LUKU V
KLUBIT
A. PERUSTETUN KLUBIN VELVOLLISUUDET
1. Jokaisella perustamiskirjan saaneella klubilla on seuraavat velvollisuudet:
a. Pitää säännöllisiä kokouksia tai tilaisuuksia.
b. Ellei toisin määrätty näissä säännöissä, periä jokaiselta jäseneltä vuotuinen
vähimmäisjäsenmaksu, joka kattaa kansainväliset ja piirin (yksittäis-, osa- ja
moninkertaispiirin) jäsenmaksut sekä klubin hallintokulut.
c. Kannustaa ja motivoida jäseniä osallistumaan säännöllisesti klubin aktiviteetteihin.
d. Järjestää aktiviteetteja paikkakuntansa yhteisöelämän, kulttuurin, sosiaalisen ja
moraalisen hyvinvoinnin sekä kansainvälisen yhteisymmärryksen edistämiseksi.
e. Lähettää kerran kuukaudessa kansainväliseen päämajaan sellaiset tiedot, joita
järjestön kansainvälinen hallitus saattaa pyytää.
f. Toimittaa kansainväliseen toimistoon pyydettäessä selostus klubin taloudellisesta
tilasta.
g. Valita joka vuosi huhtikuun 15. päivään mennessä klubilleen virkailijat, joiden
virkakausi päättyy seuraavan vuoden heinäkuun 1. päivänä.
h. Tutustua kaikkiin jäsenksi ehdotettuihin henkilöihin ja heidän taustoihinsa
paikkakunnilla tai liikeyrityksissä joissa he asuvat ja toimivat.
i. Ylläpitää, noudattaa ja lisätä Lionsklubien kansainvälisen järjestön hyvää mainetta.
j. Noudattaa järjestön kansainvälisen hallituksen tekemiä päätöksiä ja vaatimuksia.
k. Edistää Lionsklubien kansainvälisen järjestön tarkoituksia ja Lionstoiminnan
periaatteita.
l. Yrittää ratkaista klubitasolla syntyvät erimielisyydet kansainvälisen hallituksen
viimeisimmän Klubien erimielisyyksien ratkaisutoimenpiteen mukaisesti.

B. LUOKITTELU
1. Hyvä asema
Klubi on hyvässä asemassa kun:
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a. Sitä ei ole asetettu lakkautusuhan alle, eli "status quoon" erääntyneiden maksujen
takia tai muusta syystä
b. Sen toiminta noudattaa kansainvälistä sääntöä ja ohjesääntöä sekä kansainvälisen
hallituksen päätöksiä;
c. Se on:
(1) Maksanut piirin (yksittäis-, osa- ja moninkertaispiiri) maksut kokonaisuudessaan
ja
(2) Maksamattomia kansainvälisiä jäsenmaksuja ja maksuja on alle USD10 ja
(3) Sillä ei ole 50 dollaria suurempaa yli yhdeksänkymmentä (90) päivää erääntynyttä
velkaa järjestölle.

C. STATUS QUO
Status quolla tarkoitetaan Lionsklubin perustamiskirjan, sen oikeuksien ja velvollisuuksien
tilapäistä pidättämistä. Pääjohtajalla ja jaoksilla, kuten hallintojohtaja on määritellyt ja
kansainvälisen hallituksen puolesta toimien, on oikeus asettaa lionsklubi status quo -tilaan tai
vapauttaa se status quosta. Status quon tarkoitus on lopettaa klubin aktiviteetit kun se ei enää
täytä klubille asetettuja velvollisuuksia kunnes status quo peruutetaan tai klubi lakkautetaan.
Lionsklubit voidaan asettaa seuraaviin status quo -kategorioihin:
•
•
•
•
•

Klubi ei noudata järjestön sääntöjä tai toimii tavalla joka ei ole lionsklubille
hyväksyttävää, kuten epäonnistuu klubin sisäisen kiistan ratkaisemisessa ja hakee
ratkaisua oikeusteitse
Klubi ei täytä sille asetettuja vaatimuksia: laiminlyö säännöllisten klubikokousten tai
tilaisuuksien pitämisen, jättää lähettämättä jäsenilmoituksen kolmena peräkkäisenä
kuukautena
Klubia ei ole olemassa
Klubi on pyytänyt lakkauttamista tai se liittyy toiseen klubiin.
