välittömästi tai välillisesti
liikeyrityksen, sijoituksen tai perheen välityksellä:
(1)
(2)
(3)

Omistus- tai sijoitusintressi jossain yhtymässä, jonka kanssa järjestöllä on
liiketoimi tai sopimus,
Korvaussopimus järjestön tai minkä tahansa yhtymän tai yksilön kanssa, jonka
kanssa järjestöllä on liiketoimi tai sopimus tai
Mahdollinen omistus- tai sijoitusintressi tai korvaussopimus yhtymän tai
yksilön kanssa, jonka kanssa järjestö neuvottelee liiketoimesta tai
sopimuksesta.

Korvaus sisältää välittömän tai välillisen maksun samoin kuin lahjat tai palvelukset
jotka ovat tuntuvia. Taloudellinen intressi ei ole välttämättä eturistiriita, jollei hallitus
tai asiaankuuluva toimikunta pidä sitä sellaisena.
3. Menettelyt
a. Tiedonantovelvollisuus
Minkä tahansa varsinaisen tai mahdollisen eturistiriidan yhteydessä osallisen henkilön
tulee paljastaa taloudellisen intressinsä olemassaolo ja hänelle tulee antaa tilaisuus
paljastaa kaikki tärkeät tosiasiat johtajille ja toimikuntien jäsenille, joilla on
hallituksen delegoima valta harkita ehdotettua liiketointa tai sopimusta.
b. Eturistiriidan olemassa olosta päättäminen
Kun mahdollisesta taloudellisesta eturistiriidasta on ilmoitettu ja kuultu siihen
liittyvät todisteet ja osallisena olevat henkilöt, tulee näiden poistua huoneesta siksi
aikaa, kun eturistiriidan olemassa olosta keskustellaan ja päätetään äänestyksellä.
Jäljelle jäävien hallituksen tai toimikunnan jäsenten on päätettävä, onko eturistiriita
olemassa.
c. Toimenpiteet eturistiriidasta keskustelemiseen
(1)

Osallinen henkilö voi tehdä esityksen hallituksen tai toimikunnan
kokouksessa, mutta sellaisen esityksen jälkeen hänen tulee poistua
kokouksesta keskustelun ja äänestyksen ajaksi liiketoimesta tai sopimuksesta,
josta seuraa eturistiriita.

(2)

Presidentin tai toimikunnan puheenjohtajan tulee, jos sopii, nimittää
puolueeton henkilö tai toimikunta tutkimaan vaihtoehtoa ehdotettuun
liiketoimeen tai sopimukseen.
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(3)

Tutkittuaan asiaa huolellisesti hallituksen tai toimikunnan tulee päättää voiko
järjestö saada kohtuullisilla yrityksillä henkilöltä tai yhtymältä edullisemman
liiketoimen tai sopimuksen, joka ei aiheuttaisi eturistiriitaa.

(4)

Jos edullisempi liiketoimi tai sopimus ei ole kohtuullisesti saavutettavissa
olosuhteissa, joista ei seuraisi eturistiriita, hallituksen tai toimikunnan tulee
päättää puolueettomien johtajien ääntenenemmistöllä, onko liiketoimi tai
sopimus järjestön parhaaksi eduksi ja onko liiketoimi tasapuolinen ja
kohtuullinen järjestölle, ja sen tulee tehdä päätös siitä ryhdytäänkö
liiketoimeen tai sopimukseen yhdenmukaisesti sellaisen päätöksen kanssa.

d. Eturistiriitaperiaatteen rikkomukset
(1)

Jos hallituksella tai toimikunnalla on kohtuullinen syy luulla, että jäsen on
jättänyt paljastamatta varsinaisia tai mahdollisia eturistiriitoja, se ilmoittaa
jäsenelle sellaisen luulon perustuksen ja antaa hänelle tilaisuuden selittää
oletetun paljastamatta jättämisen.

(2)

Jos sen jälkeen kun on kuultu jäsenen vastaus ja tehty lisätutkimus, joka voi
olla olosuhteissa aiheellinen, hallitus tai toimikunta päättää, että jäsen on itse
asiassa jättänyt paljastamatta varsinaisen tai mahdollisen eturistiriidan, se
ryhtyy sopivaan kurinpidolliseen ja korjaustoimenpiteeseen.

