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LUKU XXII 
LEOKLUBIOHJELMA 

 
A. PERIAATEPÄÄTÖS, JOKA KOSKEE LEOKLUBIOHJELMAA  

 
1. Nuoriso-ohjelma hyväksytään täten Lions Clubs Internationalin viralliseksi 

aktiviteetiksi. Sitä toteutetaan yksinomaan järjestön kansainvälisen hallituksen kulloinkin 
antamien määräysten mukaan. 
 

2. Tarkoitus: Tämän virallisen nuoriso-ohjelman tarkoituksena on: 
 
a. Antaa lionsklubeille aktiviteetti, jonka avulla ne voivat palvella toiminta-alueensa 

nuorisoa;  
 

b. tarjota maailman nuorille tilaisuus kehittyä ja osallistua, yksin ja yhdessä, paikallisen, 
kansallisen ja kansainvälisen yhteisön vastuuntuntoisina jäseninä; ja 
 

c. Edistää paikkakunnan nuorten keskuudessa palvelutoimintaa, joka kehittää 
JOHTAMISTAITOA, antaa KOKEMUSTA ja TILAISUUKSIA sekä yhdistää 
jäseniä ystävyyden, toveruuden ja yhteisymmärryksen sitein. 
 

3. Nimi ja tunnus: 
 

a. Nuoriso-ohjelman virallinen nimi on Kansainvälinen Leoklubiohjelma (Leo Club 
International Program) ja siinä toimivia klubeja kutsutaan leoklubeiksi (Leo Clubs). 
 

b. Kansainvälisen leoklubiohjelman ja leoklubien tunnus on leomerkki, jossa on kaksi 
leijonan katsomassa vastakkaisiin suuntiin ulospäin ja niiden välissä pystysuorassa, 
ylhäältä alas, kirjaimet L E O.  
 

c. Leo-nimi ja -tunnus ovat Lions Clubs Internationalin yksinomaisuutta ja sille kuuluu 
oikeus ja velvollisuus valvoa ja suojella niiden käyttöä. 
 

d. Leoklubien tulee valita itselleen nimi, jota lions-taustaklubi(t) suosittavat tai jonka ne 
hyväksyvät. 
 

e. Klubin aloitteesta nimi "Castores" voidaan lisätä sanan "Leo" jälkeen klubin 
viralliseen nimeen, jos: 
 
(1) tämä leoklubi toimii Brasiliassa; 
 
(2) kaikki leoklubit, jotka käyttävät tätä nimeä, noudattavat leoklubin mallisääntöjä 

sekä leoklubiohjelmasta annettuja määräyksiä; ja 
 
(3) Kaikki nämä klubit ovat sääntöjen mukaisesti perustettuja leoklubiohjelmaan 

kuuluvia leoklubeja, jotka ovat saaneet perustamistodistuksen 
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4. Määräysvalta: Lions Clubs Internationalin hallituksella on valta määrätä, valvoa ja 

tarkastaa Kansainvälisen leoklubiohjelman kaikkia osia, mukaan lukien sen sääntöjä, 
hallintorakennetta, menettelytapoja ja muuta toimintaa ja ohjelmia koskevia ehtoja sekä 
tapoja, joilla niitä toteutetaan. 
 

5. Mallisäännöt: 
 
a. Lions Clubs Internationalin hallitus laatii leoklubien mallisäännöt, jotka kaikkien 

leoklubien tulee hyväksyä ja joita niiden tulee noudattaa. 
 

b. Kaikissa leoklubien aktiviteeteissa, projekteissa ja ohjelmissa tulee noudattaa 
leoklubien mallisääntöjä ja niihin tehtyjä muutoksia sekä Lions Clubs Internationalin 
hyväksymiä ohjeita. Vain Lions Clubs Internationalin hallituksella on valta muuttaa 
leoklubien mallisääntöjä. 
 

c. Jokainen leoklubi voi hyväksyä oman ohjesäännön, joka ei saa olla ristiriidassa 
leoklubien mallisääntöjen eikä Lions Clubs Internationalin hyväksymien ohjeiden 
kanssa. Ohjesäännöille ja niiden muutoksille täytyy saada lions-taustaklubin 
hyväksyminen. 
 

6. Sponsorointi: 
 
a. Mikään ryhmä tai klubi ei voi toimia Lionsklubien kansainvälisen järjestön 

leoklubina ilman virallisen lionsklubin sponsorointia. Mikään lionsklubi ei saa 
sponsoroida leoklubia muulla tavoin kuin miten on säädetty Leoklubien 
kansainvälisessä ohjelmassa, jonka Lionsklubien kansainvälinen hallitus on laatinut. 
 

b. Leoklubin tulee olla "Lionsklubin sponsoroima yhdistys". 
 

c. Lions-taustaklubi perustaa leoklubin, valvoo ja ohjaa sen toimintaa; Lions Clubs 
International antaa leoklubille virallisen hyväksymisen ja perustamistodistuksen, 
joten se on virallisesti leoklubi, niin kauan kuin se noudattaa toiminnassaan järjestön 
määräyksiä. 
 

d.  Jos leoklubi on perustettu koulun yhteyteen, lions-taustaklubin tulee ohjata ja valvoa 
sen toimintaa hyvässä yhteisymmärryksessä kouluviranomaisten kanssa, ja leoklubeja 
koskevat tällöin samat säännöt ja rajoitukset kuin muitakin koulun oppilasyhdistyksiä 
ja harrastusryhmiä. 
 

e. Jokaisella leoklubilla tulee olla lions-taustaklubi, jonka toiminta-alue käsittää 
kokonaan tai osittain koulupiirit, joihin leoklubin jäsenet kuuluvat. Lions Clubs 
Internationalin hallitus voi myöntää lions-taustaklubille kirjallisen luvan leoklubin 
perustamiseen oman toiminta-alueensa ulkopuolelle. 
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f. Kaksi tai useampia lionsklubia voi toimia yhdessä leoklubin taustaklubeina, jos 
piirikuvernööri ja/tai kansainvälinen hallitus pitää sitä piirin etujen mukaisena. 
Kaikilla taustaklubien yhteisellä toiminta-alueella asuvilla nuorilla on tilaisuus liittyä 
leoklubiin. Näin voidaan välttää jonkin koulun oppilaskunnan mielivaltaista jakoa 
toiminta-alueiden mukaan. Kaikilla lions-taustaklubeilla on samansuuruinen edustus 
leo-toimikunnassa. Kuitenkin yksi niistä nimitetään pitämään yhteyttä 
kansainväliseen toimistoon. 
 

g. Leoklubi voi ottaa jäseniksi koulujen oppilaita tai paikkakunnalla asuvia nuoria 
yleensä, kuten työssäkäyviä ja harjoittelijoita. Leoklubeja voidaan perustaa koulujen, 
paikallisjärjestöjen, seurakuntien ja muiden yhdistysten yhteyteen sekä kaupungeissa 
että maaseudulla. 
 

h. Kummiklubina toimivaa lionsklubia kannustetaan nimittämään leoklubineuvoja 
lionsklubinsa hallituksen jäseneksi. 
 

7. Toimintasäännöt 
 
a. Lionsklubi voi pyytää Lions Clubs Internationalilta leoklubin perustamistodistuksen 

nuorten ryhmälle lähettämällä tarpeelliset tiedot alkuperäisistä jäsenistä, valituista 
virkailijoista ja ilmoitus siitä, että jäsenet ovat hyväksyneet leoklubin mallisäännöt.  
 

b.  Kansainvälisen presidentin allekirjoittama perustamistodistus lähetetään 
sponsoroivalle lionsklubille luovutettavaksi virallisesti leoklubille tätä tarkoitusta 
varten järjestetyssä tilaisuudessa. 
 

c. Sen jälkeen joka vuosi sponsoroivalle lionsklubille lähetetään leoklubin vuosimaksu 
Lions Clubs Internationalista. Samalla tavalla leoklubin sihteerin tulee leoneuvojan 
valvonnassa lähettää kansainväliseen päämajaan ajanmukaisen jäsenraportin, joka 
sisältää leovirkailijat ja jäsenet. joka vuosi viimeistään 1. heinäkuuta. Jokavuotinen 
jäsenilmoitus on saatavilla sponsoroivalle lionsklubille ja leoklubille MyLCI:n kautta. 
Lions-taustaklubin presidentin tehtävänä on varmistaa, että ilmoitus annettuun 
eräpäivään mennessä. 
 

d. Leoklubi voi hankkia jäsenilleen virallisesta klubitarvikeluettelosta tavaroita, joissa 
on leomerkki, lions-taustaklubinsa välityksellä. Tällaiset hankinnat voidaan lähettää 
ja laskuttaa lionsklubin tililtä tai ne voidaan maksaa jollakin LCI:n 
klubitarvikeosaston tarjoamilla maksutavoilla. Leoklubin jäsenet maksavat ne lions-
taustaklubilleen siten kuin maksuasioista on klubien kesken sovittu.   
 

e. Piirien ja moninkertaispiirien leojohtajien tulee laatia joka vuosi ilmoitus leopiirin 
ja/tai leomoninkertaispiirin organisaatiosta ja lähettää se kansainväliseen toimistoon 
heinäkuun 1. päivään mennessä. Jos leopiiri tai leo-moninkertaispiiri on virallisesti 
perustettu, tässä ilmoituksessa luetellaan ao. piirien leoklubit sekä ilmoitetaan niiden 
valitsemien piirivirkailijoiden nimet ja osoitteet. Piirikuvernööreillä ja 
moninkertaispiirin kuvernöörineuvoston puheenjohtajalla on oikeus täyttää ilmoitus. 
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Piirikuvernöörin ja kuvernöörineuvoston puheenjohtajan vastuulla on että raportti 
täytetään eräpäivään mennessä. 
 

f. Jokaisen leoklubin leoneuvojan yhteystiedot tulee ilmoittaa kansainväliseen 
päämajaan joka vuosi. 
 

g. Kansainvälinen ystäväklubitoiminta otetaan aktiviteetiksi leoklubiohjelmaan. 
 

h. Suositetaan, että niihin moninkertaispiireihin, joihin on perustettu leoklubeja, 
nimitettäisiin moninkertaispiirin leojohtaja. 
 

i. Leoklubin perustamistodistuksessa tulee olla järjestön kansainvälisen presidentin ja 
sihteerin sekä lions-taustaklubin presidentin allekirjoitukset. 
 

j. Perustamistodistuksen myöntämisen aikaan tai kun klubin asemassa on muutos tai 
vahvistus, jokaisen leoklubin on ilmoitettava itsensä Alpha-leoklubiksi tai Omega-
leoklubiksi kansainväliseen päämajaan. 

 
8. Talousasiat 

 
a. Lions Clubs International tietää miten tärkeää on tarjota sopiva määrä resursseja ja 

tukea leoklubeille ja sponsoroiville lionsklubeille kaikkialla järjestön vaalipiirien 
alueilla. Jotta voimme ylläpitää resursseja ja tukea leoklubiohjelman jatkuvaa kasvua 
ja kehittymistä, järjestö veloittaa jokavuotisen leotukimaksun kaikilta lionsklubeilta, 
jotka sponsoroivat aktiivista leoklubia. Jäsenkehitystoimikunta tarkistaa tämän 
maksun suuruuden säännöllisesti, jotta varmistetaan että veloitettava summa on 
sopiva leoklubiohjelman ylläpitämiseksi. Tällaiset tarkistukset voivat aika ajoin 
tarkoittaa, että leomaksua korotetaan. 
 

b. Jokaiselta leoklubia sponsoroivalta lionsklubilta veloitetaan US$100,00 vuosimaksu. 
Se voidaan maksaa US-dollareissa tai vastaavasti kotimaisessa valuutassa. 
 

c. Leoklubin maksu voidaan suorittaa niistä sponsoroivan lionsklubin 
aktiviteettivaroista, joille ei ole määrätty käyttötarkoitusta. 
 

d. Hyvitys lakkautetuista leoklubeista annetaan vain, jos kirjallinen, kansainväliselle 
päämajalle osoitettu ilmoitus sponsoroivalta lionsklubilta on saatu 31. lokakuuta 
mennessä. Hyvitys annetaan vain kuluvalta toimintavuodelta. 
 

e. Lions Clubs International ei maksa eikä korvaa mitään leoklubien virkailijoiden, 
leoklubien tai klubien ryhmien kokouksista aiheutuvia kuluja. Mutta kun järjestön 
hallitus on hyväksynyt pidettäväksi kansainvälisen leofoorumin, siitä johtuviin 
menoihin varataan määräraha ilmoittelua, audiovisuaalisia materiaaleja, 
yhteislounasta jne. varten. 
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f. Leoklubien ja klubien ryhmien kokouskustannukset tulisi pitää mahdollisimman 
alhaisina kuitenkin ottaen huomioon, että kokoukset ovat silti tehokkaat ja ohjelmat 
tarkoituksenmukaiset. 
 

g. Leoklubin jäsenten tulee hankkia klubin ohjelman toimeenpanoon tarvittavat varat. 
 

h. Lions-taustaklubin/klubien ei pidä antaa leoklubille muuta kuin satunnaista raha-
apua. 
 

i. Leoklubien ei pidä pyytää raha-avustusta lionsklubeilta tai toisilta leoklubeilta. 
 

j. Leoklubin ei pidä pyytää varoja yksityisiltä, liikkeiltä tai yhdistyksiltä 
kotipaikkakunnallaan antamatta mitään vastikkeeksi. 
 

k. Jokaisen leoklubin jäsenmaksu tulee pitää mahdollisimman alhaisena ja siitä 
maksetaan vain klubin toiminnalle välttämättömät hallintokulut; yleensä leoklubien 
tulee itse hankkia aktiviteetteihinsa tarvittavat varat eikä käyttää niihin jäsenmaksuja 
tai muita jäseniltä perittyjä varoja. 
 

l. Jos lionsklubi tai -piiri kutsuu leoja osallistumaan klubien/piirien tilaisuuksiin kuten 
piirikokoukseen tai konferenssiin, sen tulee myös ottaa riittävä tapaturmavakuutus 
suojaamaan lionsklubia tai piirikokousta mahdolliselta lailliselta tai moraaliselta 
edesvastuulta. 

 
m. US$100,00 perustamismaksu vaaditaan kaikilta uusilta leoklubeilta ja siitä 

laskutetaan lions-taustaklubia. Maksu voidaan maksaa joko lionsklubin hallintotililtä 
tai lionsklubin määräämättömältä aktiviteettitililtä. 

 
n. Tavalliset korvaussäännöt koskevat matka- ja muita kuluja. 