Klubit voidaan asettaa status quoon useissa eri kategorioissa ja tämä voi tarkoittaa myös
klubeja, jotka on aikaisemmin lakkautettu muista syistä.

1. Jos klubi ei noudata järjestön tarkoitusta: Kun klubi tai sen jäsenet ovat tehneet
vakavan rikkomuksen kuten esimerkiksi, mutta ei rajoitu tähän, oikeusjutun nostaminen
tai klubin riidanratkaisun epäonnistuminen, klubi voidaan asettaa välittömästi status
quoon.
a. Kun klubi on status quossa, se ei voi:
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(1) Järjestää palveluaktiviteetteja
(2) Järjestää varainkeruuaktiviteetteja
(3) Osallistua piirin, moninkertaispiirin tai kansainvälisiin tilaisuuksiin ja
seminaareihin
(4) Äänestää klubin ulkopuolisista asioista
(5) Tukea ehdokasta piirin, moninkertaispiirin ja kansainvälisiin virkoihin
(6) Lähettää kuukausittaiset jäsenilmoitukset ja muut lomakkeet
(7) Sponsoroida lionsklubia, perustaa leo- tai lionessklubeja
b. Hyvään asemaan päästäkseen status quossa olevan klubin tulee:
(1) Korjata tilanne joka johti status quo -tilaan
(2) Maksaa kaikki erääntyneet piirin, moninkertaispiirin ja kansainväliset
jäsenmaksut
(3) Toimittaa päämajaan uudelleenaktivointi-ilmoitus jäsen- ja virkailijatietoineen jos
tarpeen
(4) Suositus klubin vapauttamiseksi status quo -tilasta voidaan tehdä milloin vain
toimivuoden aikana
c. Lakkauttaminen: Kun on tehty vakava rikkomus ja klubin lakkauttaminen on järjestön
etujen mukaista, hallintovirkailijan tai hänen edustajansa pyynnöstä neuvonpidossa
lakiasiain jaoston kanssa, klubin perustamisasiakirja voidaan lakkauttaa.
2. Jos lionsklubin velvollisuuksia ei täytetä, kuten esimerkiksi jättämällä säännölliset
klubikokoukset tai –tilaisuudet pitämättä, jäsenilmoitusta ei lähetetä yli kolmeen
kuukauteen; ei makseta piirin tai moninkertaispiirin maksuja tai hoideta muita velvoitteita
kuten mainittu kohdassa A.1. tässä luvussa tai kuten mainittu Kansainvälisissä malli- ja
ohjesäännöissä.
Piirikuvernööri (ensimmäisen varapiirikuvernöörin ja lohkon puheenjohtajan
hyväksynnällä) pyytää klubin asettamista status quoon, jos se ei noudata lionsklubeille
asetettuja velvoitteita. Pyynnön mukana tulee lähettää riittävät todisteet siitä että klubi ei
noudata kansainvälisen hallituksen ohjesääntöä ja mallisääntöjä ja selvitys mitä toimia
piirikuvernööritiimi on suorittanut klubin rohkaisemiseksi sääntöjen noudattamiseen.
Pyynnöt tulee saada vähintään 90 päivää ennen piirin ja/tai moninkertaispiirin
vuosikokousta. Klubi asetetaan status quoon kun on saatu riittävä todistus siitä että klubi
ei noudata kansainvälistä sääntöä ja ohjesääntöjä.
a. Kun klubi on status quossa, se ei voi:
(1) Järjestää palveluaktiviteetteja;
(2) Järjestää varainkeruuaktiviteetteja;
(3) Osallistua piirin, moninkertaispiirin tai kansainvälisiin tilaisuuksiin ja
seminaareihin;
(4) Äänestää klubin ulkopuolisista asioista;
(5) Tukea ehdokasta piirin, moninkertaispiirin ja kansainvälisiin virkoihin;
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(6) Raportoida jäsentiedot virallisesti hyväksytyllä tavalla.