4. Käsittelypöytäkirjat
Hallituksen ja kaikkien toimikuntien, joilla hallituksen delegoima valta, pöytäkirjojen
tulee sisältää:
a. Niiden henkilöiden nimet, jotka paljastivat ja joilla löydettiin olevan taloudellista
intressiä varsinaisen tai mahdollisen eturistiriidan yhteydessä, taloudellisen intressin
luonne, toimenpide, mihin ryhdyttiin sen päättämiseksi, oliko asiassa eturistiriita ja
hallituksen tai toimikunnan päätös siitä, oliko asiassa itse asiassa eturistiriita.
b. Niiden henkilöiden nimet, jotka olivat läsnä liiketoimeen tai sopimukseen liittyvissä
keskusteluissa ja äänestyksissä, keskustelun sisältö, mukaan lukien ehdotetun
liiketoimen tai sopimuksen vaihtoehdot, sekä luettelo tässä yhteydessä suoritetuista
äänestyksistä.
5. Korvaus, ateriat, viihde (jne.)
a. Hallituksen äänivaltainen jäsen, joka saa korvauksen jne. välittömästi tai välillisesti
myyjältä, on estynyt äänestämästä asioissa, jotka koskevat tuon jäsenen korvausta.
b. Äänivaltainen jäsen missä tahansa toimikunnassa, jonka toimivaltaan korvaus yms.
asiat kuuluvat, joka saa korvauksen välittömästi tai välillisesti myyjältä, on estynyt
äänestämästä asioissa, jotka koskevat tuon jäsenen korvausta.
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6. Vuosittaiset lausunnot
Jokaisen virkailijan, johtajan ja toimikunnan jäsenen, jolla on hallituksen delegoima
valta, on vuosittain allekirjoitettava lausunto, joka vahvistaa, että kyseinen henkilö:
a.
b.
c.
d.

On saanut jäljennöksen eturistiriitaperiaatteesta;
On lukenut ja ymmärtänyt periaatteen;
On suostunut noudattamaan periaatetta; ja
Ymmärtää, että järjestö on voittoa tuottamaton yhteisö ja ylläpitääkseen
verovapautensa liittovaltion veroista, sen tulee ryhtyä etupäässä aktiviteetteihin, jotka
toteuttavat yhden tai useampia sen verovapaista päämääristä.

7. Ajoittaiset tarkistukset
Sen varmistamiseksi, että järjestö toimii tavalla, joka on yhdenmukainen sen voittoa
tuottamattomien päämäärien kanssa ja että se ei ryhdy aktiviteetteihin, jotka voisivat
vaarantaa sen asemaa verovapaana järjestönä liittovaltion veroista, tulee järjestää
ajoittaisia tarkistuksia. Ajoittaisten tarkistusten tulee sisältää vähintään seuraavat aiheet:
a. Ovatko korvaus jne. sopimukset ja edut kohtuulliset ja tasa-arvoisen neuvottelun
tulos.
b. Noudattaako yhteistyökumppanuus ja yhteiset liikeyrityssopimukset ja sopimukset
myyjien kanssa kirjallisia periaatteita, onko ne kirjoitettu asianmukaisesti,
osoittavatko ne kohtuullisia maksuja tavaroista ja palveluista, edistävätkö ne yhteisön
ei-kaupallisia tarkoituksia eivätkä aiheuta lisääntyvää etua eikä luvatonta yksityistä
etua.
8. Ulkopuolisten asiantuntijoiden käyttö
Tehdessään ajoittaisia tarkistuksia järjestö voi käyttää ulkopuolisia asiantuntijoita, mutta sen ei
tarvitse näin tehdä. Jos käytetään ulkopuolisia asiantuntijoita, heidän käyttönsä ei vapauta
hallitusta sen vastuusta varmistaa, että tehdään ajoittaisia tarkistuksia.
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Liite A

LUPAHAKEMUS LIONS NIMEN JA/TAI LIIKEMERKIN KÄYTTÖÖN
HAKIJA:
_______________________________________________________________________
(Sponsoroivan klubin tai piirin nimi)
_______________________________________________________________________
(Osoite)
_______________________________________________________________________
KENELLE:

The International Association of Lions Clubs
Attn: Legal Division
300 22nd Street
Oak Brook IL 60523-8842 USA

Kansainvälisten ohjesääntöjen luvussa 1 sanotaan:
Mikään lionsklubi, klubin jäsen, lionspiiri (yksittäis-, osa- ja moninkertaispiiri) tai mikään
lionsklubin, klubin jäsenen tai lionien yhtymän organisoima ja/tai valvoma yhdistys (rekisteröity tai
muussa muodossa toimiva) ei saa käyttää järjestön ja sen klubien nimeä, hyväätahtoa, tunnusta ja
muuta tunnusmerkkiä mihinkään muuhun tarkoitukseen kuin mitä näissä säännöissä on määrätty tai
mitä kansainvälinen hallitus on nimenomaan päättänyt; eikä kukaan yksityinen eikä edellä tarkoitettu
yhteisö saa käyttää tämän järjestön ja sen jäsenklubien nimeä, hyväätahtoa, tunnusta tai muuta
tunnusmerkkiä ilman kansainvälisen hallituksen antamaa kirjallista suostumusta ja lisenssiä.
I.