 
9. Rajoitukset 

 
a. Leoklubin jäsenen tulee luopua kaikista jäsenelle kuuluvista oikeuksista kuten 

oikeudesta käyttää leomerkkiä seuraavista syistä: 
 
• Hän ei enää ole leoklubin jäsen, tai 

 
• Hänen klubinsa lopetetaan, tai 

 
• Hän saavuttaa iän, joka ylittää leoklubin jäsenen enimmäisikärajan yhdellä 

vuodella, tai 
 

• Hän ei enää ole hyvässä asemassa klubissaan. 
 

MENETTELY LEOKLUBIN LAKKAUTTAMISEKSI 
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Leoklubin ja sen kummiklubin tulee noudattaa seuraavaa tapaa leoklubin 
lopettamiseksi: 
 
(1) Tilanteissa joissa lionsklubi päättää leoklubin lakkauttamisesta tulee 

lakkauttaminen esittää lionsklubin jäsenille kokouksessa. Jos yksinkertainen 
enemmistö klubin hyvässä asemassa olevista jäsenistä on lakkauttamisen kannalla 
ja äänestää sen puolesta, tulee lionsklubin täyttää ja toimittaa Leoklubin 
lakkauttamislomake päämajaan. Saatuaan täytetyn lomakkeen kansainvälinen 
päämaja etenee leoklubin lakkauttamistoimenpiteisiin.   

 
(2) Leoklubin kummiklubina toimivan lionsklubin virkailijan tulee ilmoittaa 

piirikuvernöörille kirjallisesti lionsklubin kokouksen aikeesta äänestää leoklubin 
lakkauttamisesta viimeistään 30 päivää ennen kyseistä äänestystä.     

 
b. Leoklubi lakkautetaan kun: 

 
Klubin jäsenet päättävät lopettaa klubin, tai 
 
Lionsklubi lakkaa toimimasta leoklubin taustaklubina, tai 
 
Lions Clubs International peruuttaa leoklubin perustamistodistuksen, joko lions-
taustaklubin suostumuksella tai ilman, siksi, ettei klubi ole noudattanut sääntöjä, tai 
muusta syystä. 
 
(1) MENETTELYOHJEET LEOKLUBIN JATKAMISEN ARVIOINNISSA 
 

Kun lionsklubi haluaa lopettaa sponsoroimansa leoklubin ilman leoklubin 
jäsenten suostumusta, lions-taustaklubin tulee antaa leoklubille 
yhdeksänkymmenen (90) päivän määräaika ja tämän ilmoituksen liitteenä luettelo 
lakkauttamisen syistä. Tämän ilmoituksen jäljennökset tulee lähettää seuraaville 
virkailijoille: 

 
i. leoklubineuvoja 

 
ii. piirin leojohtaja 

 
iii. moninkertaispiirin leojohtaja (jos on) 

 
iv. leopiirin presidentti tai piirin apulaisleojohtaja (jos on) 

 
v. leo-moninkertaispiirin presidentti (jos on) 

 
vi. Piirikuvernööri 

 
Sponsoroivan lionsklubin hallituksen tulee antaa yllämainittuille virkailijoille 
mahdollisuus tutustua tilaisuuteen ja olla neuvonpidossa heidän kanssaan. 
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Tarkastellessaan esitettäviä kysymyksiä tulee lionspiirin hallituksen antaa 
leopiirin presidentille, piirin toiselle leoklubijohtajalle tai leomoninkertaispiirin 
presidentille, jos sellainen, mahdollisuus tulla kuulluksi tai mahdollisuus esittää 
kirjallisia lausuntoja. 
 
Jos kysymykset eivät ratkea piirin virkailijoiden väliintulolla yhdeksänkymmenen 
päivän aikana, tulee lakkauttamissyyt esittää lionsklubin jäsenille seuraavassa 
klubikokouksessa. Jos kahdenkolmasosan enemmistö klubin hyvässä asemassa 
olevista jäsenistä on lakkauttamisen kannalla ja sen puolesta äänestävän, tulee 
lionsklubin täyttää ja toimittaa Leoklubin lakkauttamislomake (Leo-86) 
kansainväliseen päämajaan. Lakkauttamispyynnön saatuaan kansainvälinen 
toimisto suorittaa tarvittavat vaiheet leoklubin lakkauttamiseksi. 

 
c. Kansainvälinen hallitus on päättänyt, ettei kukaan yksityinen eikä mikään muu 

yhdistys kuin Lions Clubs International saa lähettää leoklubeille kirjeitä missään 
tarkoituksessa. 
 

d. Leoklubilla, jonka sponsoroiva lionsklubi on lakkautettu, on satakahdeksankymmentä 
(180) päivää aikaa löytääkseen uuden sponsoroivan lionsklubin ja välttääkseen 
lakkauttamisen. 
 

10. Palkinnot 
 
a. Leoille tulee suunnitella läsnäolopalkintoja, joita lions-taustaklubi voi hankkia heille 

annettavaksi. Palkinnot ovat maksullisia ja taustaklubi tilaa ne klubitarvikeluettelosta. 
 

b. Klubitarvike- ja jakelujaostossa myytävää lionsmerkin liitintä, jossa on säännöllisen 
läsnäolon vuosia osoittava numero, voidaan myydä lionsklubeille myös annettavaksi 
leoille ja kiinnitettäväksi leomerkkiin. 
 

c. Leoklubin laajennuskunniakirjat, jotka allekirjoittaa Lions Clubs Internationalin 
presidentti, myönnetään, kun on ilmoitettu jokaisen uuden leoklubin perustamisesta: 
yksi lions-taustaklubin presidentille ja yksi neuvojalle. 
 

d. Perustetaan palkinto leoansioista (Leo Award of Honor), joka voidaan ostaa 
klubitarvikeluettelosta ja jonka leoklubi voi antaa yksityiselle leolle erikoisen hyvästä 
palvelusta. 
 

e. Erinomaisen leoklubin palkinto 
 
Tätä palkintoa koskevat säännöt ovat seuraavat (Huom! Ellei toisin mainita, näissä 
säännöissä mainittu piirikuvernööri tarkoittaa piirikuvernööriä, joka oli virassa sinä 
toimintavuonna, jolta palkintoa ehdotetaan.): 
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(1) Kelpoisuus: Jokainen piiri saa ehdottaa tätä palkintoa yhdelle leoklubille joka 
vuosi. Ehdotuksen lähettää piirikuvernööri piirin leojohtajan suosituksen 
mukaan. 

 
(2) Palkintolomake: Jokainen piirikuvernööri saa hakemuslomakkeen palkinnon 

hakemista varten. Piirikuvernööri täyttää ja piirin leojohtaja allekirjoittaa 
lomakkeen. Sen liitteenä tulee lähettää yksityiskohtainen selostus nimitetystä 
leoklubista. 

 
(3) Valintaperusteet: Ehdolla olevia leoklubeja tullaan arvioimaan seuraavissa 

kategorioissa: 
 

i. Palvelutyö: Leoklubin tulee jatkuvasti etsiä ja löytää uusia 
palvelutilaisuuksia paikkakunnaltaan. 

 
ii. Varainkeruutavat: Erityishuomiota kiinnitetään luovuuteen 

varainkeruussa ja ideoihin, joita voitaisiin soveltaa muissakin 
lionsklubeissa. 

 
iii. Johtajakoulutus: Klubin virkailijoiden toiminnan tehokkuus projektien 

suunnittelussa, organisoinnissa ja toimeenpanossa sekä jäsenistön 
pitämisessä aktiivisena otetaan huomioon. 

 
iv. PR-toiminta: Tämä kategoria haastaa leoklubit kasvattamaan näkyvyyttä 

mainostamalla aktiviteetteja tiedotusvälineissä ja muilla keinoin. 
 

v. Klubihallinto: Tämä kohta sisältää viestinnän kansainvälisen toimiston 
kanssa kuten virkailija- ja jäsenraporttien toimittamisen. 
 

(4) Eräpäivä: Yksityiskohtainen kirjallinen raportti klubista sekä täytetty 
palkinto-lomake lähetetään kansainväliseen toimistoon viimeistään elokuun 
15. päivänä sen toimintavuoden päätyttyä, jolta palkintoa haetaan. 

 
(5) Raporttien tietojen käyttäminen: Tietoja, jotka on annettu 

palkintoehdokkaina olevien leoklubien raporteissa, voidaan julkaista. 
Valokuvat ja kalvot, joita lähetetään ehdotuksen liitteinä, säilytetään 
kansainvälisessä toimistossa osana virallista palkintoanomusta. 

 
(6) Palkinto: Palkinto, kirjailtu kangasmerkki ja vuosimerkki, jossa on palkinnon 

ansaitsemisvuosi, lähetetään lions-taustaklubin virassa olevalle presidentille ja 
pyydetään, että virka-arvoltaan korkein lionsvirkailija luovuttaa sen 
leoklubille. 
 

f. 100 %:n leoklubin presidentin palkinto 
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(1) 100 % Leoklubin presidentin palkinto myönnetään jokaiselle leoklubin 
presidentille, joka on täyttänyt palkintovaatimukset. Palkintovaatimukset ovat: 
 

i. Leoklubin tulee noudattaa leoklubin mallisääntöjä ja kansainvälisen 
hallituksen päätöksiä eikä se saa osallistua mihinkään sellaiseen toimintaan, 
joka edistäisi järjestön nimen, tunnuksen, muiden tunnusten tai hyvän 
maineen väärinkäyttöä. 
 

ii. Leoklubin jäsenmäärän tulee toimintavuoden lopussa osoittaa nettolisäystä. 
(Nettolisäykseen eivät vaikuta kuolleet eivätkä siirto- ja ulkojäsenet.) 
 
tai 
 
Leoklubin presidentti on toimintavuotensa aikana itse suosittanut klubiinsa 
ainakin yhden uuden jäsenen. 
 

iii. Leoklubi on suorittanut ainakin yhden suuren palveluaktiviteetin. Se voi olla 
myös yhteisprojekti lions-taustaklubin kanssa. 
 

iv. Leoklubi on suorittanut ainakin yhden suuren varojenkeräyksen, johon suuri 
osa klubin jäsenistä osallistui. Se voi olla myös yhteisprojekti lions-
taustaklubin kanssa. 
 

v. Leoklubin uudet virkailijat ilmoitettiin kansainväliseen toimistoon heinäkuun 
1. päivään mennessä. 
 

vi. Leoklubin presidentin tulee vakuuttaa, että kaikki uudet jäsenet on 
asianmukaisesti opastettu ja heidät on nimitetty johonkin toimivaan 
aktiviteetti- tai palvelutoimikuntaan. 
 

vii. Leoneuvoja suosittaa tätä palkintoa leopresidentille ja lions-taustaklubin 
presidentti vahvistaa, että hän on suorittanut palkinnon vaatimukset. 