(7) Sponsoroida lionsklubia, perustaa leo- tai lionessklubeja.
b. Status quo klubeja tulee avustaa kaikin mahdollisin tavoin klubin lakkauttamisen
välttämiseksi. Status quo -klubien auttamisessa tulee noudattaa seuraavia menetelmiä:
(1) Kun klubi on asetettu status quoon sääntöjen noudattamatta jättämisen takia, tulee
piirikuvernööritiimin tai yhteyslionin välittömästi ryhtyä auttamaan klubia kohti
hyvän aseman saavuttamista. Piirikuvernööritiimin tulee pitää piirikuvernööri
ajantasalla status quo klubien edistyksestä lohkossa.
(2) Jos tilanteessa on avuksi, piirikuvernööri voi nimittää kurssin käyneen opaslionin
auttamaan klubia takaisin hyvään asemaan. Sekä klubin että DG-tiimin tulee
hyväksyä opaslion.
(3) Piirikuvernöörin tai yhteyslionin tulee seurata edistymistä ja ilmoittaa LCI:n
päämajaan kirjallisesti mitä edistymistä on tapahtunut ja suositella klubin
lakkauttamista.
c. Hyvään asemaan päästäkseen status quossa olevan klubin tulee:
(1) Korjata tilanne joka johti status quo -tilaan;
(2) Maksaa kaikki erääntyneet piirin, moninkertaispiirin ja kansainväliset
jäsenmaksut;
(3) Toimittaa päämajaan uudelleenaktivointi-ilmoitus jäsen- ja virkailijatietoineen jos
tarpeen;
(4) Suositus klubin vapauttamiseksi status quo -tilasta voidaan tehdä milloin vain
toimivuoden aikana;
(5) Kun klubi on taas hyvässä asemassa, se voi muttaa sen jäsen- ja virkailijatietoja.
d. Lakkauttaminen: Klubit, jotka eivät osoita edistymistä tai ne eivät pyri noudattamaan
kansainvälisen järjestön sääntöjä ja ohjesääntöä tietyn ajan kuluessa ilmoitetaan
kansainväliselle hallitukselle, joka päättää klubin lakkauttamisesta, sen jäämisestä
status quoon tai siirtymisestä hyvään asemaan.
3. Ei-olemassa olevat tai tekaistut klubit
a. Jos epäillään, että lionsklubi ei ole toiminnassa ja se on fiktiivinen, klubin toimintaa
pitää tarkastella perusteellisesti, mukaan lukien:
(1) Tarkistetaan kuukauden jäsenilmoitukset ja trendit jäsenten hankkimisessa tai
menettämisessä
(2) Kerätään todisteet klubin kokouksista tai ja aktiviteeteista
(3) Tarkistetaan, että jäsenmaksut on suoritettu (piirin, moninkertaispiirin ja
kansainväliset)
(4) Varmistetaan että klubi on osallistunut lohkon, alueen ja piirin tapahtumiin
(5) Tarkistetaan tapaukset joissa yhdestä piiristä on tullut kerralla useita
klubinperustamishakemuksia
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(6) Kerätään raportit piirikuvernööriltä ja ensimmäiseltä ja toiselta
varapiirikuvernööriltä sekä lohko- ja aluejohtajilta, Maailmanlaajuisen
toimintaryhmän tai GLT-, GMT- tai GST-koordinaattorilta ja muilta piirin tai
moninkertaispiirin johtajilta
(7) Otetaan yhteyttä alueen kansainvälisiin johtajiin klubin olemassaolon
varmistamiseksi ja heidän kommenttiensa saamiseksi
(8) Kerätään muu tarpeellinen tieto
(9) Samanaikaisesti lähetetään klubille rekisteröitynä kirjeenä ilmoitus ja siitä
jäljennökset yllä mainituille henkilöille, jossa ilmoitetaan, että klubi on
kansainvälisen päämajan tarkastuksen alaisena, ja pyydetään klubin presidenttiä
vastaamaan lähetettyyn ilmoitukseen. Jos kahden viikon kuluessa klubista ei
saada vastausta, lähetetään kirjallinen ilmoitus ja yhteydenottopyyntö vielä
kerran.