Aktiviteetin tai projektin luonne:
(A)

Ehdotetun projektin / säätiön nimi:

(B)

Ehdotetun projektin / säätiön verkkosivut:

(C)

Mukana olevien klubien ja/tai piirien nimet:
______________________________________________________________
______________________________________________________________

(D)

Kuvaile miten klubit ja/tai piirit ovat antaneet luvan (liitä mukaan kopio
pöytäkirjoista/päätöksistä).
______________________________________________________________
______________________________________________________________

Voimassa alkaen 17. lokakuuta 2018
Luku XV
Sivu 25

(E)

II.

Varojen lähde (yksityiskohtainen selvitys):
(1)

Miten varoja tullaan keräämään?
____________________________________________________

(2)

Kuka määrittelee siitä koituvat kustannukset ja millä perustein?
____________________________________________________

(3)

Kuinka paljon, yleisesti ottaen, kerätyistä varoista käytetään samana vuonna?
________________________________________________________

(F)

Minkä tyyppistä tietoa osallistuville klubeille annetaan koskien aktiviteettitoimenpiteitä?
____________________________

(G)

Kuvaile millä tavoin klubit osallistuvat (varainkeruun tai lahjoitusten lisäksi), kuten mitä
muita toimenpiteitä klubien vastuulle on annettu?
________________________________________________
______________________________________________________

(H)

Kuvaile mitä kaikki vakuutuksia, lionien yleisen vastuuvakuutusohjelman lisäksi, tätä
projektia varten on hankittu tai tullaan hankkimaan (kuten vastuu-, vahinko, petos/varkaus-, omaisuus- tai vastaavat vakuutukset johtajille ja virkailijoille, tms.)
_________________________
__________________________________________________________

(I)

Sisäinen organisaatio tai rakenne:

(1)

Lähetä jäljennökset sen säännöistä, rekisteristä ja rekisteröintitodistus.

(2)

Listaa nykyiset virkailijat ja virkakaudet.
________________________________________________________________________
____________________________________________________

(3)

Onko rekisteröity yritys maanne lakien mukaan hyväntekeväisyyttä?
______________________________________________________________

Klubien ja/tai piirien osallistuminen
(A)

Jos joku klubi tai lion päättää olla osallistumatta projektiin sen alkaessa tai vetäytyy siitä
myöhemmin, seuraako siitä klubin tai piirin (tai alueen) taholta painostusta sitä/häntä
kohtaan, pakotteita tai muita sanktioita? Jos "kyllä", selosta tarkemmin.
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________

(B)

Peritäänkö klubilta/lionilta maksuja tai lahjoituksia projektiin osallistumisesta? Jos
"kyllä", selosta tarkemmin.
________________________________________________________
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III.

Tarkoitus
Selosta tarkoin, mitä hyvää projektilla pyritään saavuttamaan ja kuvaile ihmisiä, laitoksia tms.,
joita se hyödyttää.
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________

IV.

V.

Kesto
(A)

Kuinka pitkään projektin odotetaan jatkuvan? (pysyvästi, tms.)
______________________________

(B)

Kuinka pitkään aktiviteetti on ollut toiminnassa ennen tämän hakemuksen laatimista?

Olemme selvillä järjestön kautta aikojen voimassa olleesta periaatteesta, jonka mukaan mikään
piiri tai klubi, klubien ryhmä tai yksikään lion ei voi sääntöjen voimalla tai muutoin pakottaa
klubia tai lionia osallistumaan tai antamaan varoja mihinkään aktiviteettiprojektiin vastoin
tahtoaan. Tiedämme ja olemme tiedottaneet myös klubeille ja niiden jäsenille, että piirin ja
klubien jäsenten jäsenmaksut on pidettävä erillään niistä varoista, jotka kerätään piirin tai klubin
aktiviteetteihin; ja vaikka jäsenmaksuja tarvitaan klubien ja piirien hallintoa varten ja siksi
jokaisen täytyy suorittaa niistä osuutensa, kaikki klubin tai piirin aktiviteetteihin kerättävät varat
annetaan vapaaehtoisesti. Tiedämme, ettei mitään klubia tai sen jäsentä saa painostaa eikä
häneltä saa riistää oikeuksia osallistua muuhun toimintaan sen johdosta, että se/hän oli päättänyt
olla osallistumatta tai lahjoittamatta varoja klubin tai piirin aktiviteettiin. Tiedämme ja
suostumme siihen, että jos kansainvälinen hallitus hyväksyy tämän anomuksen, se tapahtuu sillä
nimenomaisella ehdolla, että tässä VI pykälässä esitettyjä vaatimuksia noudatetaan tarkoin ja että
hallitus voi peruuttaa myöntämänsä lisenssin ja luvan, jos edellä olevia ehtoja rikotaan tai jos
kansainvälinen hallitus toteaa järjestön hyvän maineen ja sen päämäärien kärsineen vahinkoa
klubin/piirin tekojen tai laiminlyöntien johdosta.