 
(2) Jos leoklubi on perustettu toimintavuoden kuuden ensimmäisen kuukauden 

aikana, sen perustajapresidentti voi ansaita 100%  palkinnon. 
 

g. Leoklubin vuosipalkinto 
 
Tämä palkinto myönnetään leoklubeille, jotka ovat toimineet viisi ja kymmenen 
vuotta siitä alkaen, kun kansainvälinen toimisto antoi niille perustamistodistuksen, ja 
sen jälkeen viiden vuoden väliajoin. Palkintoa varten leoklubin on täytynyt olla 
jatkuvasti toimiva perustamistodistuksen päiväyksestä lähtien. Jos leoklubi on välillä 
lakkautettu ja myöhemmin organisoitu uudelleen, sen toiminta-aika lasketaan 
alkavaksi viimeisen perustamistodistuksen päiväyksestä. 
 

h. Leoneuvojan palvelupalkinto (Leo Club Advisors' Outstanding Service Award) 
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Leoneuvojille myönnetään erikoisen hyvästä palvelusta palkinto, jos he ovat 
täyttäneet seuraavat vaatimukset: 
 
(1) Leoklubi on noudattanut mallisääntöjä ja Lions Clubs Internationalin 

määräyksiä eikä ole osallistunut mihinkään sellaiseen toimintaan, johon olisi 
sisältynyt järjestön nimen, merkin, muiden tunnusten tai hyvän maineen 
luvatonta käyttöä. 

 
(2) Leoneuvoja on: 

 
i. suunnitellut ja pannut toimeen jatkuvan johtajakoulutusohjelman leoklubin 

jäsenille ja ohjannut leoklubin virkailijoita suorittamaan 
johtamistehtäviään; 

 
ii. innostanut leoklubin jäseniä palvelutoimintaan ja yhteistyöskentelyn 

ilmapiirin ylläpitämiseen. 
 

iii. osallistunut säännöllisesti leoklubin kokouksiin, vaalinut hyvää viestintää 
leojen ja lionstaustaklubin välillä ja tiedottanut säännöllisesti lions-
taustaklubin jäsenille leoklubin toiminnasta ja edistymisestä. 

 
iv. auttanut aktiivisesti leoklubia suorittamaan suuria palvelu- ja 

varojenkeräysprojekteja. 
 

v. osoittanut taitoa kuunnella nuoria, ymmärtää heidän tarpeitaan ja 
toiveitaan sekä antaa rakentavia neuvoja ja rohkaisua. 

 
vi. kannustanut leoklubia osallistumaan piirin aktiviteetteihin tai yhteistyöhön 

toisten leoklubien kanssa. 
 

(3) Kriteereistä riippuen piirikuvernööri tai moninkertaispiirin puheenjohtaja voi 
myöntää johtajille kunniakirjat. 
 
 

i. Leoklubijohtajan ansiopalkinto 
 
(1) Kelpoisuus: Palkinnon voi saada lion, joka on virallisesti nimitetty piirin tai 

moninkertaispiirin leojohtajan virkaan edeltäneenä toimintavuotena. 
 
(2) Palkintovaatimukset: Palkinto ansaitaan suorittamalla vaatimukset 

jokaisessa seuraavassa tehtäväluokassa: 
 

i. Laajennus: Piirin klubien lukumäärän tulee osoittaa ainakin yhden (1) 
klubin nettolisäystä toimintavuoden lopussa. Jos palkintoa ehdotetaan 
moninkertaispiirin leojohtajalle, tarvitaan vähintään kahden (2) leoklubin 
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nettolisäys moninkertaispiirissä. Uusien leoklubien täytyy saada 
kansainvälisen toimiston hyväksyminen viimeistään sen toimintavuoden 
kesäkuun 30. päivänä, jolta lion nimitetään, jotta se voidaan laskea 
mukaan nettolisäykseen. 

 
ii. Johtajakoulutus: Palkintoehdokas on pitänyt piirin leoneuvojille ja 

leoklubien virkailijoille hyvän johtajakoulutusworkshopin. 
Moninkertaispiirin ehdokas on vastaavasti pitänyt 
johtajakoulutusworkshopin osapiirien leojohtajille. 

 
iii. Piirin leoaktiviteetit: Ehdokas on palvellut hyvin menestyen 

yhteisvirkailijana leopiirin tai leomoninkertaispiirin neuvostossa, tai jollei 
leoneuvostoa ole organisoitu, järjestänyt kokouksia, aktiviteetteja ja 
kilpailuja piirissään/ moninkertaispiirissään. 

 
iv. Hallinto: Ehdokas on lähettänyt leopiirin ja -moninkertaispiirin raportit 

täytettynä ohjeiden mukaan kansainväliseen toimistoon. 
 

v. PR/Tiedotus: Ehdokas on suorittanut yhden seuraavista: 
 

• vieraillut ainakin viidessä (5) eri lionsklubissa selostamassa leoklubi-
ohjelmaa 

• johtanut leoseminaarin tai foorumin piirikokouksen/ vuosikokouksen 
yhteydessä 

• järjestänyt "Leo-viikon" piirissä/moninkertaispiirissä edistääkseen 
tietoisuutta leoklubeista. 

 
Kriteereistä riippuen piirikuvernööri tai moninkertaispiirin puheenjohtaja 
voi myöntää johtajille kunniakirjat. 
 

j. 100 % leopiirin presidentin palkintotodistus 
 
Palkintovaatimukset: Palkittavan leopiirin presidentin tulee täyttää seuraavat 
vaatimukset: 
 
(1) Leopiirin presidentin ja leoneuvoston on täytynyt noudattaa leopiirin 

mallisääntöjä sekä kansainvälisen hallituksen päätöksiä eivätkä he ole 
osallistuneet mihinkään sellaiseen toimintaan, joka edistäisi järjestön nimen, 
hyvän maineen, merkin ja muiden tunnusten luvatonta käyttöä. 

 
(2) Leopiirin presidentti on yhdessä piirin leojohtajan kanssa järjestänyt piirinsä 

leoklubien virkailijoille johtajakoulutusseminaarin tai -ohjelman. 
 
(3) Kaikkien hänen piirinsä leoklubien vasta valittujen presidenttien nimet on 

lähetetty kansainväliseen toimistoon eräpäivään mennessä. 
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(4) Leopiirin presidentti on ilmoittanut ainakin yhdestä suuresta 
palveluaktiviteetista tai varojenkeräyksestä, johon osallistui enemmistö hänen 
piirinsä leoklubeista. 

 
(5) Leopiirin konferenssi pidettiin leopiirin mallisääntöjen mukaan ja siitä 

ilmoitettiin kansainväliseen toimistoon. Samoin ilmoitettiin kaikista muista 
koko piiriä koskevista leokokouksista. 

 
(6) Leopiirin presidentti on saavuttanut yhden seuraavista kahdesta tavoitteesta: 

 
• Leopiirin jäsenmäärä osoittaa nettolisäystä, tai 
• Leoklubien lukumäärä piirissä osoittaa ainakin yhden klubin nettolisäystä. 
 
Piirin leojohtaja piirikuvernöörin hyväksynnällä myöntää kunniakirjan 
myöntämisperusteiden mukaan. 
 

k. 100 % leomoninkertaispiirin presidentin palkintotodistus 
 
Palkintovaatimukset: Palkittavan leomoninkertaispiirin presidentin tulee täyttää 
seuraavat vaatimukset: 
 
(1) Leomoninkertaispiirin presidentin ja leoneuvoston on täytynyt noudattaa 

leopiirin mallisääntöjä sekä kansainvälisen hallituksen päätöksiä eivätkä he 
ole osallistuneet mihinkään sellaiseen toimintaan, joka edistäisi järjestön 
nimen, hyvän maineen, merkin ja muiden tunnusten luvatonta käyttöä. 

 
(2) Leomoninkertaispiirin presidentti on yhdessä piirin leojohtajan kanssa 

järjestänyt moninkertaispiirinsä leoklubien virkailijoille 
johtajakoulutusseminaarin tai -ohjelman. 

 
(3) Kaikkien hänen moninkertaispiirinsä leoklubien vasta valittujen presidenttien 

nimet on lähetetty kansainväliseen toimistoon eräpäivään mennessä.  
 
(4) Leomoninkertaispiirin presidentti on ilmoittanut ainakin yhdestä suuresta 

palveluaktiviteetista tai varojenkeräyksestä, johon osallistui enemmistö hänen 
moninkertaispiirinsä leoklubeista. 

 
(5) Leomoninkertaispiirin konferenssi pidettiin leopiirin mallisääntöjen mukaan ja 

siitä ilmoitettiin kansainväliseen toimistoon. Samoin ilmoitettiin kaikista 
muista koko moninkertaispiiriä koskevista leokokouksista. 

 
(6) Leomoninkertaispiirin presidentti on saavuttanut yhden seuraavista kahdesta 

tavoitteesta: 
 
• Leomoninkertaispiirin jäsenmäärä osoittaa nettolisäystä, tai 
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• Leoklubien lukumäärä moninkertaispiirissä osoittaa ainakin yhden klubin 
nettolisäystä. 

 
Moninkertaispiirin leojohtaja piirikuvernöörin hyväksynnällä myöntää 
kunniakirjan myöntämisperusteiden mukaan. 

 
l. Vuoden leot -palkinto 

 
(1) Kelpoisuus 

 
Palkinnon voi saa jokainen nykyinen leoklubin jäsen, joka: 
 

i. On hyvässä asemassa; 
 

ii. Täyttää ikänsä puolesta Leoklubin mallisääntöjen ja ohjesäännön 
määräämät vaatimukset; 

 
iii.  Ei ole aikaisemmin saanut palkintoa. 

 
(2) Kriteerit 

 
Palkinnon saamiseksi leoklubin jäsenen tulee olla: 

 
i. osoittanut erinomaisia johtamistaitoja; 

 
ii. saavuttanut leona ensiluokkaisia tuloksia onnistuneiden palveluprojektien 

toteuttamisessa; 
 

iii. panostanut huomattavasti leoklubiohjelman kehitykseen ja kasvuun; 
 

iv. saavuttanut kunnianosoituksia paikkakunnalla tai koulun aktiviteeteissa 
leoklubitoiminnan ulkopuolella 

 
v. osoittanut korkeita eettisiä arvoja sekä henkilökohtaista rehellisyyttä. 

 
(3) Nimitykset 

 
i. Jokainen moninkertaispiirin kuvernöörineuvosto voi nimittää joka vuosi 

korkeintaan yhden leon virallisesti perustetusta hyvässä asemassa olevasta 
leoklubista, jonka taustaklubina toimii moninkertaispiirin lionsklubi. 
Palkintonimitys tulee lähettää virallisella anomuslomakkeella. 
Moninkertaispiirin kuvernöörineuvoston puheenjohtajan, joka on virassa 
sinä toimivuotena, jolloin nimitys tehdään, tulee allekirjoittaa anomus. 

 
ii. Yksittäispiiri, joka ei moninkertaispiirin osa, voi joka vuosi nimittää 

korkeintaan yhden leon virallisesti perustetusta hyvässä asemassa olevasta 
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leoklubista, jonka taustaklubina toimii piirin lionsklubi. Palkintonimitys 
tulee lähettää virallisella anomuslomakkeella. Piirikuvernöörin, joka on 
virassa sinä toimivuotena, jolloin nimitys tehdään, tulee allekirjoittaa 
anomus. 
 

(4) Eräpäivä 
 

Palkintoanomusten tulee olla kansainvälisessä päämajassa viimeistään sen 
vuoden huhtikuun 1. päivään mennessä, jolta ehdokas nimitetään. 

 
(5) Palkinto 
 

Palkinto on mitali ja nauha, jossa ovat leojen viralliset värit (punaisenruskea ja 
kulta). Mitalissa on leotunnus ja etupuolella kaiverrus "Leo of the Year" 
(Vuoden leo). Sen takaosaan kaiverretaan palkinnonsaajan nimi ja 
palkintovuosi. Palkintoon kuuluu kansainvälisen presidentin allekirjoittama 
kunniakirja. 
 

(6) Tunnustus 
 

Kansainvälinen hallitus nimittää palkinnonsaajat toimivuoden viimeisessä 
kokouksessa. Palkinto lähetetään kuvernöörineuvoston puheenjohtajan tai 
piirikuvernöörin luovutettavaksi. Palkinnonsaajien nimet julkaistaan sopivissa 
virallisissa julkaisuissa. 
 

m. Leoklubin lokakuun jäsenhankintapalkinto  
 
Kun kelpoisuus on todettu, myönnetään sopiva palkinto jokaiselle leolle, joka tuo 
vähintään kolme uutta jäsentä leoklubiinsa lokakuun aikana, joka Leojen 
jäsenhankintakuukausi. 
 

n. Leoklubin laajennuspalkinto  
 
(1) Piirin tasolla: Piirikuvernöörit, piirin leojohtajat ja leopiirien presidentit, jotka 

saavuttavat vähintään kolmen uuden leoklubin laajennuksen piireissään 30. 
kesäkuuta mennessä, saavat leoklubin laajennuspalkinnon (kunniakirja).  

 
(2) Moninkertaispiirin taso: Kuvernöörineuvoston puheenjohtajat, 

moninkertaispiirin leoklubijohtajat ja leomoninkertaispiirien presidentit, 
joiden piirin leoklubien lukumäärä kasvaa ainakin viidellä 30.6. mennessä 
saavat Leoklubien laajennustodistuksen. 
 

o. Kymmenen parhaan leoklubin laajennuspalkinto 
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(1) Piirin tasolla: Piirin leoklubijohtajat ja leopiirin presidentit niissä kymmenessä 
piirissä, joissa leopiirien määrä kasvaa eniten kauden aikana, saavat kukin 
Kymmenen parhaan leoklubin laajennusrintaneulan.  