b. Jos toiseen yhteydenottoon ei saada klubin vastausta kahden viikon kuluessa,
piirikuvernöörille, ensimmäiselle ja toiselle varapiirikuvernöörille ja piirin
laajennusjohtajalle lähetetään vielä yksi viesti, jossa ilmoitetaan klubin asettamisesta
status quoon ja että piiri- ja klubihallinnon toimikunta käsittelee saadut tiedot ja
suosittelee jatkotoimia hallitukselle. Näitä jatkotoimia voivat olla:
(1) Klubin lakkauttaminen
(2) Piirikuvernöörit, jotka ovat hyväksyneet klubin perustamisen, voivat menettää
oikeuden saada järjestön myöntämiä palkintoja, he menettävät entisen
piirikuvernöörin tittelin ja heitä voidaan mahdollisesti pyytää eroamaan
järjestöstä.
(3) Kummiklubi saatetaan asettaa status quoon
(4) Muita sopivaksi katsottuja toimia voidaan harkita
c. Koska asian selvittämiseen menee runsaasti aikaa, ilmoitukset ei-olemassa olevasta
klubista tulee tehdä piiri- ja klubihallinnon osastolle viimeistään 90 päivää ennen
piirin tai moninkertaispiirin vuosikokousta.
d. Klubi asetetaan status quoon kun tarvittavat todisteet on saatu siitä, että klubia ei ole
olemassa.
e. Lakkauttaminen: Ei-olemassa olevien klubien tiedot esitellään kansainväliselle
hallitukselle, joka päättää tuleeko klubi lakkauttaa, pysyykö se status quossa tai
hyvässä tai aktiivisessa tilassa.
4. Lakkauttaminen tai yhteenliittyminen - Kun klubi on ilmoittanut kansainväliseen
päämajaan lakkauttamispäätöksestään tai yhdistyy toisen klubin kanssa ja kun
piirikuvernööri on tästä yhtä mieltä, tullaan klubin perustamiskirja automaattisesti
lakkauttamaan.
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D. LAKKAUTTAMISEN PERUUTTAMINEN
Klubin lakkauttaminen voidaan mitätöidä 12 kuukauden kuluessa lakkauttamisesta, mikäli
lakkauttamiseen johtaneet syyt on poistettu. Kaikki entiset velat tulee maksaa.
Piirikuvernöörin tai yhteyslionin tulee pyytää lakkauttamisen mitätöintiä
Uudelleenaktivointi-ilmoituksella. Pyynnöt uudelleenaktivoimisesta, jotka saadaan
vähemmän kuin 90 päivää ennen piirin tai moninkertaispiirin vuosikokousta voidaan jättää
käsittelemättä kunnes vuosikokous on pidetty.

E. KLUBIEN PRIORITEETTIASEMA
Kun klubi on nimitetty prioriteettiklubiksi, se antaa piirikuvernööritiimille (piirikuvernööri,
ensimmäinen ja toinen varapiirikuvernööri) mahdollisuuden vierailla klubissa kaksi
ylimääräistä kertaa. Vierailut rahoitetaan piirikuvernöörin budjetista. Tämä asema ei muuta
klubin statusta tai sen oikeuksia ja velvollisuuksia ja sen tarkoituksena on ainoastaan tukea
klubeja, jotka tarvitsevat hieman ylimääräistä huomiota.
Prioriteettiklubeja ovat automaattisesti klubit, jotka on perustettu viimeisen 24 kuukauden
aikana, status quo -tilassa olevat klubit ja klubit, jotka on lakkautettu viimeisten 12
kuukauden aikana ja jotka ehkä voidaan uudeelleenaktivoida.