Klubin/piirivirkailijan allekirjoitus: ____________________ Pvm: _____________________
Virkailijan nimi tekstattuna: ____________________________ Arvo: __________________
Virkailijan sähköpostiosoite: ___________________________________________
Muistitko liittää seuraavat dokumentit hakemuksen mukaan?
Yrityksen perustamisasiakirjat (jos tarpeen)
Säännöt ja ohjesääntö/hallintodokumentit
Klubin/piirin pöytäkirjat, jossa osoitetaan tukea kyseisen Lions-säätiön
perustamiseksi
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LIITE B
KANSAINVÄLISEN HALLITUKSEN JÄSENTEN JA JÄRJESTÖN VIRKAILIJOIDEN LAINMUKAISET VASTUUT
HALLITUKSEN JÄSENET
ILLINOISIN OSAVALTION ASETUKSISSA MÄÄRÄTYT TEHTÄVÄT
Illinoisin valtion asetus (General Not-For-Profit Corporation Act), joka koskee voittoa tuottamattomia
epäkaupallisia korporaatioita, määrää, että "yhdistyksen asioita ja varoja hoitaa sen hallitus". Tämän lehtisen tarkoituksena on määritellä
yksityiskohtaisemmin, mitä sisältyy näihin laajoihin valtuuksiin, jotka asetuksessa on annettu hallitukselle.
HALLITUKSEN JÄSENIEN PERUSVELVOLLISUUDET
Hallituksen jäsenillä on yleisvastuu järjestön varojen ja asioiden hoidosta. Heillä on lakiin perustuva velvollisuus toimia
huolellisesti ja taloudellisesti ja suorittaa heille kuuluvat tehtävät saamiensa valtuuksien mukaan. Hallituksen jäsenellä on kolme
perusvelvollisuutta järjestöä kohtaan, jota he palvelevat: kuuliaisuus, tarkkuus ja lojaalisuus.
Kuuliaisuudella ymmärretään sitä, että hallituksen jäsenet toimivat järjestön peruskirjassa ja sen säännöissä ja ohjesäännössä
annettujen määräysten mukaan. Hallituksen jäsen, joka tahallaan tai joskus myös huolimattomuuden takia rikkoo tätä sääntöä,
joutuu siitä vastuuseen järjestölle.
Toinen velvollisuus, tarkkuus, edellyttää, että hallituksen jäsen noudattaa "kohtuullista varovaisuutta ja säästäväisyyttä"
toimiessaan edustamansa järjestön puolesta. Oikeusistuimet ovat yleensä tulkinneet tätä sanontaa siten, että hallituksen jäsenen tulee
noudattaa samaa tarkkuutta ja taloudellisuutta, jota omaa etuaan valvova henkilö noudattaisi hoitaessaan omia asioitaan. Hallituksen
jäsenen tulee perehtyä järjestön asioihin ja myös seurata sen toimintaa. Tietämättömyys tai taitamattomuus järjestön asioiden hoidossa
ei riitä hallituksen jäsenten puolustukseksi eikä myöskään se, että heillä oli rehellinen tarkoitus.
Kolmas vaatimus on lojaalisuus. Siihen sisältyy, että hallituksen jäsenen tulee rajoittaa omaa toimintaansa siten, ettei hän missään
vaiheessa vahingoita järjestöä tai toimi sen kustannuksella omaksi hyväkseen. Lojaalisuuteen sisältyy myös vaatimus, että hallituksen
jäsenen tulee menetellä avoimesti suorittaessaan toimenpiteitä järjestön puolesta. Sitä arvioitaessa otetaan huomioon riittävä harkinta
toimenpiteen tarpeellisuus järjestölle, sen taloudellinen asema, muut tarjolla olevat vaihtoehdot ja kaikkien asianhaarojen ilmoittaminen.
Tämän Illinoisin asetuksen yleisen lojaalisuusperiaatteen lisäksi asetuksessa on nimenomaan kielletty järjestöä tai yhtiötä antamasta
lainoja virkailijoille tai hallituksen jäsenille. Jos hallitus myöntää lainan, jokainen hallituksen jäsen, joka äänestää sen puolesta tai suostuu
sen myöntämiseen, on yhteisesti ja omalta kohdaltaan vastuussa lainasta järjestölle siihen asti, kunnes koko summa on maksettu.
Illinoisin asetukseen on otettu myös ennakkotapauksena yhtiön tilaisuuden käyttämistä koskeva periaate. Siinä säädetään, ettei