 
(2) Moninkertaispiirin taso: Moninkertaispiirin leoklubijohtajat ja 

leomoninkertaispiirien presidentit, jotka tukevat kymmenen parhaan piirin 
leoklubien laajennusta, saavat myös kukin rintaneulan. 
 
 

p. Leo-lion lippumerkkipalkinto 
 
Kun on todettu, että klubi on ansainnut merkin, leoklubille ja sen kummiklubille 
lähetetään lippumerkki, jossa on sekä leoklubin että lionsklubin logo ja teksti 
”Serving Together” sen jälkeen, kun ne ovat suorittaneet yhteisiä projekteja ja 
muitaaktiviteetteja, jotka tukevat leo-lion yhteistyötä. 
 

q. Lionsklubin sponsorin vuosijuhlan palkinto 
 
Tämä palkinto myönnetään lionsklubille, joka on toiminut leoklubin sponsorina 
viiden vuoden ajan ja sen jälkeen joka viides vuosi. Jotta lionsklubi voi saada tämän 
tunnustuksen, se on sponsoroinut leoklubia yhtämittaisesti leoklubin perustamisen 
jälkeen tai siitä päivästä, jolloin sponsorointi aloitettiin, kumpi tahansa on suurempi. 
 

11. Kansainvälinen leofoorumi 
 
Kansainvälinen leofoorumi voidaan järjestää haluttaessa kansainvälisen vuosikongressin 
yhteydessä. 
 

12. Leojen aluefoorumit 
 
Leojen aluefoorumeita voidaan järjestää Lions Clubs Internationalin ja leoklubiohjelman 
periaatteiden ja tavoitteiden edistämiseksi; leojen kouluttamiseen, tiedottamiseen ja 
motivoimiseen; tiedonvälitykseen ja keskusteluun palveluaktiviteeteista; sekä 
kannustamaan ystävyyssuhteita ja ryhmähengen vahvistamista leojen ja lionien välillä. 
Leojen aluefoorumioppaassa esitellään ohjeet ja mahdollinen tuki. 
 

13. Leoklubien piiriorganisaatio 
 
a. Jokaista piirikuvernööriä pyydetään nimittämään piiriinsä leotoimikunta, jonka 

tehtävänä on tehdä tunnetuksi, edistää ja perustaa leoklubeja piiriin, ja nimittää siihen 
jäseniksi lionjohtajia kuten varapiirikuvernöörejä, lohkon puheenjohtajia, entisiä 
piirikuvernöörejä ja lions-taustaklubien virkailijoita. Piirikuvernööri ja piirin 
virkailijat palvelevat neuvoen ja auttaen lions- ja leoklubeja, mutta vain piiriä 
koskevissa asioissa. Sama koskee myös kuvernöörineuvoston toimintaa 
moninkertaispiirin asioissa. 
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b. Jos kaksi tai useampia leoklubeja toimii lähekkäin, niitä tulee kehottaa järjestämään 
yhteisiä kokouksia, joissa piirin leotoimikunnan jäseniä on läsnä. Mikäli olosuhteet 
sallivat, voidaan järjestää myös koko piirin yhteisiä leokokouksia. 
 

c. Kokousten kustannukset tulee pitää mahdollisimman alhaisina ottaen huomioon 
osallistujien maksukyvyn. Lions Clubs International ei korvaa mitään leopiirin eikä 
sen virkailijoiden kuluja. 
 

d. Kaikki leokokoukset tai konferenssit, jotka pidetään oman moninkertaispiirin 
ulkopuolella, tulee pitää joko jonkin virallisen lionstilaisuuden yhteydessä tai ao. 
lionspiirien/- moninkertaispiirien yhteisessä valvonnassa ja niiden tukemina. 
 

e. Piirin apulaisleojohtaja 
 
Piirikuvernööri voi, jos hän haluaa, nimittää piiriinsä piirin apulaisleojohtajan silloin, 
kun lionspiiriin ei ole virallisesti organisoitu leopiiriä. Tähän toimeen nimitetään 
aktiivinen leoklubijäsen klubista joka on hyvässä asemassa. Hänen tärkeimpänä 
tehtävänään on auttaa piirin leojohtajaa mainostamaan leoklubiohjelmaa sekä auttaa 
pyynnöstä uusien leoklubien perustamisessa. Piirin apulaisleojohtajan nimi ja 
yhteystiedot ilmoitetaan joka vuosi kansainväliseen toimistoon. Kansainvälisestä 
päämajasta lähetetään hänelle leomerkkiin kiinnitettävä virkamerkki (liitin). 
 

f. Leoklubiohjelman puheenjohtajan virkakausi 
 
Piirin ja moninkertaispiirin leoklubiohjelman puheenjohtajan tulee palvella virassaan 
kolmen vuoden ajan, olettaen, että virkaan valittu henkilö on hoitanut tehtävänsä 
moitteettomasti ja virka voidaan siten vahvistaa vuosittain piirikuvernöörien tai 
vastaavasti kuvernöörineuvoston puheenjohtajan toimesta. 
 

14. Säännöt leojen poissaolon korvaamiseksi 
 
a. Poissaolo leoklubin säännöllisestä kokouksesta voidaan korvata määräajan kuluessa, 

13 päivää ennen kokousta tai 13 päivää sen jälkeen, olemalla läsnä missä tahansa 
seuraavista: 
 
(1) Jonkin toisen leoklubin säännöllinen tai erikoiskokous; 
 
(2) Oman leoklubin hallituksen kokous; 
 
(3) Oman klubin jonkin vakinaisen toimikunnan säännöllinen kokous; 
 
(4) Mikä tahansa oman klubin järjestämä kokous tai tilaisuus, myös klubin 

varojenkeräys- ja palveluaktiviteetti; 
 
(5) Osallistuminen leopiirikokoukseen; 
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(6) Lions Clubs Internationalin kansainvälinen kongressi, piirin tai 
moninkertaispiirin leokonferenssi tai mikä tahansa muu tunnustettu leojen 
kokous. 
 

b. Leon, joka on poissa kokouksesta sairauden takia, ei tarvitse korvata poissaoloaan, jos 
hän esittää hyväksyttävän todistuksen sairaudestaan. 
 

c. Jos leo on poissa kokouksesta asepalveluksen, oikeudenistunnon tai muun 
lakimääräisen velvollisuuden vuoksi, hänelle voidaan myöntää hyvitys poissaolosta 
ilman korvausvelvollisuutta. Klubin hallitus päättää asiasta kussakin tapauksessa 
erikseen. 
 

d. Jos leon täytyy ammattinsa takia olla työssä sellaisella paikkakunnalla, jossa hän ei 
voi helposti osallistua minkään leoklubin kokouksiin, hänelle voidaan klubin 
harkinnan perustella myöntää hyvitys poissaoloista ilman korvausvelvollisuutta. 
 

e. Leoklubin sihteerin tehtävänä on valvoa, että jäsen on täyttänyt 
läsnäolovelvollisuutensa. 

 
15. Leopalveluvuosien todistus ja Leopalveluvuosien siirto-ohjelma: 

 
Lokakuussa 1996 kansainvälinen hallitus hyväksyi erityisen todistuksen, joka voidaan 
myöntää hyvässä asemassa oleville leoille, heidän päättäessään jäsenyytensä leoklubissa 
mistä tahansa syystä.  Todistuksella annetaan tunnustusta leojäsenen suorittamista 
palveluvuosista leoklubin ja yhteisön hyväksi.   
 
1. syyskuuta 1997 alkaen entiset leoklubien jäsenet voivat liittää aktiiviset 
leopalveluvuotensa lionsklubin jäsentilastoihinsa. Jotta jäsen voi saada hyvitystä 
leopalveluvuosista, hänen tulee lähettää Leosta lioniksi todistuslomake ja Palveluvuosien 
siirtolomakkeen LCI:hin. Nykyisten ja entisten leojen tulee olla leoja vähintään yhden 
vuoden ja yhden päivän ennen kuin he voivat saada hyvitystä leopalveluvuosista osana 
heidän lionsklubin jäsenyyshistoriaansa. 
 

16. Leokuukaudet 
 
a. Huhtikuu - leoklubin tiedotuskuukausi 
b. Lokakuu – leojen jäsenhankintakuukausi 

 
17. Leoklubiohjelman neuvoa-antava paneeli 

 
Leoklubiohjelman neuvoa-antavan paneelin tarkoitus on antaa leo- ja lionjäsenille 
mahdollisuus edustaa heidän vaalipiiriään asioissa, jotka vaikuttavat leoklubiohjelmaan. 
Paneeli toimii neuvoa-antavassa kapasiteetissa kansainväliseen lionsklubien järjestöön 
nähden sen arvioidessa leoklubiohjelmaan liittyviä asioita. Ohjelmaan vaikuttavat asiat 
tullaan esittämään kansainvälisen lionsklubien järjestön hallitukselle harkittavaksi ja 
lopullista hyväksymistä varten. Paneelin toiminta jatkuu kunnes hallitus päättää toisin. 
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a. Kokoonpano 

 
Paneelissa on kaksi lionia ja kaksi leoa kustakin kansainvälisestä vaalipiiristä ja 
Afrikan mantereelta. Joka vuosi kunkin vaalipiiristä sekä Afrikan alueelta valitaan 
yksi lion, yksi Alfa- ja yksi Omega-leo. Paneelin jäsenet toimivat virassa kaksi 
vuotta. 
 

b. Pätevyysvaatimukset 
 
(1) Leot 

 
i. Ehdokkaiden tulee olla nykyisiä, hyvässä asemassa olevia, aktiivisen 

leoklubin jäseniä. 
 

ii. Ehdokkaiden tulee täyttää leoklubiohjelman ikävaatimus, joka on 
hallituksen sääntökokoelmassa 

 
iii. Ehdokkaat on ilmoitettu nykyisenä tai entisenä leoklubin, piirin tai 

moninkertaispiirin virkailijaksi (presidentti, varapresidentti, sihteeri tai 
rahastonhoitaja) 

 
(2) Lionit 

 
i. Ehdokkaiden tulee olla nykyisiä, hyvässä asemassa olevia, aktiivisen 

lionsklubin jäseniä. 
ii. Ehdokkaat on myös ilmoitettu jonkin seuraavan viran haltijaksi:  

 
a) Olla nykyinen piirin tai moninkertaispiirin leojohtaja.  
b) Olla entinen piirin tai moninkertaispiirin leojohtaja.  
c) Olla entinen leopiirin tai moninkertaispiirin virkailija (presidentti, 

varapresidentti, sihteeri tai rahastonhoitaja).  
 

c.  Nimitysmenettely 
 
(1) Leot 

 
i. Moninkertaispiirin leojohtajat hyväksyvät yhden nykyisen tai entisen 

leomoninkertaispiirin virkailijan toimivuoden aikana. 
ii. Piirin leojohtajat hyväksyvät yhden nykyisen tai entisen leopiirin 

virkailijan TAI yhden nykyisen tai entisen leoklubin virkailijan 
toimivuoden aikana. 
 

 
(2) Lionit 
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i. Kuvernöörineuvoston puheenjohtajat hyväksyvät yhden nykyisen tai 
entisen moninkertaispiirin leojohtajan TAI yhden entisen 
leomoninkertaispiirin virkailijan toimivuoden aikana. 

ii. Piirikuvernöörit hyväksyvät yhden nykyisen tai entisen piirin 
leojohtajan TAI entisen leopiirin virkailijan toimivuoden aikana. 

 
d. Valintamenettely 

 
(1) Nimitykset tulee lähettää joka toimivuosi virallisella nimityslomakkeella, 

allekirjoitettuna, nimityslomakkeella mainittuun eräpäivään mennessä. 
Eräpäivä mainitaan lomakkeella, joka on voimassa sen vuoden ajan jolloin 
ehdokas nimitetään palkinnon saajaksi.   

 
(2) Leoklubiohjelman neuvoa-antavan paneelin jäsenehdokaslomakkeet kerätään, 

tarkistetaan ja esitellään Jäsenkehitystoimikunnalle kunakin toimivuonna 
paneelin jäsenten lopullista valintaa varten. Jäsenkehitystoimikunta valitsee 
myös yhden lionin ja yhden leon kustakin kansainvälisestä vaalipiiristä ja 
Afrikan mantereelta varajäseniksi siltä varalta, että joku paneelin jäsenistä 
joutuu keskeyttämään kaksivuotisen toimikauden aikana. 
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LIITE A 
 
Sääntö ja ohjesäännöt 
 
__________________________________ Leoklubi 

 
 
LEOKLUBIN MALLISÄÄNNÖT 

 
LUKU I 

Nimi 
 
Tämän organisaation nimi on 
__________________________________________ leoklubi 
 

LUKU II 
Tarkoitus 

 
Edistää paikkakunnan nuorten keskuudessa palvelutoimintaa, joka kehittää johtamistaitoa, 
antaa kokemusta ja tilaisuuksia. Yhdistää jäseniä ystävyyden, toveruuden ja 
yhteisymmärryksen avulla. 
 