Piirikuvernööri voi pyytää prioriteettiasemaa lisäksi viidelle muulle klubille. Kun
piirikuvernööri haluaa prioriteettiaseman klubeille, joita ei ole vastikään perustettu, ne eivät
ole status quossa tai erotettu taloudellisten syiden vuoksi kuten yllä on mainittu,
piirikuvernöörin tulee selittää miksi ylimääräinen tuki on tarpeen, antaa suunnitelma
tarvituista tukitoimista ja nimittää klubille opaslion. Klubin, piirikuvernöörin ja ensimmäisen
varapiirikuvernöörin tulee hyväksyä hakemus hakea prioriteettiasemaa klubille ja hakemus
tulee lähettää Piiri- ja klubihallinnon jaostoon. Nämä klubit jatkavat niiden jäsenmaksujen
maksamista ja täyttävät niiden velvollisuudet tai ne voidaan asettaa taloudelliseen
erottamiseen ja lakkautetaan. Jos selvää edistymistä ei tapahdu kuuden kuukauden kuluessa,
nämä klubit voivat menettää niiden prioriteettiaseman. Klubin katsotaan menestyneen, jos se
on saavuttanut klubin asettamat tavoitteet, jotka se asetti kun prioriteettiasema myönnettiin
sille. Muille klubeille voidaan tämän jälkeen myöntää prioriteettiasema Piiri- ja
klubihallinnon toimikunnan suostumuksella.

F. SUOJELEVA STATUS QUO
1. Lionsklubi voidaan asettaa suojelevaan status quoon piirikuvernöörin pyynnöstä silloin,
kun sen kotimaassa tai -alueella:
a. On käynnissä sota tai sisäinen levottomuus;
b. Vallitsee poliittinen epävakaus;
c. On tapahtunut luonnonkatastrofi;
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d. Tai jotkin muut erityistilanteet estävät klubia toimimasta normaalisti.
2. Lionsklubi voidaan asettaa suojelevaan status quoon aluksi 90 päivän ajaksi ja vielä
lisäpäivien ajaksi mikäli tilanne sitä vaatii.
3. Suojelevassa status quossa olevan klubin voidaan sallia toimivan normaalisti, hallituksen
sääntökokoelman Lionsklubin määritelmän mukaisesti, paitsi:
a. Jäsenmaksujen suorittaminen (piirin, moninkertaispiirin ja kansainväliset);
b. Raportoida jäsentiedot virallisesti hyväksytyllä tavalla.
Klubi vapautetaan suojelevasta status quosta kun se pystyy toimimaan omin päin, maksaa sen
piirin, moninkertaispiirin ja kansainväliset velat ja lähettää uudelleenaktivointiraportin. Suositus
suojelevassa tilassa olleen klubin vapauttamisesta voidaan tehdä koska tahansa vuoden aikana,
mutta erityisolosuhteissa kansainvälinen hallitus, piiri- ja klubihallinnon toimikunnan puolesta
voi antaa vapauttaa klubin osasta velkojen maksua.

G. KLUBIPALKINNOT
1. Erinomaisen klubin palkinto
Erinomaisen klubin palkinto perustettiin tunnustuksen antamiseksi klubeille jotka
menestyvät erinomaisesti jäsenkasvussa, klubin hallinnossa ja palveluaktiviteeteissa.
Piiri- ja klubipalveluiden toimikunta on laatinut suositukset palkintokriteereistä ja
Kansainvälinen hallitus on hyväksynyt ne virallisiksi kriteereiksi.
2. Klubin uudelleenrakentamispalkinto
Klubin uudelleenrakentamispalkinnolla myönnetään lioneille jotka olivat keskeisessä
asemassa lakkautetun tai status quo -tilassa olleen klubin uudelleenaktivoimisessa ja
saattamisessa toimintakuntoon.
a. Ehdolleasettaminen tapahtuu kuvernöörin tai piirikuvernööritiimin jäsenen toimesta
ja täytetty Klubin uudelleenrakentamispalkinnon hakulomake tulee olla
piirikuvernöörin hyväksymä. Palkintoa ei voida myöntää piirikuvernöörille. Kustakin
uudelleenrakennetusta klubista voidaan myöntää erillinen palkinto.
