LUKU VI
LIONSPERIAATTEET JA -LIPPU
A. LIONSPERIAATTEET
PIDÄ päivätyötäsi kutsumuksena ja hoida työsi niin, että herätät luottamusta.
PYRI tekemään työsi menestyksellisesti. Olet oikeutettu kohtuulliseen korvaukseen
vaivoistasi, mutta älä tavoittele epäoikeudenmukaisia etuja.
ÄLÄ lunasta menestystäsi toisen henkilön kustannuksella. Ole vilpitön ja luotettava
lähimmäisillesi ja rehellinen omalle itsellesi.
AINA kun epäilen asemani tai toimintani oikeellisuutta tai eettisyyttä, ratkaisen nämä
epäilyt.
PIDÄ ystävyyttä tavoitteena, ei välikappaleena. Tosi ystävyys ei vaadi mitään itselleen eikä
se ole riippuvainen keskinäisistä palveluista, vaan tosi ystävyys ei vaadi mitään itselleen ja
hyväksyy palvelun siinä hengessä, jossa se annettiin.
TÄYTÄ aina yhteiskunnalliset velvollisuutesi, osoita sanoin ja teoin oikeudenmukaisuutesi
ja rehtiytesi maatasi ja yhteiskuntaasi kohtaan. Annan niille vapaasti ajastani, työvoimastani
ja varallisuudestani.
AUTA lähimmäisiäsi heidän koettelemuksissaan; surevat tarvitsevat myötätuntoasi, heikot ja
vaikeuksissa kamppailevat tukeasi.
OLE VAROVAINEN arvosteluissasi, mutta antelias kiitoksessasi. Toimi rakentavassa
mielessä, ei hajoittaen.

B. EETTISET SÄÄNNÖT JA EETTINEN TOIMINTA
1. Kansainväliset virkailijat, kansainväliset johtajat ja hallituksen nimeämät
asiantuntijat
Järjestömme on palvelujärjestö ja se tapa, jolla annamme palvelua on yhtä tärkeä kuin
itse palvelu. Meidän jäsenemme, kansainvälinen hallitus, järjestön ylin johto,
hallintovirkailijat, hallituksen erikoisasiantuntijat, kansainvälisen päämajan henkilöstö ja
meidän paikkakuntamme odottavat teiltä jokaiselta rehellistä ja eettisesti hyväksyttävää
käytöstä joka päivä. Lionsklubit ja niiden jäsenet, virkailijat, hallitus tai järjestön
henkilökunta eivät koskaan voi pyytää mitään sellaista, joka saisi meidät olemaan
noudattamatta näitä ohjeita, kun me annamme palveluja paikkakuntiemme asukkaille.
Eettisten standardien neljä ydinarvoa määrittävät rehellisen ja eettisen tavan toimia:
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Rehellisyys– Lions Clubs International edellyttää ehdotonta rehellisyyttä sekä
henkilökohtaisessa että ammatillisessa elämässä. Meidän on kaikkien tehtävä kaikki
mahdollinen suojellaksemme järjestön omaisuutta. Meidän tulee myös noudattaa kaikkia
järjestömme sääntöjä ja lakeja.
Vastuullisuus– Lions Clubs International olettaa kaikkien nykyisten ja entisten
hallintovirkailijoiden, kansainvälisten johtajien ja hallitukseen nimitettyjen
asiantuntijoiden kunnioittavan velvollisuuksia, jotka järjestö on antanut omasta
puolestaan ja ottaa vastaan henkilökohtainen vastuu kaikista tehtävistä ja niiden
tuloksista. Se ei salli minkäänlaisia eettisiä rikkomuksia.
Yhteistyö – Lionsklubien kansainvälinen järjestö pyrkii ylläpitämään palvelutoiminnan
ilmapiiriä joka kannustaa jokaista luovuuteen, innovatiivisuuteen ja yhteistyön kautta
myönteisiin tuloksiin. Meidän on kaikkien harjoitettava johtajuutta opastaessamme,
kouluttaessamme ja inspiroidessamme kaikkien lionien osallistumista ja henkilökohtaista
kehitystä. Kannustamme jäseniä avoimeen ja tehokkaaseen viestintään ja
kanssakäymiseen.
Erinomaisuus – Lions Clubs International on sitoutunut oikeudenmukaisuuteen,
kaikenväliseen kunnioitukseen, moninaisuuteen ja luottamukseen. Meidän pitää haastaa
toinen toisemme parantaaksemme palvelua, omaa toimintaamme ja itseämme. Meidän
pitää yhdessä pyrkiä palvelemaan jäseniämme ja paikkakuntiamme ja auttaa järjestöä
saavuttamaan sen tavoitteet.