LUKU III 
Sponsorointi 

 
A. Tämä klubi on ______________________:n lionsklubin/klubien perustama, mutta ei 

kuulu siihen, eikä tällä klubilla eikä sen jäsenillä ole mainitulle lionsklubille/klubeille 
eikä sen/niiden jäsenille kuuluvia oikeuksia. 

 
B. Tämän klubin kaikki toiminta on _______________________ lionsklubin valvonnassa ja 

ohjauksessa. Valvonnan tulee tapahtua jollakin seuraavista tavoista lionsklubin (klubien) 
ja leoklubin yhteisellä päätöksellä. 

 
1. Ainakin yhden jäsenen lions-taustaklubista tulee olla läsnä jokaisessa leoklubin tai 

sen hallituksen kokouksessa; tai 
2. Pidetään joka kuukausi kokous, johon osallistuu kolme edustajaa kummastakin 

klubista ja jossa keskustellaan yhteisistä asioista ja suunnitelmista sekä tarkastellaan 
leoklubin ja/tai sen hallituksen toimia. Jos klubien edustajien mielipiteet eriävät ja 
äänet jakautuvat tasan, lions-taustaklubilla on lopullinen päätösvalta; tai 

3. Leoklubin virkailijat esittävät 15 päivän kuluessa taustaklubin sihteerille tai sen 
valtuuttamalle edustajalle hyväksyttäväksi kokousraportin tai pöytäkirjan 
jäljennöksen kaikista kokouksista. Taustaklubilla on sitten oikeus kutsua koolle 
kokous, johon osallistuu kolme edustajaa leoklubista ja kolme edustajaa 
taustaklubista keskustelemaan kumpaakin kiinnostavista asioista tai suunnitelmista. 
Jos klubien edustajien mielipiteet eriävät ja äänet jakautuvat tasan, lions-
taustaklubilla on lopullinen päätösvalta. 
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C. Jos tämän klubin toiminta riippuu jotenkin yhteistyöstä kouluviranomaisten kanssa, 

klubin ja sen jäsenten tulee tarkoin noudattaa koulun sääntöjä kouluviranomaisten 
tulkitsemalla tavalla. 
 

LUKU IV 
Projektit 

 
A. Klubi suunnittelee ja panee jäsentensä avulla toimeen palveluaktiviteetteja 

kotipaikkakunnallaan ottaen huomioon III artiklan määräykset. Tämä klubi on täysin 
vastuussa omista aktiviteeteistaan paitsi silloin, kun ne suoritetaan yhteisprojekteina 
jonkin toisen leoklubin tai muun yhdistyksen kanssa. 
 

B. Projektit rahoitetaan tämän klubin hankkimilla varoilla, kuitenkin edellyttäen, että 
paikkakuntalaisilta, liikeyrityksiltä ja yhdistyksiltä ei saa pyytää varoja antamatta mitään 
vastikkeeksi. 
 

C. Tämä klubi ei saa: 
 
1. Pyytää tai ottaa vastaan muuta kuin satunnaista taloudellista apua ___________:n 

lionsklubilta tai sen jäseniltä; 
2. Pyytää raha-avustusta muilta lionsklubeilta kuin taustaklubilta; 
3. Pyytää raha-avustusta toiselta leoklubilta. 
 

D. Mitään osaa yleisöltä varojenkeräyksessä saatujen varojen nettotulosta ei saa käyttää 
suoraan tai välillisesti tämän klubin tai kenenkään sen jäsenen hyväksi. 
 

LUKU V 
Jäsenyys 

 
A. Kuka tahansa henkilö, joka on luonteeltaan sopiva ja jonka taustaklubin/klubien 

leotoimikunta hyväksyy, voidaan ottaa tämän klubin jäseneksi. Kun Leoklubin malli- ja 
ohjesääntöjen englanninkielisessä versiossa käytetään miespuolista pronominia "he," sillä 
viitataan sekä miehiin että naisiin. 
 

B. Jäsenluokat: Lionsklubin jäsenluokat ovat seuraavat: 
 

1. Aktiivinen jäsen: Aktiivijäsenellä on kaikki oikeudet ja etuoikeudet sekä 
velvollisuudet, jotka kuuluvat leoklubin jäsenelle. Niihin kuuluvat mm. oikeus asettua 
ehdokkaaksi mihin leoklubin, leopiirin tai - moninkertaispiirin virkaan tahansa, 
mikäli muut pätevyysvaatimukset on täytetty, siinä piirissä, johon klubi kuuluu, ja 
äänioikeus kaikissa asioissa, joista klubi päättää jäsenten äänestyksellä; 
velvollisuuksiin kuuluu säännöllinen läsnäolo, jäsenmaksujen suorittaminen 
täsmällisesti, osallistuminen leoklubin aktiviteetteihin ja sellainen käytös, joka antaa 
leoklubista hyvän kuvan paikkakunnalla. 
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2. Ulkojäsen: Leoklubin jäsen, joka on muuttanut paikkakunnalta tai joka sairauden tai 
muun pätevän syyn takia ei voi säännöllisesti osallistua leoklubin kokouksiin mutta 
joka haluaa säilyttää jäsenyytensä klubissa ja jolle leoklubin hallitus haluaa myöntää 
ulkojäsenyyden. Leoklubin hallitus tarkistaa päätöksen ulkojäsenyydestä kuuden 
kuukauden väliajoin. Ulkojäsen ei voi toimia leoklubin virkailijana eikä hänellä ole 
äänioikeutta leopiirin eikä -moninkertaispiirin kokouksissa, mutta hänen tulee maksaa 
leoklubin määräämät jäsenmaksut. 
 

3. Alpha-jäsenyys: Alpha jäsen on leoklubin 12 – 18 –vuotias jäsen. 
 

4. Omega-jäsenyys: Omega-jäsen on leoklubin 18 – 30 –vuotias jäsen. 
 

C. Jäsenyyden päättyminen: Jäsenyys tässä leoklubissa päättyy automaattisesti, kun 
tapahtuu jokin seuraavista: 
 
1. Jäsen saavuttaa iän, joka ylittää yhdellä vuodella jäsenyyden korkeimman sallitun 

ikärajan. 
2. Leoklubi lopetetaan artiklassa XV määrätyllä tavalla. 
3. Jos vähintään kaksi kolmasosaa (2/3) klubin hyvässä asemassa olevista jäsenistä 

äänestää erottamisen puolesta. 
 

D. Siirtojäsenyys: Tämä leoklubi voi myöntää jäsenyyden siirron perusteella leolle, jonka 
jäsenyys jossakin toisessa leoklubissa päättyy tai on päättynyt, seuraavilla ehdoilla: 
 
1. Uusi leoklubi saa edellisen klubin lions-taustaklubin sihteeriltä kirjeen ilmoituksen, 

jossa pyydetään jäsenyyden siirtoa ja josta lähetetään jäljennös uuden leoklubin 
taustaklubin sihteerille, kuuden kuukauden kuluessa siitä, jolloin hänen jäsenyytensä 
edellisessä leoklubissa päättyi; 

2. Leo oli erotessaan hyvässä asemassa, ja 
3. hän täyttää uuden leoklubinsa ehdot ikärajoista hakiessaan jäsenyyttä uudessa 

leoklubissa. 
 

Jos leon jäsenyyden päättymisestä hänen entisessä klubissaan ja siirtoanomuksesta 
toiseen leoklubiin on kulunut yli kuusi kuukautta, hän voi saada jäsenyyden vain tämän V 
artiklan A-kohdan mukaan. 
 

E. Jokainen leoklubi päättää itse onko se Alpha vai Omega leoklubi ilmoittamalla asiasta 
kansainväliseen päämajaan. 
 

LUKU VI 
Kokoukset 

 
A. Klubikokoukset: 

 
1. Leoklubin säännöllinen kokous pidetään vähintään kahdesti kuussa ja mieluummin 

joka viikko; kokousajat ja -paikat määrätään ohjesäännössä.-Llaws. 
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2. Klubin presidentti voi milloin tahansa kutsua koolle erikoiskokouksen ja hänen tulee 
pitää kokous, jos vähintään kymmenen (10) hyvässä asemassa olevaa jäsentä 
kirjallisesti pyytää sitä häneltä. Kutsu voidaan esittää joko suullisesti tai kirjallisesti, 
mutta se tulee toimittaa jokaiselle hyvässä asemassa olevalle jäsenelle ja siinä tulee 
ilmoittaa jäsenille sopiva kokousaika ja -paikka sekä kokouksen tarkoitus. Kutsu 
katsotaan lähetetyksi, kun se on postitettu tai lähetetty elektronisesti osoitteeseen, 
joka on klubin jäsenluettelossa postituspäivänä. 

3. Päätösvaltaisuus: Klubin säännöllinen tai erityiskokous todetaan päätösvaltaiseksi 
silloin, kun enemmistö sen hyvässä asemassa olevista jäsenistä on läsnä. 
 

B. Hallituksen kokoukset: 
 
1. Klubin hallitus pitää säännölliset kokouksensa niissä paikoissa ja niinä aikoina, jotka 

on ilmoitettu ohjesäännössä, ja vähintään kerran kuussa. 
2. Klubin presidentti voi milloin tahansa kutsua hallituksen erikoiskokoukseen ja hänen 

tulee kutsua koolle erikoiskokous, jos joku hallituksen jäsen kirjallisesti pyytää sitä. 
Kutsu voidaan esittää joko suullisesti tai kirjallisesti, mutta se tulee toimittaa 
jokaiselle hallituksen jäsenelle ja siinä tulee ilmoittaa heille sopiva kokousaika ja -
paikka sekä kokouksen tarkoitus. Kirjallinen kutsu katsotaan lähetetyksi, kun se on 
postitettu tai lähetetty elektronisesti klubin jäsenluettelossa olevaan osoitteeseen 
postituspäivänä. 

3. Klubin hallituksen säännöllinen tai erikoiskokous on päätösvaltainen, kun presidentti 
tai varapresidentti ja kolme (3) muuta hallituksen jäsentä on läsnä. 

4. Jokaisella tämän klubin hyvässä asemassa olevalla jäsenellä on oikeus olla läsnä 
hallituksen säännöllisessä tai erikoiskokouksessa, mutta hän saa puheenvuoron vain 
hallituksen luvalla. 

 
LUKU VII 
Virkailijat 

 
A. Leoklubin virkailijat ovat presidentti, varapresidentti, sihteeri, rahastonhoitaja ja muut 

ohjesäännössä mahdollisesti määrätyt virkailijat. Virkailijan tulee olla hyvässä asemassa 
oleva klubin jäsen ja hänen tulee palvella virassaan yksi (1) vuosi tai siksi, kunnes hänen 
seuraajansa on valittu ja hyväksytty. Jäsenellä ei saa olla samanaikaisesti kahta (2) eri 
virkaa. 
 

B. Jos leoklubin presidentin virka on avoinna, virkakautta voidaan pidentää, mutta 
korkeintaan kolme vuotta kestäväksi. 
 

C. Ellei näissä säännöissä ole nimenomaan määrätty toisin, virkailijoiden tehtävät ovat 
samat kuin ne, jotka yhdistyslainsäädännön mukaan kuuluvat kuhunkin virkaan. 
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LUKU VIII 
Hallitus 

 
Ottaen huomioon, mitä III artiklassa on sanottu: 

 
A. Klubin johtamisesta ja toiminnasta vastaa klubin hallitus, johon kuuluvat virkailijat ja 

kolme (3) hallituksen jäsentä, jotka valitaan äänestyksellä klubin hyvässä asemassa 
olevista jäsenistä. 
 

B. Hallitus klubivirkailijoiden välityksellä on vastuussa klubin hyväksymien toimenpiteiden 
toteuttamisesta. Kaikki tälle klubille esitettävät uudet asiat ja päätökset alistetaan ensin 
hallituksen käsiteltäviksi, ennen kuin niitä koskevat ehdotukset esitetään klubin 
päätettäviksi sääntömääräisessä tai ylimääräisessä kokouksessa. 
 

C. Klubin kaikki virkailijat ja toimikunnat ovat hallituksen valvonnassa; hallitus voi kumota 
kenen virkailijan päätöksen tai toimenpiteen tahansa, ja jos siihen on syytä, julistaa viran 
avoimeksi ja nimittää siihen jäljellä olevaksi toimikaudeksi jonkun hyvässä asemassa 
olevan klubin jäsenen. 
 

D. Hallituksen tulee esittää vuosittainen raportti klubin toiminnasta klubijäsenille sekä 
sponsorina toimivalle kummiklubille. 
 

LUKU IX 
Vaalit 

 
Virkailija- ja johtajien vaalit tulee järjestää _____________________ lionsklubin  
__________ toimikunnan hyväksi katsomana päivänä ja aikaan ja virkaan valitsemiseen 
vaaditaan yksinkertainen annettujen äänten enemmistö. 
 