b. Palkittavaksi ehdotetun lionin tulee olla toiminut keskeisessä roolissa uusien jäsenten
hankinnassa klubin virvoittamiseksi, auttanut uusien aktiviteettien suunnittelussa ja
varmistanut, että klubi saa tarvitsemaansa opastusta ja kannustusta kehittyessään.
c. Jos kyseessä on alle 15 jäsenen heikko klubi jota ei kuitenkaan ole lakkautetty, eikä
vielä laitettu status quoon, tulee palkittavaksi ehdotetun lionin olla kasvattanut klubia
vähintään 20 jäseneen saman toimivuoden aikana. Klubin tulee olla hyvässä asemassa
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12 kuukauden ajan, olla aloittanut uusi palveluprojekti, toimittanut kuukausittaisen
jäsenraportin 12 peräkkäisenä kuukautena ja maksanut kaikki jäsenmaksut.
d. Kun kyseessä on klubi joka on jo lakkautettu, tilapäisesti lopetettu tai status quo tilassa, tullaan palkinto antamaan vasta kun klubi on uudelleen toiminnassa ja sillä on
vähintään 20 jäsentä. Klubin tulee olla hyvässä asemassa 12 kuukauden ajan, olla
aloittanut uusi palveluprojekti, toimittanut kuukausittaisen jäsenraportin 12
peräkkäisenä kuukautena ja maksanut kaikki jäsenmaksut.
3. Osallistumispalkinnot
Vuosittaisesta sadan prosentin läsnäolosta voidaan palkita jäsenet jotka ovat osallistuneet
säännöllisiin kokouksiin tai tilaisuuksiin 12 peräkkäisen kuukauden ajan, tai ovat
korvanneet poissaolojaan klubin mahdollisesti perustamien klubin omien
poissaolokorvaussääntöjen mukaisesti. Tämä jakso voi alkaa milloin tahansa vuoden
aikana. Tämän palkinnon ulkoasusta päättää kansainvälinen presidentti.

H. TIETOJEN TALLENTAMINEN JA HAKEMINEN
Seuraavat tiedot tulee hankkia ja tallentaa:
1. Yksittäisten jäsenten tiedot - Nimi, status, liittymispäivämäärä, äidinkieli, osoite,
syntymäaika, sähköposti, puhelinnumero ja ammatti.
2. Klubin tiedot - Numero, nimi, piiri, sijainti, perustamiskirjan hyväksymispäivä, alue,
lohko, kieli, kuluvan vuoden aikana liittyneet/eronneet jäsenet, kokonaisjäsenmäärä,
perustajajäsenten luku, sijainti suurkaupungissa, kaupungissa, esikaupungissa tai maalla,
oliko perustajana henkilöstön edustaja vai vapaaehtoisia lioneja, ovatko kokoukset
aamuisin, keskipäivällä vai iltaisin sekä pidetäänkö kokouksia joka viikko vai kaksi
kertaa kuussa.

I. LIONESSKLUBIN SPONSOROIMINEN
1. Tarkoitus: Lionessklubin tarkoituksena tulee olla:
a. Tarjota paikkakuntalaisille palvelutyömahdollisuuksia sponsorina toimivan
lionsklubin alaisena.
b. Yhteistyöskentely sponsorina toimivan lionsklubin kanssa sen palveluohjelmissa ja
aktiviteeteissa.
c. Yhdistää jäseniä ystävyyden, toveruuden ja yhteisymmärryksen avulla.
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2. Sponsorointi: Mikään ryhmä tai klubie ei voi toimia lionessklubina ilman virallisen
lionsklubin sponsorointia. Sponsoroivan lionsklubin, eli kummiklubin, vastuulla on sen
alaisuudessa toimivan lionessklubin ohjaus ja neuvonta.
3. Kansainvälinen hallitus pidättäytyy täten virallisesti tunnustamasta sellaista lionessklubia,
joka ei toimi paikallisten klubien yhteydessä.
