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Klubi ja klubin virat

• KLUBIN TARKOITUS
• Luoda ja ylläpitää yhteisymmärryksen henkeä maailman 

kaikkien kansojen kesken.

• Edistää yhteiskunnallista ja yleishyödyllistä toimintaa.

• Kannustaa palvelunhaluisia henkilöitä epäitsekkääseen 

toimintaan kansalli-sella ja kansainvälisellä tasolla ilman 

henkilökohtaista taloudellista hyötyä.

• Luoda ja ylläpitää hyvää toveruutta, keskinäistä 

yhteisymmärrystä ja kiinteitä ystävyyssiteitä klubin jäsenten 

samoin kuin kaikkien ihmisten kesken.



Klubi ja klubin virat

• KLUBIN TARKOITUS
• Antaa tilaisuuksia vapaaseen keskusteluun kaikista 

yleisesti kiinnostavista asioista, ei kuitenkaan väittelyyn 

puoluepolitiikasta eikä uskonnosta.

• Osoittaa aktiivista harrastusta yhteiskunnan taloudellista, 

sivistyksellistä, sosiaalista ja siveellistä menestystä 

kohtaan.

• Toimia yhteistyössä lionsklubien kansainvälisen järjestön 

Lions Clubs Internationalin sekä moninkertaispiirin MD 107 

eli Suomen Lions-liitto r.y:n kanssa niiden jäseninä.

26.4.2015 esittäjän etunimi sukunimi 3



Klubi ja klubin virat

• KLUBITOIMINTA

• Klubit ovat rekisteröityjä yhdistyksiä

• Klubitapaamiset kerran kuukaudessa 

• Toimintakausi 1.7.-30.6.

• Kesä- ja heinäkuussa ei kokouksia

• Klubin juoksevia asioita hoitaa hallitus ja toimikunnat

• Kaksi virallista kokousta: loka- ja huhtikuussa

26.4.2015 esittäjän etunimi sukunimi 4



Klubi ja klubin virat

• SUOMEN LIONS-KLUBIT
• kokoavat naisia ja miehiä toimimaan lions-klubeissa

tavoitteenaan jäsenten oma kehittyminen, oman yhteiskunnan 

palveleminen ja ystävyyden sekä yhteisymmärryksen 

rakentaminen ihmisten ja kansojen kesken.

• kasvattavat jäseniään suvaitsevaisuuteen ja auttamishaluun.  

Järjestön aktiviteeteilla saadut varat kohdennetaan 

vanhusten, nuorison, kulttuurin, kansainvälisyyskasvatuksen 

sekä liikunnan hyväksi.

• tarjoavat jäsenilleen maailmanlaajuiset ystävyyskontaktit 

sekä mahdollisuudet toteuttaa yhteisiä aktiviteetteja 

kotipaikkakunnalla, kotimaassa ja maailmassa.
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Klubi ja klubin virat

• KLUBIN SISÄISIÄ VAHVUUSTEKIJÖITÄ

• Keskinäinen luottamus

• Toisistamme huolehtiminen

• Jokainen tekee oman osuutensa

• Ristiriitojen rakentava ratkaiseminen

• Toistemme huomioiminen ja kiitoksen antaminen

• Yhteydet muihin klubeihin ja muihin toimijoihin
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Klubi ja klubin virat

• KLUBIN SISÄISIÄ VAHVUUSTEKIJÖITÄ

• Armollisuus ja joustavuus tarvittaessa

• Kummin tehtävän sisäistäminen

• Koulutuksiin osallistuminen

• Piirin ja liiton tapahtumiin osallistuminen

• Yhdessä touhuaminen

• Yhteishengen ylläpitäminen 
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Klubi ja klubin virat

• KLUBIN SISÄISIÄ VAHVUUSTEKIJÖITÄ

• Yhteiset retket ja juhlat

• Huumori ja leikkimieli ja rentous

• Sisäisesti vahva ja yhteiset tavoitteet sisäistänyt klubi saa 

paljon hyvää aikaan ja näkyy paikkakunnallaan

• Muista, että jokainen klubin jäsen, myös Sinä, vaikuttaa klubin 

hyvinvointiin ja menestykseen
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Klubi ja klubin virat

• KLUBIN JÄSENET

• toimiva jäsen

• ulkojäsen

• etuoikeutettu jäsen

• kunniajäsen

• ainaisjäsen

• liitännäisjäsen

• tukijäsen
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Klubi ja klubin virat

• KLUBIN JÄSENET

TOIMIVA JÄSEN =  puhe ja äänioikeus; läsnäolovelvollisuus 

kokouksissa ja aktiviteeteissä;  jäsenmaksuvelvollisuus.

ULKOJÄSEN = estynyt toimimaan säännöllisesti; enintään 

vuosi; puhe- ja äänioikeus; jäsenmaksuvelvollisuus.

KUNNIAJÄSEN =  ei klubin jäsen; merkittäviä palveluksia; 

puheoikeus; klubi maksaa jäsenmaksun.

ETUOIKEUTETTU  JÄSEN =  haluaa luopua iän, sairauden 

yms. johdosta; vähintään 15 v. puhe- ja äänioikeus; 

jäsenmaksuvelvollisuus; ei virkailijaksi.
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Klubi ja klubin virat

• KLUBIN JÄSENET

AINAISJÄSEN =  20 v. huomattavia palveluksia klubille; 

vakavasti sairas; 15 v. + 70 v; klubi maksaa kansainväkisen 

jäsenmaksun; itse klubin jäsenmaksun; toimivan jäsenen 

oikeudet.

LIITÄNNÄISJÄSEN =  muun klubin jäsen; asuminen tai työ 

muuttunut; tarkistetaan vuosittain; saa äänestää, mutta ei 

edustaa.

TUKIJÄSEN =  ei pysty osallistumaan; haluaa toimia 

aktiviteeteissä; äänioikeus; ei tehtäviä; jäsenmaksu 25 % 

korkeampi
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Klubi ja klubin virat

• KLUBIN VIRAT
• Presidentti

• Edellinen presidentti

• 1. ja 2. varapresidentti

• Sihteeri

• Rahastonhoitaja

• Jäsenjohtaja

• Tiedotussihteeri

• Klubimestari

• Seremoniamestari (Tail twister)

• Muut valitut puheenjohtajat

• Asiamiesleijonat
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