LUKU X 
Toimikunnat 

 
Klubin ohjesäännössä tulee olla määräykset, jotka koskevat talous-, projekti- ja muita 
pysyviä toimikuntia, joita katsotaan tarvittavan klubin hallintoon. Presidentti voi hallituksen 
suostumuksella nimittää sellaisia erityistoimikuntia, joita kulloinkin tarvitaan. 
 

LUKU XI 
Maksut ja jäsenmaksut 

 
A. Perustajajäsenen tai uuden jäsenen liittymismaksu on US$5 jäseneltä ja sen lisäksi tämä 

klubi perii jäsenmaksun, jonka Lions Club katsoo riittäväksi leoklubin hallinto- ja 
toimintakustannuksiin ja johon sisältyy kansainvälinen vuosimaksu, jonka Lions Clubs 
International veloittaa lions-taustaklubilta ja jonka leoklubi maksaa taustaklubilleen.   
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B. Jäsenmaksun maksamisen laiminlyöneellä jäsenellä ei ole äänioikeutta klubin 
säännöllisissä eikä erityiskokouksissa eikä oikeuksia muissa tilanteissa, joissa hyvä 
asema tulee kysymykseen, siihen asti, kunnes velat klubille on maksettu. 
 

LUKU XII 
 
Jokainen, joka ottaa vastaan jäsenyyden tässä klubissa, sitoutuu samalla pitämään yllä ja 
noudattamaan tämän klubin sääntöjä ja ohjesääntöä. 
 

LUKU XIII 
Ohjesäännöt 

 
Leoklubin hallitus laatii ja klubin hyvässä asemassa olevien jäsenten enemmistö hyväksyy 
ohjesäännön, jota se pitää tarpeellisena tehokasta toimintaa varten, kuitenkin sillä 
varauksella, että ohjesääntö ei ole ristiriidassa klubin mallisääntöjen kanssa. Jos jokin 
ohjesäännön määräys, poisto tai muutos on sääntöjen vastainen, se ei tule voimaan. 
 

LUKU XIV 
Emblem, merkki 

 
A. Kansainvälisen leoklubiohjelman ja leoklubien tunnus on leomerkki, jossa on kaksi 

leijonan katsomassa vastakkaisiin suuntiin ulospäin ja niiden välissä pystysuorassa, 
ylhäältä alas, kirjaimet L E O.  
 

B. Leoklubien kansainvälinen tunnus kuuluu yksinomaan leoklubien jäsenten käyttöön. 
Jokainen tämän klubin jäsen on oikeutettu käyttämään sitä arvokkaalla tavalla 
jäsenyytensä ajan. Kun hänen jäsenyytensä klubissa päättyy tai jos klubi lakkautetaan, 
hänen tulee luopua oikeudestaan käyttää leomerkkiä. 
 

ARTIKLA XV 
Kesto 

 
A. Tämän klubin toiminan loppumisen ja lakkauttamisen syynä voi olla jokin seuraavista: 

 
1. Jäsenet päättävät äänestyksellä lopettaa leoklubin. 
2. Kansainvälinen päämaja saa Lions Club _____________:lta Leoklubin 

lakkauttamislomakkeen ilmoituksena siitä, että se lakkaa toimimasta leoklubin 
taustaklubina. 

3. Leoklubin presidentti tai varapresidentti saa Lions Clubs Internationalilta kirjallisen 
ilmoituksen siitä, että sen perustamistodistus on peruutettu. 
 

B. Kun leoklubin toiminta jostakin A-kohdassa mainitusta syystä päättyy, klubi ja kaikki sen 
jäsenet luopuvat oikeudestaan käyttää leonimeä ja -merkkiä. 
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ARTIKLA XVI 
Parlamentaarinen menettely 

 
Jollei näissä mallisäännöissä nimenomaan sanota toisin, klubin asiat käsitellään noudattaen 
yhdistyslain määräyksiä ja yleisiä parlamentaarisia sääntöjä. 
 

ARTIKLA XVII 
Muutokset 

 
Vain Lions Clubs Internationalin hallitus voi muuttaa näitä mallisääntöjä ja jokainen 
hyväksytty muutos tulee ilman muuta voimaan. 

 
ARTIKLA XVIII 

 
Tämän klubin toimi- ja tilivuosi alkaa heinäkuun 1. päivästä ja päättyy seuraavan vuoden 
kesäkuun 30. päivään. 
 
 

C. LEOKLUBIN OHJE-SÄÄNNÖT 
 

LUKU I 
Vaalit 

 
A. Tämän klubin virkailijoiden ja hallituksen jäsenten vaali tulee toimittaa joka vuosi ennen 

_____________. Valitut henkilöt astuvat virkaansa seuraavan heinäkuun 1. päivänä. 
 

B. Ehdollepano virkoihin voi tapahtua joko kirjallisesti tai suullisesti 
ehdollepanokokouksessa. Ehdokkaista äänestetään tätä kokousta seuraavassa klubin 
säännöllisessä kokouksessa. Vaalissa käytetään salaista lippuäänestystä. Ehdokas, joka 
saa läsnä olevien hyvässä asemassa olevien jäsenten enemmistön kannatuksen, tulee 
valituksi virkaan. 
 

LUKU II 
Maksut ja jäsenmaksut 

 
A. Uusien jäsenten tulee maksaa liittymismaksuna __________. 

 
B. Jokaisen jäsenen tulee maksaa vuotuinen jäsenmaksu, jonka suuruus on ___________ . 

 
C. Jäseniltä ei saa periä mitään muita maksuja mihinkään tarkoitukseen. 
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LUKU III 
Toimikunnat 

 
A. Presidentti nimittää hallituksen suostumuksella seuraavat pysyvät toimikunnat: 

 
1. Taloustoimikunta Toimikunnan tehtävänä on pitää huolta klubin toiminnan ja 

projektien rahoittamisesta. 
 

2. Projektitoimikunta Toimikunnan tehtävänä on panna alkuun ja toteuttaa klubin 
projektit paikkakunnalla. 
 

B. Ei mikään toimikunta, joka koostuu yksinomaan tämän klubin jäsenistä, saa ryhtyä 
toteuttamaan suunnitelmaansa, ennen kuin se on hyväksytty yksinkertaisella 
ääntenenemmistöllä klubin säännöllisessä kokouksessa. 
 

LUKU IV 
Muutokset 

 
A. Tätä ohjesääntöä voidaan muuttaa missä klubin säännöllisessä tai erikoiskokouksessa 

tahansa, jos klubin hyvässä asemassa olevien jäsenten enemmistö hyväksyy muutoksen 
yksinkertaisella ääntenenemmistöllä, kuitenkin edellyttäen, että: (1) ilmoitus muutoksesta 
ja kokouksesta, jossa siitä äänestetään, tulee antaa vähintään neljätoista (14) päivää 
aikaisemmin säännöllisessä päätösvaltaisessa kokouksessa, ja (2) Lions Club 
_____________________ hyväksyy muutoksen tai muutokset. 
 

B. Jos jokin tämän ohjesäännön kohta on ristiriidassa leoklubin sääntöjen kanssa, sen 
katsotaan olevan pätemätön. 
 
(Kt. muut määräykset, joita ehkä tarvitaan klubin tehokkaaseen toimintaan.) 
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LIITE B 
 
 
YKSITTÄIS- TAI OSAPIIRIN PIIRIKUVERNÖÖRI PIIRISSÄ, JOSSA ON 
VÄHINTÄÄN KUUSI LIONS-TAUSTAKLUBIN SPONSOROIMAA 
LEOKLUBIA, VOI ANTAA OIKEUDEN PERUSTAA LEOPIIRIN. SIINÄ 
TAPAUKSESSA TULEE NOUDATTAA SEURAAVIA LEOPIIRIN 
MALLISÄÄNTÖJÄ. 

 
Mallisääntö  
 
__________________________________ Leopiiri 

 
 

LEOPIIRIN MALLISÄÄNNÖT 
 

LUKU I 
Nimi 

 
Tämän yhdistyksen nimi on leopiiri n:o__________________ . 
 

LUKU II 
Tavoitteet 

 
Muodostaa hallintorakenne, joka edistää leoklubiohjelman tarkoitusta ja tavoitteita tässä 
piirissä. 

 
LUKU III 

Piiriorganisaatio 
 
A. Perustamisehdot ja rajat 
 
Kun lionspiirissä (yksittäis- tai osapiirissä) on vähintään kuusi leoklubia, joilla kaikilla on 
lions-taustaklubi ja jotka Lions Clubs International on hyväksynyt, tämän (yksittäis- tai 
osapiirin) piirikuvernööri voi antaa suostumuksen siihen, että niistä muodostetaan vastaava 
leopiiri. Leopiirin rajat ovat samat kuin lionspiirin (yksittäis- tai osapiirin) rajat. 
 
B. Jäsenyys 
 
1. Leopiirin jäseniä ovat kaikki lionspiirin (yksittäis- tai osapiirin) virallisesti hyväksytyt 

leoklubit, joilla on lionstaustaklubi.  
 

2. Sekä nais- että miespuolisista leoista käytetään termejä ”leo” ja ”hän”.  
 

C. Leopiirin virkailijat 
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1. Leopiirin presidentti 
 
Leopiirin presidentti valitaan äänestyksellä joka vuosi pidettävässä leopiirin 
konferenssissa. 
 
a. Vaatimukset: 

 
(1) Ehdokkaan tulee olla yksittäis- tai osapiirissä sijaitsevan hyvässä asemassa olevan 

leoklubin hyvässä asemassa oleva jäsen. 
 

(2) Hän on palvellut leoklubin presidenttinä täyden kauden tai suurimman osan siitä 
tai hän on palvellut siihen mennessä kun hän ottaa vastaan leopiirin presidentin 
viran. 
 

(3) On saanut kannatuksen: 
(a) omalta leoklubilta ja 
(b) sponsoroivalta lionsklubilta. 

 
(4) Hän ei saavuta virkakauden aikana ikää, joka on yhden vuoden korkeampi kuin 

sallittu maksimi-ikä. 
 

b. Vaalit: 
 
(1) Nimitykset: 

 
Kuka pätevyysvaatimukset täyttävä leoklubin jäsen tahansa voidaan asettaa 
ehdokkaaksi leopiirin presidentin virkaan siten, että ehdollepano jätetään 
kirjallisena leopiirin sihteerille viimeistään kolmekymmentä (30) päivää ennen 
leopiirin konferenssin alkua. Jollei näitä ehtoja ole täytetty, ehdollepano ei ole 
pätevä. Ehdokkuuden leopiirin presidentin virkaan voi tehdä piirissä sijaitseva 
hyvässä asemassa oleva virallisesti hyväksytty leoklubi. 

 
Jos ei ole saatu yhtään kirjallista pätevää ehdollepanoa eikä leokonferenssin 
alkaessa ole virallista ehdokasta, leokonferenssissa läsnä olevat leoklubien 
edustajat voivat nimetä ehdokkaaksi tähän virkaan vaatimukset täyttävän 
leon/leoja, mikäli ehdokkaiden pätevyys voidaan todeta. 
 

(1) Vaalit 
 
Leopiirin presidentti valitaan salaisella lippuäänestyksellä seuraavasti: 
 
(a) Jos ehdokkaita on vain kaksi (2), valituksi tulee se ehdokas, joka saa 

yksinkertaisen ääntenenemmistön. Jos äänet menevät tasan, äänestystä 
jatketaan siihen asti kunnes jompikumpi saa enemmistön annetuista äänistä. 

(b) Jos ehdokkaita on kolme (3) tai useampia, virkaan tulee valituksi se, joka saa 
enemmistön annetuista äänistä. Jollei kukaan ehdokas saa tarvittavaa 
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äänimäärää ensimmäisessä äänestyksessä, äänestystä jatketaan siksi, kunnes 
joku saa tarvittavan ääntenenemmistön, ja joka äänestyskerralla jätetään pois 
se ehdokas, joka sai vähiten ääniä edellisessä äänestyksessä. 

(c) Jos virkaan on vain yksi (1) ehdokas, läsnä olevat edustajat voivat päättää, 
ettei lippuäänestystä tarvita ja että hänet valitaan yksimielisesti virkaan. 
 

2. Leopiirin varapresidentti 
 
Leopiirin varapresidentti valitaan äänestyksellä joka vuosi pidettävässä leopiirin 
konferenssissa. Ehdokkaan tulee täyttää samat pätevyysvaatimukset kuin leopiirin 
presidenttiehdokkaan, ja ehdollepano sekä vaali suoritetaan samaa menettelyä noudattaen 
kuin valittaessa leopiirin presidenttiä. 
 

3. Ehdokkuus kahteen virkaan 
 
Sama leoklubin jäsen voidaan asettaa ehdokkaaksi ja valita sekä leopiirin presidentin että 
varapresidentin virkaan samassa piirin konferenssissa, mutta hän voi ottaa vastaan vain 
yhden viran. Jollei häntä valita ensimmäiseen virkaan, hän on silti edelleen ehdokkaana 
toiseen. Jos hänet valitaan kumpaankin, hänen täytyy kieltäytyä jommastakummasta 
virasta ja äänestystä jatketaan toiseen virkaan ehdokkaana olevien kesken. 
 