4. Lionsklubien yhteydessä toimiville lionessklubeille on tarjolla veloituksetta sama yleinen
vastuuvakuutus jonka piiriin lionsklubit kuuluvat.

J. KAHDEN TAI USEAMMAN LIONSKLUBIN YHDISTYMINEN
Kahden tai useamman lionsklubin yhdistymisessä on meneteltävä seuraavalla tavalla:
1. Yhteenliittymistä harkitsevien klubien on pidettävä kokous jossa päätetään seuraavista
asioista:
a. Kumpi klubeista lakkautetaan.
b. Muutetaanko jäljelle jäävän klubin nimeä ja mikä valitaan nimeksi. Piirihallituksen
sekä kansainvälisen päämajan Piiri- ja klubihallinnon jaoston on hyväksyttävä klubin
nimi.
c. Suorittavatko jäljelle jäävän klubin virkailijat ja toimikunnat virkakautensa loppuun
vai valitaanko klubille uudet virkailijat yhteenliittymisen hyväksynnän myötä. Jos
suoritetaan vaalit, päätetään paikasta, päivästä ja ajasta sekä lähetetään tulokset
piirikuvernöörille ja kansainväliseen toimistoon.
d. Hyväksytään päätös jäljelle jäävän klubikokousten tai –tilaisuuksien paikasta ja ajasta sekä hallituksen jäsenistä, kun yhteenliittyminen on suoritettu loppuun.
Hyväksytään päätös perustamiskirjan (charter) päivämäärän jatkamisesta yhdelle
klubeista.
2. Jokaisen yhteenliittymistä harkitsevan klubin jäsenen on hyväksyttävä
yhteenliittymispäätös.
3. Klubin (klubien), joka suostuu (jotka suostuvat) lakkauttamiseen, tulee myös suorittaa
loppuun seuraavat lisävaiheet ennen yhteenliittymistä:
a. Maksaa kaikki maksamattomat velat.
b. Siirtää kaikki hallinto- ja aktiviteettitileillä olevat varat jäljellä olevan klubin
ylläpitämille tileille.
c. Luovuttaa kaikki klubin omaisuus asiaankuuluvalla tavalla.
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d. Toimittaa kansainväliseen päämajaan lopullinen kuukauden jäsenilmoitus jossa on
merkittynä jäljelle jäävään klubiin siirtyvät jäsenet.
e. Luovuttaa sen perustamiskirja (charter) piirikuvernöörille.
4. Jäljelle jäävän klubin on lähetettävä seuraavat asiakirjat ja materiaalit kansainvälisen
toimiston piiri- ja klubihallintojaostoon.
a. Kopio klubien hyväksymästä yhteenliittymispäätöksestä.
b. Kopio piirihallituksen pöytäkirjasta jossa näkyy hallituksen hyväksyntä
yhteenliittymisestä.
c. Kuukausittainen jäsenilmoitus johon on merkitty lakkautetusta klubista yhdistymisen
myötä klubiin siirtyneet jäsenet.
d. Klubien yhdistymisilmoituslomake
5. Yhdistynyt klubi voi pyytää päämajasta yhdistymistodistuksen.
6. Kun yhteenliittymisen tuloksena syntyneen klubin nimi on vahvistettu voi uusi yhdistynyt
klubi pyytää uuden perustamiskirjan uudella nimellään.

K. KLUBIN NIMEN MUUTTAMINEN
1. Klubin, joka pyytää nimen muutosta, tulee lähettää kansainvälisen päämajan Piiri- ja
klubihallinnon jaostoon seuraavat tiedot:
a. Lionsklubin hallituksen laatima kirje jossa se suosittelee klubin nimen muuttamista.
b. Kirjallinen mielipide piirikuvernööriltä klubin nimen muuttamisesta.
c. Kirje jossa jokainen jokainen osallinen lionsklubi ilmoittaa suostuvansa
nimenmuutokseen ja jonka on allekirjoittanut jokaisen klubin valtuuttama virkailija.
2. Klubin uuden nimen tulee noudattaa Lionsklubien kansainvälisen järjestön sääntöjä ja
hallituksen sääntökokoelman vahvistamia vaatimuksia.