järjestön virkailija tai hallituksen jäsen saa sivuuttaa tilaisuutta liiketoimeen, josta hänen yhtiönsä todennäköisesti olisi kiinnostunut,
antamatta sille ensin tilaisuutta päättää asiasta. Kun arvioidaan, milloin yhtiön edut on sivuutettu, otetaan huomioon tavallinen
liikeperiaate, toiminta "hyvässä uskossa", jota hallituksen jäsenet ovat velvollisia noudattamaan Yhtiön tilaisuutta koskeva periaate
voi tulla kysymykseen myös tontin, osakkeiden tai muun sellaisen intressin hankinnassa, jonka hallituksen jäsen tietää kiinnostavan
hänen yhtiötään tai järjestöään. Jollei hallituksen jäsen tällaisessa tilanteessa varaa järjestölle tilaisuutta toimia, hän on
korvausvelvollinen menetetystä voitosta.
HALLITUKSEN JÄSENET LUOTTAMUSHENKILÖINÄ
Yleinen käytäntö on se, että järjestön virkailijat ja hallituksen jäsenet hoitavat myös sen omaisuutta. Illinoisin oikeudenkäyttö on
jatkuvasti noudattanut sitä periaatetta, että "järjestön virkailijat ja hallituksen jäsenet ovat samalla myös sen omaisuutta hoitavia
luottamushenkilöitä."
Omaisuuden hoito edellyttää, että hallitus ja virkailijat toimivat tässä tehtävässä harkintansa mukaan järjestön parhaaksi.
Tavallisesti hallituksen jäsen toimii hyvässä uskossa ja oman arviointinsa mukaan järjestön etujen mukaisesti. Illinoisin oikeuslaitos
ei yleensä ole puuttunut järjestöjen hallitusten toimintaan paitsi silloin, kun kysymyksessä on ollut petos tai laiton menettely, eikä
määrännyt hallituksen jäsenelle korvausvelvollisuutta hyvässä uskossa suoritetusta virhearvioinnista.
HALLITUKSEN JÄSENEN SANATON SUOSTUMUS HÄNEN OLLESSAAN LÄSNÄ KOKOUKSESSA
Hallituksen jäsenen katsotaan antaneen suostumuksensa päätökselle vain olemalla läsnä siinä kokouksessa, joka päättää asian, jollei hän
ilmoita eriävää mielipidettään merkittäväksi kokouspöytäkirjaan, jollei hän anna kokouksen sihteerille kirjallista eriävää mielipidettä
pöytäkirjan liitteeksi ennen kokouksen päättymistä tai ilmoita siitä sihteerille rekisteröidyssä kirjeessä heti kokouksen jälkeen. Hallituksen
jäsenellä, joka on äänestänyt ehdotuksen puolesta, ei kuitenkaan ole oikeutta eriävän mielipiteen lähettämiseen rekisteröidyssä kirjeessä.
Jos siis hallituksen jäsen ei hyväksy hallituksen päätöstä jossakin esillä olevassa asiassa, hänen tulee menetellä edellä esitettyjen
sääntöjen mukaan; muussa tapauksessa hänen läsnäolonsa kokouksessa katsotaan riittävän suostumukseksi asiaan.
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YHTIÖN VIRKAILIJAT
ASETUKSISSA MÄÄRÄTYT TEHTÄVÄT
Järjestön ja yhtiön virkailijoille kuuluvista tehtävistä ja vallasta ei ole tarkkoja määräyksiä Illinoisin osavaltion alussa
mainitussa asetuksessa. Heille kuuluvat tehtävät on yleensä määritelty järjestön ohjesäännössä tai niistä päättää hallitus siten, etteivät
ne ole ristiriidassa ohjesäännön kanssa.
VIRKAILIJOILLE KUULUVA VALTA
Virkailijoille kuuluva valta ei ole helposti määriteltävissä. Hänen todellinen valtansa verrattuna hänen asemansa suomaan valtaan
tulee kysymykseen sellaisessa tapauksessa, jolloin joku ulkopuolinen nojautuu virkailijan auktoriteettiin.
Virkailijan tulee pysyä toimivaltansa rajoissa ja hän voi joutua vastuuseen järjestölle niiden ylittämisestä. Hän voi myös joutua
vastuuseen vahingosta järjestön ulkopuoliselle asianosaiselle, jos hän toimii ilman ao. valtuuksia ja jollei järjestö ratifioi hänen toimenpiteitään ja ota niistä vastuuta.