4. Avoimen viran täyttäminen 
 
Jos leopiirin presidentin virka tulee vapaaksi, varapresidentti nousee automaattisesti 
presidentiksi. Jos hän jostakin syystä kieltäytyy ottamasta vastaan leopiirin presidentin 
virkaa, piirin leojohtaja nimittää jonkun hoitamaan sitä toimikauden loppuun. 
 

5. Muut leopiirin virkailijat 
 
Leopiirin presidentin tulee ennen astumistaan virkaan nimittää leopiirin sihteeri ja 
rahastonhoitaja sekä muut sellaiset leopiirin virkailijat, joita leopiirin konferenssi tai 
leopiirin neuvosto on suosittanut ja jotka lionspiirin piirihallitus on hyväksynyt. 
  

6. Piirin leoneuvosto 
 
Tulee muodostaa leopiirin neuvosto, johon kuuluvat leopiirin presidentti, varapresidentti, 
piirisihteeri, piirin rahastonhoitaja, kaikkien piirin leoklubien presidentit (tai klubien 
valtuuttamat edustajat) sekä muut leopiirin presidentin ehkä nimittämät leopiirin 
virkailijat. Jokaisella leoneuvoston jäsenellä on yksi ääni. Lionspiirin leojohtaja on myös 
leoneuvoston jäsen, mutta hänellä on vain neuvoa-antava asema ilman äänioikeutta. 
 

7. Piirin leoklubijohtaja 
 
Sen lisäksi, että lionspiirin leotoimikunnan puheenjohtaja palvelee leopiirin neuvostossa 
neuvoa-antavana jäsenenä ilman äänioikeutta, hän on myös virallinen yhteyshenkilö 
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lionspiirin piirihallituksen ja leopiirin neuvoston välillä. Hänen tulee ilmoittaa 
piirihallitukselle kaikki leopiirin konferenssin päätökset. 
 

LUKU IV 
Leopiirin konferenssi 

 
A. Leopiirin konferenssi tulee pitää joka vuosi konferenssi lionspiirin piirihallituksen 

suostumuksella. Jos leopiiri kuuluu leo-moninkertaispiiriin, sen piirikonferenssi tulee 
pitää vähintään kolmekymmentä (30) päivää ennen leo-moninkertaispiirin konferenssia.  
 

B. Leopiirin vuosikonferenssin paikka on valittu edellisen vuoden konferenssissa ja ajan 
määrää virassa oleva leoneuvosto. Leopiirin vuosikonferenssin päivämäärästä ja 
kellonajasta päättää virassa oleva leoneuvosto. Toimikunta, jonka virassa oleva 
leoneuvosto nimittää, saa tehtäväkseen yhdessä lionspiirin leojohtajan kanssa suunnitella 
konferenssin. 
 

C. Jokainen piiriin virallisesti perustettu leoklubi, joka on hyvässä asemassa, saa lähettää 
vuosikonferenssiin yhden valtuutetun edustajan jokaista kymmentä hyvässä asemassa 
olevaa jäsentä tai tämän luvun ylittävää vähintään viittä jäsentä kohden. Tässä pykälässä 
mainittu suurempi osa tarkoittaa vähintään viittä jäsentä. Klubi saavuttaa hyvän aseman 
suorittamalla jäsenmaksuvelkansa, joita voidaan maksaa siihen asti, kunnes valtakirjojen 
tarkastus ao. konferenssia koskevien sääntöjen mukaan päättyy. Vain läsnä oleva edustaja 
voi äänestää ja kullakin edustajalla on jokaisessa asiassa yksi ääni. 
 

D. Vuosikonferenssin istunto on päätösvaltainen, kun enemmistö ilmoittautuneista 
edustajista on läsnä. 
 

E. Läsnä olevien edustajien yksinkertainen ääntenenemmistö riittää konferenssille 
esitettyjen päätösehdotusten hyväksymiseen tai hylkäämiseen. Lionspiirin piirihallitus tai 
järjestön kansainvälinen hallitus voivat kumpikin kumota tai mitätöidä leopiirin 
konferenssin päätökset, niin etteivät ne tule voimaan. 

 
LUKU V 

Leopiirin varat 
 

A. Leopiiri voi periä hallintokuluihin jokaiselta leoklubin jäseneltä $____________ 
suuruisen vuosi-maksun, jonka lionspiirin piirihallitus on hyväksynyt. 
 
Jokaisen leoklubin tulee periä vuosimaksu jäseniltä etukäteen ja tilittää se leopiirin 
sihteerille. Maksutavasta ja ajasta/ajoista päättää vuosikonferenssi. 
 
Täten kerätyt vuosimaksut kerätään leopiirin hallintotilille. Niistä voidaan suorittaa vain 
sellaisia kuluja, jotka leopiirin neuvosto on hyväksynyt eivätkä neuvoston menot saa 
ylittää sen tuloja toimintavuoden aikana. 
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B. Leopiirille tulee avata pankkitili varojen tallettamiseksi ja kaikkiin maksumääräyksiin 
tarvitaan sekä leopiirin sihteerin että piirikuvernöörin valtuuttaman jonkun muun 
henkilön nimikirjoitukset. 
 

C. Leopiirin neuvosto pitää huolta siitä, että neuvoston nimittämä tilintarkastaja tarkastaa 
joka vuosi tilit. Tilintarkastajien lausunto, tilitase ja lyhyt tilikertomus tulee esittää 
seuraavan vuoden leokonferenssin ja lionspiirin piirihallituksen hyväksyttäviksi. 
 

D. Ne leopiirin hallintovarat, jotka oli peritty mutta joita ei talletettu, tulee viipymättä 
luovuttaa toimintavuoden lopussa uudelle leopiirin neuvostolle, ja niiden sekä 
hallintotilin tilisaldon katsotaan olevan tuloa seuraavana toimintavuonna. 
 

LUKU VI 
Leovirat 

 
Leovirkailijoista tulee käyttää vain näissä säännöissä määrättyjä virkanimityksiä. 
 

LUKU VII 
Ohjesääntö 

 
Leopiirin neuvosto ehdottaa ja piirin leokonferenssi hyväksyy ohjesäännön, jota tarvitaan 
leopiirintehokkaaseen toimintaan, kuitenkin sillä varauksella, ettei ohjesääntö ole ristiriidassa 
näiden mallisääntöjenkanssa ja että lionspiirin piirihallitus ja järjestön kansainvälinen hallitus 
tai sen edustaja hyväksyvät sen. Jos jokin ohjesäännön osa tai sen muutos on ristiriidassa 
näiden mallisääntöjen, kansainvälisen hallituksen tai sen edustajan päätöksen kanssa, se ei 
tule voimaan 
 

LUKU VIII 
Kesto 

 
A. Tämän leopiirin toiminnan loppumisen ja lakkauttamisen syynä voi olla jokin 

seuraavista: 
 
1. Leopiiri päättää äänestäen lopettaa toimintansa; 
2. Lionspiirin piirihallitus antaa leopiirin presidentille kirjallisen ilmoituksen siitä, että 

se lakkaa toimimasta taustapiirinä; 
3. Lionsklubien Kansainvälinen Järjestö ilmoittaa kirjallisesti leopiirin presidentille, että 

piiri on lopetettu. 
 

B. Kun leoklubin toiminta jostakin A-kohdassa mainitusta syystä päättyy, klubi ja kaikki sen 
jäsenet luopuvat erikseen ja ryhmänä oikeudestaan käyttää leonimeä ja -merkkiä. Kaikki 
leopiirin jäljellä olevat varat siirretään lionspiirin piirihallitukselle. 
 

LUKU IX 
Muutokset 
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Vain Lions Clubs Internationalin hallitus voi muuttaa näitä mallisääntöjä ja jokainen 
hyväksytty muutos tulee ilman muuta voimaan. 
 

LUKU X 
 

Tämän leopiirin toimi- ja tilivuosi alkaa heinäkuun 1. päivästä ja päättyy seuraavan vuoden 
kesäkuun 30. päivään. 



Voimassa alkaen 4. heinäkuuta 2019 
Luku XXII 

34 

LIITE C 
 
MONINKERTAISPIIRIN KUVERNÖÖRINEUVOSTO VOI PERUSTAA LEO-
MONINKERTAISPIIRIN, JOS SEN ALUEELLA TOIMII VÄHINTÄÄN KYMMENEN 
KANSAINVÄLISEN LIONSKLUBIN JÄRJESTÖN HYVÄKSYMÄÄ LEOKLUBIA, 
JOILLA KAIKILLA ON LIONSTAUSTAKLUBI JA JOIDEN YHTEINEN 
JÄSENMÄÄRÄ ON VÄHINTÄÄN SATA JÄSENTÄ. SEN TULEE TOIMINNASSAAN 
NOUDATTAA SEURAAVIA LEO-MONINKERTAISPIIRIN MALLISÄÄNTÖJÄ. 
 
Mallisääntö  
 
__________________________________ Leomoninkertaispiiri 

 
 

LEOMONINKERTAISPIIRIN MALLISÄÄNNÖT 
 

LUKU I 
Nimi 

 
Tämän organisaation nimi on Leomoninkertaispiiri nr. __________________. 
 

LUKU II 
Tavoitteet 

 
Muodostaa hallintorakenne, joka edistää leoklubiohjelman tarkoitusta ja tavoitteita tässä 
moninkertaispiirissä. 
 

LUKU III 
Moninkertaispiirin organisaatio 

 
A.  Perustamisehdot ja rajat 
 
Kun lionsmoninkertaispiirissä on vähintään kymmenen Lionsklubien Kansainvälisen 
Järjestön hyväksymää leoklubia, joilla kaikilla on lions-taustaklubi ja joiden yhteinen 
jäsenmäärä on vähintään sata, niistä voidaan lionsmoninkertaispiirin kuvernöörineuvoston 
suostumuksella muodostaa leomoninkertaispiiri. Leomoninkertaispiirin rajat ovat samat kuin 
vastaavan lionsmoninkertaispiirin rajat. 
 
B.  Jäsenyys 
 
Tämän järjestön jäseniä ovat kaikki moninkertaispiirin alueella toimivat virallisesti 
hyväksytyt leoklubit, joilla on lions-taustaklubi. 
 
C.  Leomoninkertaispiirin virkailijat 
 
1. Leomoninkertaispiirin presidentti 
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Leomoninkertaispiirin presidentti valitaan äänestyksellä joka vuosi pidettävässä 
leomoninkertaispiirin konferenssissa. 
 
(a) Vaatimukset: 

 
(1) Ehdokkaan tulee olla moninkertaispiirissä sijaitsevan hyvässä asemassa olevan 

leoklubin hyvässä asemassa oleva aktiivinen jäsen. 
(2) Hän on palvellut leoklubin virkailijana täyden kauden tai suurimman osan siitä tai 

hän tulee palvelemaan siihen mennessä kun hän ottaa vastaan 
leomoninkertaispiirin presidentin viran. 

(3) On saanut kannatuksen: 
(a) sponsoroivalta lionsklubilta 
(b) leopiiriltä (jos sellainen on). 

(4) Hän ei saavuta virkakauden aikana ikää, joka on yhden vuoden korkeampi kuin 
maksimi-ikä.  
 

(b) Vaalit: 
 
(1) Nimitykset: 

 
Kuka tahansa pätevyysvaatimukset täyttävä leoklubin jäsen voidaan asettaa 
ehdokkaaksi leopiirin presidentin virkaan siten, että ehdollepano jätetään 
kirjallisena leopiirin sihteerille viimeistään kolmekymmentä (30) päivää ennen 
leopiirin konferenssin alkua. Jollei näitä ehtoja ole täytetty, ehdollepano ei ole 
pätevä. 
 
Ehdokkuudet leomoninkertaispiirin presidentin virkaan voi tehdä mikä tahansa 
hyvässä asemassa oleva leoklubi moninkertaispiirin alueella. 
 
Jos ei ole saatu yhtään kirjallista pätevää ehdollepanoa eikä leokonferenssin 
alkaessa ole virallista ehdokasta, leokonferenssissa läsnä olevat leoklubien 
edustajat voivat nimetä ehdokkaaksi tähän virkaan vaatimukset täyttävän 
leon/leoja, mikäli ehdokkaiden pätevyys voidaan todeta. 
 