Sinun vastuusi alkavat siitä, että ymmärrät Lions Clubs Internationalin perusarvot ja
eettiset standardit. Sinun rooliisi kuuluu näiden arvojen ja standardien jatkuva ylläpito
niin, että varmistat rehellisen ja eettisesti kestävän käytöksen. Kansainvälisen hallituksen
ohjesääntökokoelma sisältää useita kohtia, jotka liittyvät Lausuntoon tehtävästä (Luku
I.A), Lionsperiaatteet (VI.1.A.); ohjeet syrjinnän välttämiseksi palveluaktiviteeteissa ja
jäsenistössä (I.M. ja .XVIII.G. vastaavasti); klubin velvollisuudet (V.A.); Varat
(XV.G.1), jotka saadaan aktiviteeteistä; tilintarkastussäännöt (IX.B., XXII.C.);
eturistiriidat (XV.L.); kaupittelu (XV.A.2.f.) ja yksityisyys (XV.liite D). Kansainväliset
säännöt ja ohjesääntö sekä Kansainvälisen johtajan opaskirjanen antavat myös ohjeita
eettisissä standardeissa ja käytännöissä. Monissa tapauksissa eettiset standardit ovat
yhteydessä lain vaatimuksiin. Jos sinulla on epäilys eettisestä tai lakiin liittyvästä
väärinkäytöksestä, sinun vastuullasi on ottaa yhteys sopivaan kansainvälisen hallituksen
komiteaan tai päämajan osastoon (esimerkiksi talous- ja päämajatoimikunta tarkistaa
kaikki kyselyt eturistiriidoista; sääntö- ja ohjesääntötoimikunta ja/tai lakiosasto tarkistaa
kaikki lakiin liittyvät kyselyt). Voit myös kertoa eettisistä tai lakiasioihin liittyvistä
ongelmista kansainväliselle hallitukselle, pääjohtajalle ja järjestön hallintovirkailijalle.
Lions Clubs Internationalin Eettisten standardien perusarvot ja kansainvälisen hallituksen
antamat toimintasäännöt antavat sinulle ohjeet ja auttavat sinua ymmärtämään, mitä
sinulta odotetaan. Lisäksi ne auttavat sinua tekemään "oikeita" päätöksiä. Liity
joukkoomme jatkamaan Lions Clubs Internationalin perinnettä jonka myötä miljoonia
avun tarpeessa olevia ihmisiä on autettu rehellisillä ja eettisesti kestävillä tavoilla.
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2. Kuvernöörineuvoston puheenjohtaja
Järjestömme on palvelujärjestö ja se tapa, jolla annamme palvelua on yhtä tärkeä kuin
itse palvelu. Meidän jäsenemme, oma kuvernöörineuvostosi, kansainvälinen hallitus,
järjestön ylin johto, hallintovirkailijat, kansainvälisen päämajan henkilöstö ja meidän
paikkakuntamme odottavat teiltä jokaiselta rehellistä ja eettisesti hyväksyttävää käytöstä
joka päivä. Lionsklubit ja niiden jäsenet, virkailijat, hallitus tai järjestön henkilökunta
eivät koskaan voi pyytää mitään sellaista, joka saisi meidät olemaan noudattamatta näitä
ohjeita, kun me annamme palveluja paikkakuntiemme asukkaille. Eettisten standardien
neljä ydinarvoa määrittävät rehellisen ja eettisen tavan toimia:
Rehellisyys– Lions Clubs International edellyttää ehdotonta rehellisyyttä sekä
henkilökohtaisessa että ammatillisessa elämässä. Meidän on kaikkien tehtävä kaikki
mahdollinen suojellaksemme järjestön omaisuutta. Meidän tulee myös noudattaa kaikkia
järjestömme sääntöjä ja lakeja.
Vastuullisuus – Lions Clubs International olettaa kaikkien kuvernöörineuvostojen
puheenjohtajien kunnioittavan velvollisuuksia, jotka järjestö on antanut omasta
puolestaan ja ottaa vastaan henkilökohtainen vastuu kaikista tehtävistä ja niiden
tuloksista. Se ei salli minkäänlaisia eettisiä rikkomuksia.
Yhteistyö – Lionsklubien kansainvälinen järjestö pyrkii ylläpitämään palvelutoiminnan
ilmapiiriä joka kannustaa jokaista luovuuteen, innovatiivisuuteen ja yhteistyön kautta
myönteisiin tuloksiin. Meidän on kaikkien harjoitettava johtajuutta opastaessamme,
kouluttaessamme ja inspiroidessamme kaikkien lionien osallistumista ja henkilökohtaista
kehitystä. Kannustamme jäseniä avoimeen ja tehokkaaseen viestintään ja
kanssakäymiseen.