VIRKAILIJOIDEN VALTA - TODELLINEN, TODENNÄKÖINEN TAI ERIKOISTAPAUKSESSA MYÖNNETTY
Yhtiön virkailijan valta voi olla todellinen (määritelty tai virkaan sisältyvä) tai todennäköinen, tai se voi johtua valtuudet ylittävän
teon hyväksymisestä.
TODELLINEN VALTA
Virkailijan todellisesta vallasta on määrätty asetuksissa, peruskirjassa, järjestön säännöissä ja ohjesäännössä tai hallituksen
päätöksissä. Esimerkiksi ohjesäännöissä voidaan luetella virkailijat ja määritellä heidän valtansa.
Muu todellinen valta on useimmiten "virkaan kuuluvaa" tai "edellytettyä". Virkailija voi saada virkaan kuuluvan vallan sen
perusteella millaisessa virassa hän toimii.
Nykyinen Illinoisin lainsäädäntö on taipuvainen antamaan presidentille valtuudet toimia järjestön puolesta jokapäiväisissä
rutiiniasioissa, vaikka se onkin kiistanalaista. Jos presidentti on samalla toimitusjohtaja, hänellä on tähän virkaan kuuluvat valtuudet.
Toimitusjohtajalla on valta tehdä sopimuksia ja muuten toimia järjestön puolesta käytännön asioissa. Se, että hänen sallitaan käyttää
toimitusjohtajan valtaa, riittää antamaan hänelle "virkaan kuuluvan" vallan. Siksi kansainvälisen presidentin tulee koko ajan ottaa
huomioon, että lain mukaan hänellä edellytetään olevan virkaan kuuluva toimintavalta, ja muistaa, että hänen toimenpiteensä ovat
järjestöä sitovia.
Sitä vastoin varapresidenteillä ei edellytetä olevan muuta valtaa kuin se, että he voivat toimia kansainvälisen presidentin
sijasta hänen ollessaan estynyt; tällainen este on mm. kuolema, sairaus tai muu toimintakyvyttömyys.
NÄENNÄINEN VALTA
Näennäisvalta on kyseessä silloin, kun järjestö tai korporaatio antaa ymmärtää, että virkailijalla tai agentilla on jokin määrätty
toimivalta ja kolmas asianosainen luottaa siihen. Tällaisessa tapauksessa ei korporaatio eikä myöskään kolmas asianosainen voi kiistää
valtaa. Toisin sanoen, ei vaikuta asiaan, onko korporaation agentin oletettu valta todellista vai näennäistä. Vain korporaation toiminta
suhteessa kolmanteen asianosaiseen otetaan huomioon.
TOIMENPITEIDEN RATIFIOINNISTA SEURAAVA VALTA
Jos virkailija ylittää toimivaltansa, hallitus voi myöhemmin vahvistaa hänen toimenpiteensä. Se voi olla päätös, joka otetaan
pöytäkirjaan, tai epäsuorasti ilmaistu vahvistus, jolloin toimenpide todetaan ja esim. hiljaisesti hyväksytään sen tulos.
Jos virkailija ylittää toimivaltansa solmiessaan sopimuksen, joka sitoo järjestöä, hänen katsotaan olevan siitä henkilökohtaisesti
vastuussa sopimuskumppanille. Periaatteena tällöin on se, että jos agentti tekee päämiehensä puolesta sopimuksen, josta päämies ei ole
vastuussa, hän vastaa siitä itse, eli kysymyksessä on virkaan kuuluvan toimivallan ylitys. Virkailija voi joutua vastuuseen
sopimuksesta, jollei hän ilmoita toimivansa vain järjestön tai yrityksen agentin ominaisuudessa. Virkailijat, jotka henkilökohtaisesti
menevät takuuseen järjestönsä puolesta, ovat myös itse siitä vastuussa.
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ETURISTIRIITAPERIAATE
Ottaen huomioon järjestön vastuuvelvollisuuden jäsenilleen ja yleisölle kansainvälinen hallitus hyväksyy seuraavan periaatteen ja
menettelytavat, mitä tulee sellaisten liiketoimien ja suhteiden julkistamisvaatimuksiin, joihin voi liittyä mahdollinen eturistiriita.
•
Jokaisen virkailijan, johtajan ja työntekijän tulee välttää tilanteita, joissa henkilökohtaiset etunsa voisivat olla ristiriidassa tai
näyttävät olevan ristiriidassa järjestön edun kanssa.
•