3. Klubi voi pyytää perustamiskirjaa uudella nimellään.

L. OPASLIONOHJELMA
Opaslionohjelman tarkoituksena on auttaa vasta perustettuja ja jo olemassa olevia klubeja.
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1. Opaslionin nimittäminen vasta perustetuille klubeille. Kokeneen lionin nimittäminen
on tehtävä ennen uuden klubin perustamista.
a. Nimitys perustuu piirikuvernöörin ja kummiklubin presidentin suosituksiin.
Opaslionin tiedot ilmoitetaan klubin perustamishakemuksessa.
b. Kaksivuotinen toimikausi alkaa perustamiskirjan hyväksymispäivästä.
c. Opaslion ei voi olla uuden klubin jäsen eikä nykyinen piirikuvernööri. Opaslionille
annetaan Opaslionin rintaneula klubin perustamistilaisuudessa, osoituksena hänen
vastaanottamastaan vastuusta.
d. Korkeintaan kaksi opaslionia voidaan nimittää jos tarpeen.
2. Opaslionin nimittäminen jo olemassa olevalle klubille
a. Kaikki klubit hyötyvät opaslionin tuesta.
b. Nimitys perustuu piirikuvernöörin suositukseen, jonka hän tekee yhdessä
klubipresidentin kanssa. Opaslionin tiedot ilmoitetaan Piiri- ja klubihallinnon
jaostoon.
c. Kaksivuotinen toimikausi alkaa siitä päivästä kun nimitys on raportoitu.
d. Opaslion ei voi olla kyseisen klubin jäsen eikä nykyinen piirikuvernööri.
e. Opaslionille annetaan Opaslionin rintaneula osoituksena hänen vastaanottamastaan
vastuusta.
3. Opaslionin velvollisuudet
a. Osallistua useimpiin klubikokouksiin, sekä säännönmukaisiin että hallituksen
kokouksiin.
b. Järjestää koulutuskurssi klubivirkailijoille ja jäsenille piirin antamalla tuella.
c. Varmistaa, että klubi toimii aktiivisesti palveluprojekteissa ja varainkeruussa.
d. Varmistaa jäsenkasvu.
e. Innostaa klubivirkailijoita ja jäseniä osallistumaan piirin ja moninkertaispiirin
aktiviteetteihin.
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f. Varmistaa, että klubi on hyvässä taloudellisessa asemassa Lions Clubs
Internationalissa.
g. Varmistaa, että klubi ilmoittaa säännöllisesti jäsenyys- ja aktiviteettitiedot ja raportoi
uusista klubivirkailijoista niin pian kuin mahdollista.
h. Lähettää neljännesvuosittaisen raportin Lions Clubs Internationalin päämajaan ja
piirikuvernöörille.
i. Yksi opaslion voi palvella korkeintaan kahden klubin oppaana samanaikaisesti.
4. Nimitys ja todistus. Opaslioneita Opaslionien tulee olla palvellut klubipresidenttinä ja
heitä kannustetaan suorittamaan opaslionin kurssi ennen opaslionin viran
vastaanottamista. Säilyttääkseen Koulutetun opaslionin pätevyyden, opaslionin tulee
suorittaa koulutus uudelleen joka kolmas vuosi.
5. Presidentin palkinto koulutetulle opaslionille. Koulutuksen käyneet opaslionit voivat
hakea koulutetun opaslionin palkintoa suoritettuaan ensin kurssin ja palveltuaan
menestyksellisesti opaslionina kahden vuoden ajan, kuten määritelty opaslionin
koulutusohjelman oppaassa. Koulutetun opaslionin palkinto tullaan lähettämään klubin
presidentille, joka ojentaa palkinnon opaslionille.
6. Opaslionin korvaaminen. Jos on tarpeen korvata opaslion toisella henkilöllä, nykyinen
piirikuvernööri nimittää uuden opaslionin klubipresidentin hyväksynnällä.
7. Matka- ja muut kulut. Noudatetaan tavanomaisia korvaussääntöjä.
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