Erinomaisuus – Lions Clubs International on sitoutunut oikeudenmukaisuuteen,
kaikenväliseen kunnioitukseen, moninaisuuteen ja luottamukseen. Meidän pitää haastaa
toinen toisemme parantaaksemme palvelua, omaa toimintaamme ja itseämme. Meidän
pitää yhdessä pyrkiä palvelemaan jäseniämme ja paikkakuntiamme ja auttaa järjestöä
saavuttamaan sen tavoitteet.
Sinun vastuusi alkavat siitä, että ymmärrät Lions Clubs Internationalin perusarvot ja
eettiset standardit. Sinun rooliisi kuuluu näiden arvojen ja standardien jatkuva ylläpito
niin, että varmistat rehellisen ja eettisesti kestävän käytöksen. Lions Clubs International
on ottanut käyttöön useita ohjesääntöjä, jotka liittyvät eettisiin standardeihin, kuten
Lausunto tehtävästä, Lionsperiaatteet; ohjeet syrjinnän välttämiseksi
palveluaktiviteeteissa ja jäsenistössä; klubin velvollisuudet; Varat, jotka saadaan
aktiviteeteista; tilintarkastussäännöt; eturistiriidat; kaupittelu ja yksityisyys. Kaikki nämä
ohjeet ja säännöt löytyvät Sääntö- ja ohjesääntökokoelmasta, Kuvernöörineuvoston
puheenjohtajan käsikirjasta ja Kansainvälisen hallituksen päätöksistä. Monissa
tapauksissa eettiset standardit ovat yhteydessä lain vaatimuksiin. Jos sinulla on epäilys
eettisestä tai lakiin liittyvästä väärinkäytöksestä, sinun vastuullasi on ottaa yhteys
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sopivaan kansainvälisen hallituksen komiteaan tai päämajan osastoon (esimerkiksi talousja päämajatoimikunta tarkistaa kaikki kyselyt eturistiriidoista; sääntö- ja
ohjesääntötoimikunta ja/tai lakiosasto tarkistaa kaikki lakiin liittyvät kyselyt). Voit myös
kertoa eettisistä tai lakiasioihin liittyvistä ongelmista kansainväliselle hallitukselle,
pääjohtajalle ja järjestön hallintovirkamiehille.
Lions Clubs Internationalin Eettisten standardien perusarvot ja kansainvälisen hallituksen
antamat toimintasäännöt antavat sinulle ohjeet ja auttavat sinua ymmärtämään, mitä
sinulta odotetaan. Lisäksi ne auttavat sinua tekemään "oikeita" päätöksiä. Liity
joukkoomme jatkamaan Lions Clubs Internationalin perinnettä jonka myötä miljoonia
avun tarpeessa olevia ihmisiä on autettu rehellisillä ja eettisesti kestävillä tavoilla.
3. Piirikuvernööri
Järjestömme on palvelujärjestö ja se tapa, jolla annamme palvelua on yhtä tärkeä kuin
itse palvelu. Meidän jäsenemme, piirikuvernöörikolleegasi, kansainvälinen hallitus,
järjestön ylin johto, hallintovirkailijat, kansainvälisen päämajan henkilöstö ja meidän
paikkakuntamme odottavat teiltä jokaiselta rehellistä ja eettisesti hyväksyttävää käytöstä
joka päivä. Lionsklubit ja niiden jäsenet, virkailijat, hallitus tai järjestön henkilökunta
eivät koskaan voi pyytää mitään sellaista, joka saisi meidät olemaan noudattamatta näitä
ohjeita, kun me annamme palveluja paikkakuntiemme asukkaille. Eettisten standardien
neljä ydinarvoa määrittävät rehellisen ja eettisen tavan toimia:
Rehellisyys– Lions Clubs International edellyttää ehdotonta rehellisyyttä sekä
henkilökohtaisessa että ammatillisessa elämässä. Meidän on kaikkien tehtävä kaikki
mahdollinen suojellaksemme järjestön omaisuutta. Meidän tulee myös noudattaa kaikkia
järjestömme sääntöjä ja lakeja.
Vastuullisuus– Lions Clubs International olettaa kaikkien kuvernöörineuvostojen
puheenjohtajien kunnioittavan velvollisuuksia, jotka järjestö on antanut omasta
puolestaan ja ottaa vastaan henkilökohtainen vastuu kaikista tehtävistä ja niiden
tuloksista. Se ei salli minkäänlaisia eettisiä rikkomuksia.