Järjestön omaisuuden käyttö mihinkään laittomaan tai sopimattomaan tarkoitukseen on ankarasti kielletty.

•

Mitään salaista tai rekisteröimätöntä omaisuutta ei saa perustaa mihinkään tarkoitukseen.

•

Mitään vääriä tilivientejä ei saa tehdä kirjoihin mistään syystä eikä yhdenkään työntekijän tule ryhtyä mihinkään
sopimukseen, josta seuraa sellainen kielletty teko.

•

Mitään maksuja ei hyväksytä tai tehdä sillä tarkoituksella, että jokin osa käytetään johonkin muuhun tarkoitukseen kuin mitä
tukiasiakirjoissa on kuvattu.

•

Kenen tahansa työntekijän, joka tietää jostain rekisteröimättömästä omaisuudesta tai kielletystä teosta, tulee heti ilmoittaa se
järjestön johdolle.
Järjestön hallituksen jäsenien, tärkeiden johtohenkilöiden ja työntekijöiden, jotka ovat arkaluonteisissa asemissa, tulee
vuosittain vahvistaa lausunnollaan, että he noudattavat tätä periaatetta.
Järjestön talous- ja päämajatoimikunta on vastuussa tämän periaatteen tarkistamisesta ja täytäntöönpanosta. Hallintojohtaja tarkistaa ja
arvioi ensin henkilökunnan ilmiantolausunnot. Suoritettuaan loppuun tämän tarkistuksen hallintojohtaja lähettää löytönsä talous- ja
päämajatoimikunnan jäsenille lopullisen analyysin tekemiseksi ja toimenpiteisiin ryhtymiseksi.

•

Tämä periaate tulee tulkita sovellettavaksi myös Lions Clubs Internationalin säätiön hallituksen jäseniin ja työntekijöihin.
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LIITE C
LIONS CLUBS INTERNATIONAL
YKSITYISYYTTÄ KOSKEVA KÄYTÄNTÖ

Lions Clubs Internationalin keräämät ja käyttämät jäsenten henkilötiedot
Lions Clubs International (LCI) ymmärtää jäsenten henkilötietojen suojelemisen tärkeyden. LCI kerää henkilötietoja
lions- ja leoklubien jäsenistä voidakseen edistää viestintää jäsenten kanssa ja heidän välillään. Näitä tietoja käytetään
pelkästään järjestön tavoitteiden edistämiseen, kuten "yhdistää klubit ystävyyden, toveruuden ja yhteisymmärryksen
sitein", ja jotta seuraavat välttämättömät järjestöaktiviteetit pystytään toteuttamaan:
•

Kerätä jäsenmaksut ja muut maksut

•

Lion-lehden jakelu ja jäsen-/virkailijatietojen ja päivitysten jakelu

•

Jäsenten profiilien ja jäsentrendien luominen auttamaan jäsenkasvussa, laajennuksessa ja jäsenten
säilyttämisohjelmissa

•

Vuosikongressin ja muiden kokousten suunnittelussa

•

Lion-/leojohtajien yhteystiedot, kuten entiset ja nykyiset kansainväliset virkailijat, johtajat ja hallituksen jäsenet,
moninkertaispiirien kuvernöörineuvostojen puheenjohtajat ja jäsenet, piirikuvernööri ja varapiirikuvernööri
sekä klubivirkailijat

•

PR-toimintojen ja yhteistyösuhteiden edistäminen

•

Lions Clubs Internationalin säätiön tukeminen ja muiden hyväksyttyjen palveluohjelmien tukeminen

•

Erityiset mainokset; ohjelmat, joissa tulot tulevat muualta kuin jäsenmaksuista; sekä muut tarkoitukset, mitkä
vastaavat kansainvälisen hallituksen määrittelemiä tarkoituksia ja tavoitteita

•

Tiedon antaminen silloin, kun laki sitä vaatii tai jos tieto liittyy oikeustoimenpiteisiin tai hallituksen
tutkimuksiin