(2) Vaalit 
 
Leomoninkertaispiirin presidentti valitaan salaisella lippuäänestyksellä 
seuraavasti: 
 
a) Jos ehdokkaita on vain kaksi (2), valituksi tulee se ehdokas, joka saa 

yksinkertaisen ääntenenemmistön. Jos äänet menevät tasan, äänestystä 
jatketaan siihen asti kunnes jompikumpi saa enemmistön annetuista äänistä. 
 

b) Jos ehdokkaita on kolme (3) tai useampia, virkaan tulee valituksi se, joka saa 
enemmistön annetuista äänistä. Jollei kukaan ehdokas saa tarvittavaa 
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äänimäärää ensimmäisessä äänestyksessä, äänestystä jatketaan siksi, kunnes 
joku saa tarvittavan ääntenenemmistön, ja joka äänestyskerralla jätetään pois 
se ehdokas, joka sai vähiten ääniä edellisessä äänestyksessä. 
 

c) Jos virkaan on vain yksi (1) ehdokas, läsnä olevat edustajat voivat päättää, 
ettei lippuäänestystä tarvita ja että hänet valitaan yksimielisesti virkaan. 
 

2. Leomoninkertaispiirin varapresidentti 
 
Leomoninkertaispiirin varapresidentti valitaan äänestyksellä joka vuosi pidettävässä 
leopiirin konferenssissa. Ehdokkaan tulee täyttää samat pätevyysvaatimukset kuin 
leomoninkertaispiirin presidenttiehdokkaan, ja ehdollepano sekä vaali suoritetaan samaa 
menettelyä noudattaen kuin valittaessa leomoninkertaispiirin presidenttiä. 
 

3. Ehdokkuus kahteen virkaan 
 
Sama leoklubin jäsen voidaan asettaa ehdokkaaksi ja valita sekä leomoninkertaispiirin 
presidentin että varapresidentin virkaan samassa moninkertaispiirin konferenssissa, mutta 
hän voi ottaa vastaan vain yhden viran. Jollei häntä valita ensimmäiseen virkaan, hän on 
silti edelleen ehdokkaana toiseen. Jos hänet valitaan kumpaankin, hänen täytyy kieltäytyä 
jommastakummasta virasta ja äänestystä jatketaan toiseen virkaan ehdokkaana olevien 
kesken. 
 

4. Avoimen viran täyttäminen 
 
Jos leomoninkertaispiirin presidentin virka tulee vapaaksi, varapresidentti nousee 
automaattisesti presidentiksi. Jos hän jostakin syystä kieltäytyy ottamasta vastaan 
leomoninkertaispiirin presidentin virkaa, moninkertaispiirin leojohtaja tai 
kuvernöörineuvosto nimittää jonkun hoitamaan sitä meneillään olevan toimikauden 
loppuun asti. 
 

5. Muut leo-moninkertaispiirin virkailijat 
 
Leo-moninkertaispiirin presidentin tulee ennen astumistaan virkaan nimittää piiriinsä 
sihteeri ja rahastonhoitaja sekä muut sellaiset virkailijat, joita leo-moninkertaispiirin 
konferenssi tai neuvosto on suosittanut ja jotka lions-moninkertaispiirin 
kuvernöörineuvosto on hyväksynyt. 
 

6. Moninkertaispiirin leoneuvosto 
 
Leo-moninkertaispiiriin tulee muodostaa neuvosto, johon kuuluvat sen presidentti, 
varapresidentti, sihteeri ja rahastonhoitaja, kaikkien moninkertaispiirin leopiirien 
presidentit sekä muita leomoninkertaispiirin presidentin ehkä nimittämiä virkailijoita, 
jotka lionien kuvernöörineuvosto on hyväksynyt. Jos moninkertaispiirissä ei ole 
leopiirejä, silloin kaikkien leoklubien presidentit (tai valtuutettu edustaja jokaisesta 
leoklubista) kuuluvat neuvostoon. Jokaisella neuvoston jäsenellä on yksi ääni. Lion, 
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jonka kuvernöörineuvosto on nimittänyt moninkertaispiirin leojohtajaksi, sekä osapiirien 
leojohtajat voivat olla läsnä leoneuvoston kokouksissa ja osallistua kaikkiin 
neuvotteluihin. 
 

7. Moninkertaispiirin leoklubijohtaja 
 
Sen lisäksi, että lions-moninkertaispiirin leotoimikunnan puheenjohtaja palvelee leo-
moninkertaispiirin neuvostossa, hän on myös virallinen yhteyshenkilö lionien 
kuvernöörineuvoston ja leo-moninkertaispiirin neuvoston välillä. Hänen tulee ilmoittaa 
kuvernöörineuvostolle kaikista leo-moninkertaispiirin konferenssin päätöksistä. 
 

D. Leomoninkertaispiirin neuvoston kokoukset 
 
1. Leo-moninkertaispiirin neuvoston tulee kokoontua vähintään kaksi kertaa vuodessa 

aikoina ja paikoissa, jotka sen presidentti valitsee ja neuvoston enemmistö hyväksyy; 
kuitenkin edellytetään, että yksi kokous pidetään leo-moninkertaispiirin konferenssin 
yhteydessä. 
 

2. Päätösvaltaisuus ja äänestys: Neuvoston kokous on päätösvaltainen, kun enemmistö sen 
äänioikeutetuista jäsenistä on läsnä. 
 

E. Valta 
 
Leo-moninkertaispiirin neuvostolla on seuraavat valtuudet paitsi silloin, kun niistä aiheutuu 
ristiriitaa Lionsklubien Kansainvälisen Järjestön peruskirjan, kansainvälisten sääntöjen ja 
ohjesäännön, lionsmoninkertaispiirin sääntöjen ja ohjesäännön, niissä kansainväliselle 
hallitukselle myönnettyjen valtuuksien sekä kansainvälisen hallituksen päätösten kanssa: 
 
1. Se on vastuussa ja valvoo kaikkien leo-moninkertaispiirin virkailijoiden ja edustajien 

toimintaa, leo-moninkertaispiirin neuvostoa ja sen vuosikonferenssia; 
 

2. Ylin toimivalta koskien leo-moninkertaispiirin omaisuutta, toimintaa ja varoja; 
 

3. Se on vastuussa ja valvoo leo-moninkertaispiirin konferenssin ja muiden ao. piirin 
kokousten kaikkia vaiheita; 
 

4. Sillä on valta järjestön kansainvälisen hallituksen toimeksiannosta ja sen vahvistamien 
toimintasääntöjen mukaan ottaa vastaan ja ratkaista sääntöjen ja ohjesäännön vastaista 
menettelyä koskevat valitukset, joita leopiirit, leoklubit tai leoklubien jäsenet tässä 
piirissä mahdollisesti esittävät. Leoneuvoston sääntöasioita koskevat päätökset tulee 
alistaa tämän moninkertaispiirin kuvernöörineuvoston Board of Directors sekä järjestön 
kansainvälisen hallituksen tarkastettaviksi. 
 

5. Se hyväksyy leo-moninkertaispiirin, sen toimikuntien ja vuosikonferenssin talousarviot ja 
valvoo niiden noudattamista. Varojen käyttöön tarvitaan lions-moninkertaispiirin 
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kuvernöörineuvoston suostumus eikä sellaisia menoja, joista aiheutuisi sanotun 
toimintavuoden talousarvioon alijäämää tai velkaa, voida hyväksyä. 
 

LUKU IV 
Leomoninkertaispiirin konferenssi 

 
A. Leo-moninkertaispiirin konferenssi tulee pitää joka vuosi. Edellinen konferenssi valitsee 

seuraavan konferenssin sijainnin ja leo-moninkertaispiiri hyväksyy sen. Virassa oleva 
leoneuvosto valitsee konferenssille päivämäärät ja kellonajat, jotka lions-
moninkertaispiirin kuvernöörineuvosto hyväksyy. 
 

B. Jokainen moninkertaispiiriin virallisesti perustettu leoklubi, joka on hyvässä asemassa, 
saa lähettää vuosikonferenssiin yhden valtuutetun edustajan jokaista kymmentä hyvässä 
asemassa olevaa jäsentä tai tämän luvun ylittävää vähintään viittä jäsentä kohden. Tässä 
pykälässä mainittu suurempi osa tarkoittaa vähintään viittä jäsentä. Klubi saavuttaa hyvän 
aseman suorittamalla jäsenmaksuvelkansa, joita voidaan maksaa siihen asti, kunnes 
valtakirjojen tarkastus ao. konferenssia koskevien sääntöjen mukaan päättyy. Vain läsnä 
oleva edustaja voi äänestää ja kullakin edustajalla on jokaisessa asiassa yksi ääni. 
 

C. Vuosikonferenssin istunto on päätösvaltainen, kun enemmistö ilmoittautuneista 
edustajista on läsnä. 
 

D. Läsnä olevien edustajien yksinkertainen ääntenenemmistö riittää konferenssille 
esitettyjen päätösehdotusten hyväksymiseen tai hylkäämiseen. Leo-moninkertaispiirin 
piirihallitus tai järjestön kansainvälinen hallitus voivat kumpikin kumota tai mitätöidä 
leomoninkertaispiirin konferenssin päätökset, niin etteivät ne tule voimaan. 

 
LUKU V 

Leomoninkertaispiirin varat 
 

A. Leomoninkertaispiiri voi periä hallintokuluihin jokaiselta leoklubin jäseneltä 
$____________ suuruisen vuosi-maksun, jonka lionsmoninkertaispiirin 
kuvernöörineuvosto on hyväksynyt. 
 
Jokaisen leoklubin tulee periä vuosimaksu jäseniltä etukäteen ja tilittää se leo-
moninkertaispiirin sihteerille. Maksutavasta ja ajasta/ajoista päättää vuosikonferenssi. 
 
Täten kerätyt vuosimaksut kerätään leomoninkertaispiirin hallintotilille. Niistä voidaan 
suorittaa vain sellaisia kuluja, jotka leo-moninkertaispiirin neuvosto on hyväksynyt. 
eivätkä neuvoston menot saa ylittää sen tuloja toimintavuoden aikana. 
 

B. Leo-moninkertaispiirille tulee avata pankkitili varojen tallentamiseksi ja kaikkiin 
maksumääräyksiin tarvitaan sekä leo-moninkertaispiirin sihteerin että 
kuvernöörineuvoston valtuuttaman jäsenen nimikirjoitukset. 
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C. Leo-moninkertaispiirin neuvosto pitää huolta siitä, että neuvoston nimittämä 
tilintarkastaja tarkastaa joka vuosi tilit. Tilintarkastajien lausunto, tilitase ja lyhyt 
tilikertomus tulee esittää seuraavan vuoden leokonferenssin ja lionien moninkertaispiirin 
kuvernöörineuvoston hyväksyttäviksi. 
 

D. Leo-moninkertaispiirin varat, jotka oli kerätty mutta joita ei talletettu, tulee luovuttaa 
viipymättä toimintavuoden lopussa uudelle leo-moninkertaispiirin neuvostolle, ja niiden 
sekä hallintotilillä olevan saldon katsotaan olevan seuraavana toimintavuonna saatua 
tuloa. 
 

LUKU VI 
Leovirat 

 
Leovirkailijoista tulee käyttää vain näissä säännöissä määrättyjä virkanimikkeitä. 

 
LUKU VII 
Ohjesääntö 

 
Leomoninkertaispiirin neuvosto ehdottaa ja moninkertaispiirin leokonferenssi hyväksyy 
ohjesäännön, jota tarvitaan leo-moninkertaispiirin tehokkaaseen toimintaan, kuitenkin sillä 
varauksella, ettei ohjesääntö ole ristiriidassa näiden mallisääntöjen kanssa ja että lionien 
moninkertaispiirin kuvernöörineuvosto ja järjestön kansainvälinen hallitus tai sen edustaja 
hyväksyvät sen. Jos jokin ohjesäännön osa tai sen muutos on ristiriidassa näiden 
mallisääntöjen, kansainvälisen hallituksen tai sen edustajan päätöksen kanssa, se ei tule 
voimaan 
 

LUKU VIII 
Kesto 

 
A. Tämän leo-moninkertaispiirin toiminnan loppumisen ja lakkauttamisen syynä voi olla 

jokin seuraavista: 
 
1. Leo-moninkertaispiiri päättää äänestäen lopettaa toimintansa; 
2. Lionien moninkertaispiirin kuvernöörineuvosto antaa leo-moninkertaispiirin 

presidentille kirjallisen ilmoituksen siitä, että se lopettaa sponsorina toimimisen. 
3. Lionsklubien Kansainvälinen Järjestö ilmoittaa kirjallisesti leo-moninkertaispiirin 

presidentille, että moninkertaispiiri on lopetettu. 
 

B. Kun toiminta on lopetettu jostakin A-kohdassa mainitusta syystä, kaikkien 
moninkertaispiirin jäsenien tulee luopua oikeudesta käyttää moninkertaispiirin tasolla 
leo-virkamerkkejä ja leovirkojen nimityksiä. Kaikki leo-moninkertaispiirin varat 
siirretään lionien moninkertaispiirin kuvernöörineuvostolle. 
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LUKU IX 
Muutokset 

 
Vain Lions Clubs Internationalin hallitus voi muuttaa näitä mallisääntöjä ja jokainen 
hyväksytty muutos tulee ilman muuta voimaan. 

 
LUKU X 

 
Tämän leo-moninkertaispiirin toimi- ja tilivuosi alkaa heinäkuun 1. päivästä ja päättyy 
seuraavan vuoden kesäkuun 30. päivään. 
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