Yhteistyö – Lionsklubien kansainvälinen järjestö pyrkii ylläpitämään palvelutoiminnan
ilmapiiriä joka kannustaa jokaista luovuuteen, innovatiivisuuteen ja yhteistyön kautta
myönteisiin tuloksiin. Meidän on kaikkien harjoitettava johtajuutta opastaessamme,
kouluttaessamme ja inspiroidessamme kaikkien lionien osallistumista ja henkilökohtaista
kehitystä. Kannustamme jäseniä avoimeen ja tehokkaaseen viestintään ja
kanssakäymiseen.
Erinomaisuus – Lions Clubs International on sitoutunut oikeudenmukaisuuteen,
kaikenväliseen kunnioitukseen, moninaisuuteen ja luottamukseen. Meidän pitää haastaa
toinen toisemme parantaaksemme palvelua, omaa toimintaamme ja itseämme. Meidän
pitää yhdessä pyrkiä palvelemaan jäseniämme ja paikkakuntiamme ja auttaa järjestöä
saavuttamaan sen tavoitteet.
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Sinun vastuusi alkavat siitä, että ymmärrät Lions Clubs Internationalin perusarvot ja
eettiset standardit. Sinun rooliisi kuuluu näiden arvojen ja standardien jatkuva ylläpito
niin, että varmistat rehellisen ja eettisesti kestävän käytöksen. Lions Clubs International
on ottanut käyttöön useita ohjesääntöjä, jotka liittyvät eettisiin standardeihin, kuten
Lausunto tehtävästä, Lionsperiaatteet; ohjeet syrjinnän välttämiseksi
palveluaktiviteeteissa ja jäsenistössä; klubin velvollisuudet; Varat, jotka saadaan
aktiviteeteista; tilintarkastussäännöt; eturistiriidat; kaupittelu ja yksityisyys. Kaikki nämä
ohjeet ja säännöt löytyvät Sääntö- ja ohjesääntökokoelmasta, Piirikuvernööritiimin
käsikirjasta ja Kansainvälisen hallituksen
päätöksistä. Monissa tapauksissa eettiset standardit ovat yhteydessä lain vaatimuksiin.
Jos sinulla on epäilys eettisestä tai lakiin liittyvästä väärinkäytöksestä, sinun vastuullasi
on ottaa yhteys sopivaan kansainvälisen hallituksen komiteaan tai päämajan osastoon
(esimerkiksi talous- ja päämajatoimikunta tarkistaa kaikki kyselyt eturistiriidoista;
sääntö- ja ohjesääntötoimikunta ja/tai lakiosasto tarkistaa kaikki lakiin liittyvät kyselyt).
Voit myös kertoa eettisistä tai lakiasioihin liittyvistä ongelmista kansainväliselle
hallitukselle, pääjohtajalle ja järjestön hallintovirkamiehille.
Lions Clubs Internationalin Eettisten standardien perusarvot ja kansainvälisen hallituksen
antamat toimintasäännöt antavat sinulle ohjeet ja auttavat sinua ymmärtämään, mitä
sinulta odotetaan. Lisäksi ne auttavat sinua tekemään "oikeita" päätöksiä. Liity
joukkoomme jatkamaan Lions Clubs Internationalin perinnettä jonka myötä miljoonia
avun tarpeessa olevia ihmisiä on autettu rehellisillä ja eettisesti kestävillä tavoilla.
4. Klubivirkailija
Järjestömme on palvelujärjestö ja se tapa, jolla annamme palvelua on yhtä tärkeä kuin
itse palvelu. Meidän jäsenemme, klubijäsentoverisi, piirikuvernöörisi, kansainvälinen
hallitus, järjestön ylin johto, hallintovirkailijat, kansainvälisen päämajan henkilöstö ja
meidän yhteisömme odottavat teiltä jokaiselta rehellistä ja eettisesti hyväksyttävää
käytöstä joka päivä. Lionsklubit ja niiden jäsenet, virkailijat, hallitus tai järjestön
henkilökunta eivät koskaan voi pyytää mitään sellaista, joka saisi meidät olemaan
noudattamatta näitä ohjeita, kun me annamme palveluja paikkakuntiemme asukkaille.