LCI suojaa henkilötiedot salasanasuojattujen alueiden avulla ja rajoittamalla pääsyä kyseisiin tietoihin. On tärkeää,
että sinä itse suojelet salasanaasi.
Kaikki maksuihin liittyvät tiedot suojellaan rahansiirron aikana erityisellä ohjelmalla, joka salakirjoittaa kaikki
henkilötiedot niin, että tietoa voidaan suojata Internetin kautta tapahtuvien toimintojen aikana. Paljastamme vain
osan luottokorttinumerosta, kun vahvistamme lahjoituksen, tilauksen tai muun tapahtuman.
Viralliseen osoiteluetteloon ei pääse Internetissä ilman salasanaa. Ne henkilöt, jotka pystyvät lukemaan
osoiteluettoloa (hakemistoa) tai dokumentteja, jotka sisältävät jäsenten henkilötietoja, saavat käyttää näitä tietoja
ainoastaan LCI:n työn edistämiseen ja heidän tulee suostua poistamaan kaikki tiedot käytön jälkeen.
Klubihakuohjelma mahdollistaa klubin haun ja klubivirkailijan yhteystietojen saamisen. Klubihaku on suunniteltu
siten, että sitä ei voi käyttää kaupallisena postituslistana, ja lions-/leoklubin jäsenten tulee varmistaa, että sitä ei
käytetä siihen.
VERKKOSIVUT
Jotta pystyt käyttämään tiettyjä ominaisuuksia verkkosivuillamme, sinua saatetaan pyytää antamaan henkilötietoja.
Rekisteröityminen on vapaaehtoista. Mutta sinun tulee rekisteröityä, jos haluat käyttää tiettyjä ominaisuuksia
verkkosivulla. Vaikka tähän vaaditaan henkilötietojen antamista, voit itse määritellä miten käytämme antamiasi
tietoja päivittämällä oman elektronisen viestintäprofiilisi.
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Evästeet (Cookies)
Eväste on pieni osa tietoa, johon liittyy usein pieni anonyymi tunniste, joka lähetetään verkkosivun koneelta omaan
selaimeesi ja sitä kautta se tallennetaan oman tietokoneesi kovalevylle. Kaikki verkkosivut voivat lähettää näitä
evästeitä jos selaimesi ominaisuudet sallivat sen, mutta (oman yksityisyytesi suojelemiseksi), useimmat selaimet
sallivat vain sellaisten verkkosivujen käyttää koneesi evästeitä, jotka sama verkkosivu on lähettänyt sinulle. Muut
verkkosivut eivät siis pääse näkemään näitä lähetettyjä evästeitä.
LCI voi lähettää ja käyttää meidän evästeitämme sinun koneellasi. LCI voi käyttää evästeitä tunnistamaan sinut
verkkosivulla usein käyväksi vieraaksi tai asiakkaaksi (jos mahdollista), jotta ylläpidetään istunnon tietoja
sisäänkirjautuneille käyttäjille ja jotta pystymme seuraamaan trendejä ja sivuston käyttötapoja ymmärtääksemme
paremmin verkkosivujen käyttöä ja miten niitä voidaan parantaa.
LCI voi myös antaa muille yrityksille oikeuden asettaa ja käyttää heidän evästeitään sinun tietokoneellasi silloin kun
heidän sisältöään on meidän sivuillamme. Muiden yritysten säännöt liittyen evästeiden käyttämiseen riippuu niiden
omista yksityisyyssäännöistä. Me emme pääse näkemään kolmannen osapuolen mainostajien sinusta keräämiä
tietoja.
Me voimme käyttää kolmannen osapuolen mainostajia mainostamaan meidän puolestamme. Nämä yritykset
saattavat käyttää evästeitä ja seurantakoodeja (tunnetaan myös nimellä pikseli tai web beacon) mittaamaan
mainonnan tehokkuutta. Näiden kolmannen osapuolten keräämät tiedot evästeiden ja tagien (action tags) kautta ovat
täysin anonyymejä. Täältä saat lisätetoja tästä aiheesta.

Kun annat meille sähköpostiosoitteesi, suostut saamaan tietoja Lions Clubs Internationalilta ja sen eri
ohjelmilta. Voit kieltäytyä näiden viestien saamisesta muuttamalla sähköpostiasetuksia tai tilaajaprofiiliasi.
Muista, että kun olet meidän verkkosivuillamme, sinut voidaan ohjata muille verkkosivuille, joita me emme
kontrolloi. Jos vierailet meidän sivultamme linkin kautta toisella verkkosivulla, tarkista aina sen sivuston
yksityisyyssäännöt ennen kuin annat henkilötietoja.
JOS ET OLE SAMAA MIELTÄ SÄÄNTÖJEMME JA TOIMINTATAPOJEMME KANSSA, SINUN EI
TULISI KÄYTTÄÄ VERKKOSIVUJAMME.
Tietosuojasuosituksia lions-/leoklubeille, piireille, moninkertaispiireille ja säätiöille
Tietosuojakäytännöt kannattaa käydä läpi lions-/leoklubissa, piirissä, moninkertaispiirissä ja/tai säätiössä, ja niissä
kannattaa noudattaa samantapaista käytäntöä, kun on kyse jäsenten, lahjoittajien, humanitaarisen avun
vastaanottajien tai toiminnan aikana saaduista muiden ihmisten tiedoista. Sinun tulisi aina harkita kirjallisen luvan
hankkimista ennen kuin annat kenenkään henkilötietoja eteenpäin, mukaan lukien nimet, osoitteet,
sähköpostiosoitteet, puhelinnumerot, terveyteen tai taloudellisiin asioihin liittyvät tiedot, jne. Muista olla
varovainen kun lisäät henkilökohtaisia tietoja internetiin tai annat kolmannelle osapuolelle lionien
sähköpostiosoitteita. Huomaa myös, että PAIKALLISESSA LAINSÄÄDÄNNÖSSÄ VOI OLLA LAINKOHTIA
KOSKIEN TÄTÄ ASIAA, ja lait vaihtelevat maittain, joten on aina suositeltavaa tarkistaa henkilötietosuojaa
koskevat lait paikalliselta asiantuntijalta.
Jos sinulla on näihin käytäntöihin liittyviä huolenaiheita tai kysymyksiä, ota yhteyttä Lions Clubs Internationaliin
puhelimitse numerossa +1 (630) 571-5466, alanumero 3847 tai sähköpostitse legal@lionsclubs.org.
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