Eettisten standardien neljä ydinarvoa määrittävät rehellisen ja eettisen tavan toimia:
Rehellisyys– Lions Clubs International edellyttää ehdotonta rehellisyyttä sekä
henkilökohtaisessa että ammatillisessa elämässä. Meidän on kaikkien tehtävä kaikki
mahdollinen suojellaksemme järjestön omaisuutta. Meidän tulee myös noudattaa kaikkia
järjestömme sääntöjä ja lakeja.
Vastuullisuus– Lions Clubs International olettaa kaikkien kuvernöörineuvostojen
puheenjohtajien kunnioittavan velvollisuuksia, jotka järjestö on antanut omasta
puolestaan ja ottaa vastaan henkilökohtainen vastuu kaikista tehtävistä ja niiden
tuloksista. Se ei salli minkäänlaisia eettisiä rikkomuksia.
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Yhteistyö – Lionsklubien kansainvälinen järjestö pyrkii ylläpitämään palvelutoiminnan
ilmapiiriä joka kannustaa jokaista luovuuteen, innovatiivisuuteen ja yhteistyön kautta
myönteisiin tuloksiin. Meidän on kaikkien harjoitettava johtajuutta opastaessamme,
kouluttaessamme ja inspiroidessamme kaikkien lionien osallistumista ja henkilökohtaista
kehitystä. Kannustamme jäseniä avoimeen ja tehokkaaseen viestintään ja
kanssakäymiseen.
Erinomaisuus – Lions Clubs International on sitoutunut oikeudenmukaisuuteen,
kaikenväliseen kunnioitukseen, moninaisuuteen ja luottamukseen. Meidän pitää haastaa
toinen toisemme parantaaksemme palvelua, omaa toimintaamme ja itseämme. Meidän
pitää yhdessä pyrkiä palvelemaan jäseniämme ja paikkakuntiamme ja auttaa järjestöä
saavuttamaan sen tavoitteet.
Sinun vastuusi alkavat siitä, että ymmärrät Lions Clubs Internationalin perusarvot ja
eettiset standardit. Sinun rooliisi kuuluu näiden arvojen ja standardien jatkuva ylläpito
niin, että varmistat rehellisen ja eettisesti kestävän käytöksen. Lions Clubs International
on ottanut käyttöön useita ohjesääntöjä, jotka liittyvät eettisiin standardeihin, kuten
Lausunto tehtävästä, Lionsperiaatteet; ohjeet syrjinnän välttämiseksi
palveluaktiviteeteissa ja jäsenistössä; klubin velvollisuudet; Varat, jotka saadaan
aktiviteeteista; tilintarkastussäännöt; eturistiriidat; kaupittelu ja yksityisyys. Kaikki nämä
ohjeet ja säännöt löytyvät Sääntö- ja ohjesääntökokoelmasta, Klubivirkailijan käsikirjasta
ja Kansainvälisen hallituksen päätöksistä. Monissa tapauksissa eettiset standardit ovat
yhteydessä lain vaatimuksiin. Jos sinulla on epäilys eettisestä tai lakiin liittyvästä
väärinkäytöksestä, sinun vastuullasi on ottaa yhteys sopivaan kansainvälisen hallituksen
komiteaan tai päämajan osastoon (esimerkiksi talous- ja päämajatoimikunta tarkistaa
kaikki kyselyt eturistiriidoista; sääntö- ja ohjesääntötoimikunta ja/tai lakiosasto tarkistaa
kaikki lakiin liittyvät kyselyt). Voit myös kertoa eettisistä tai lakiasioihin liittyvistä
ongelmista piirikuvernöörillesi, kansainväliselle hallitukselle, pääjohtajalle ja järjestön
hallintovirkamiehille.
Lions Clubs Internationalin Eettisten standardien perusarvot ja kansainvälisen hallituksen
antamat toimintasäännöt antavat sinulle ohjeet ja auttavat sinua ymmärtämään, mitä
sinulta odotetaan. Lisäksi ne auttavat sinua tekemään "oikeita" päätöksiä. Liity
joukkoomme jatkamaan Lions Clubs Internationalin perinnettä jonka myötä miljoonia
avun tarpeessa olevia ihmisiä on autettu rehellisillä ja eettisesti kestävillä tavoilla.

C. VIRALLINEN LIONSLIPPU
1. Lionsklubien kansainvälisen järjestön lippu on seuraavanlainen:
valkoinen tausta ja kultaiset hapsut sisäkäyttöisessä lipussa ja kultainen reunus
ulkokäyttöön tarkoitetussa lipussa, molemmissa keskellä lionslogo ja teksti "Lions
International" suhteutettuna oikein lipun kokoon. (EC)
2. Lionsjärjestön kansainvälistä lippua myy Klubitarvikkeiden jakeluosasto.
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