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Kansainvälisen presidentin ohjelma 

https://www.youtube.com/watch?v=dydjJXOSmmw

https://www.lionsclubs.org/fi/discover-our-clubs/presidential-theme
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Palvelulle kriittiset neljä painopistettä

• Palvelukykymme 
rakentaminen

• Tuemme maailmanlaajuista 
säätiötämme LCIF:ää

• Palvelemme sydämestä
• Viestintä yhteisöjemme ja 

toistemme kanssa
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Liiton teema: Monta tapaa tehdä hyvää
Liiton puheenjohtajan teema: Tekevä, näkyvä lion

• Jokaisella klubilaisella on tehtävä! Jokainen klubilainen viihtyy!
• Kun teemme, markkinoimme toimintaamme, siispä tunnukset aina 

vahvasti esiin
• SOME-markkinointi: #weserve, #suomenlionsliitto #lionsxpiiri

#tekevänäkyvälion
• Aktiviteettikuvakilpailu 

https://www.lions.fi/uutishuone/ajankohtaista/osallistu-
aktiviteettikuvakilpailuun/

• Yhdessäolo, viihtyminen ja tarinat
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Palvelu on ykkösasia!

• Klubit valitsevat aktiviteettinsa
• Olemassa olevan palveluvalikon hyödyntäminen
• Alueellinen tarvekartoitus uusille aktiviteeteille: Mihin meitä tarvitaan?

• Aktiviteettien 100-prosenttinen raportointi
• Kertoo palvelumme merkittävyydestä (teemme työmme näkyväksi)
• Kerryttää Kampanja 100 -keräyksen tavoitetta kokoon

• Jokainen klubi osallistuu Kampanja 100
• Palveluvoima
• Varainkeruu
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Suomen Lions-liiton kuukauden teemat

8/21 Lasten syöpä
9/21 Näkö
10/21 Diabetes
11/21 Nälkä
12/21 Palveluhalu ja ihmisläheisyys
1/22 Kansainvälisyys 
2/22 Paikallisuus ja talkootyö 
3/22 Ympäristö
4/22 Luottamus
5/22 Kiitos

Tuomme kunkin teeman 
esiin liiton uutiskirjeessä, 
kuukauden webinaarissa ja 
DG-kirjeessä ja toivomme, 
että klubit käsittelisivät 
aihetta kokouksissaan. 

Huom. Aktiviteetin toteutus 
teeman osalta voi tapahtua 
missä kuussa tahansa.



KiTeNet

= kiusaamisesta terveeseen nettikäytökseen

Webinaari to 16.9.21 klo 18.00
https://www.lions.fi/kitenet-kiusaamisesta-terveeseen-
nettikaytokseen/ajankohtaista/tervetuloa-kitenet-webinaariin-
torstaina-16.9.2021-klo-18/

https://www.lions.fi/kitenet-kiusaamisesta-terveeseen-nettikaytokseen/ajankohtaista/tervetuloa-kitenet-webinaariin-torstaina-16.9.2021-klo-18/


Piirin toimintasuunnitelma
ks. tarkemmin Jellona-info 

https://jellona.info/wp-
content/uploads/2021/07/Lionspiirin_107B_toimintasuunnitelma_2021-
20222023.pdf
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Uuden lionin passi



Kertaus

Liiton sivut https://www.lions.fi/
Kotimainen rekisteri Liiton jäsensivujen kautta

Kansainväliset sivut https://www.lionsclubs.org/fi
Kansainvälinen rekisteri MyLCI https://myapps.lionsclubs.org/
Aktiviteettien kirjaus MyLion, saman kirjautumissivun kautta

Jäsenraportti tehdään kuukausittain MyLCI:ssa
Pyydä sihteeriä tarkistamaan klubilaisten ansiomerkit kotimaisesta 
rekisteristä ja myös lisäämään uudet merkinsaajat sinne

https://www.lions.fi/
https://www.lionsclubs.org/fi
https://myapps.lionsclubs.org/


Palkitseminen

Klubin omat huomionosoitukset
Viralliset palkitsemiset

• Klubi-
• Piiri-
• Liitto-
• Kansainvälisellä tasolla



Palkinnot

Klubissa
Toimikuntapuheenjohtaja
Tiedottaja
Rahastonhoitaja
Sihteeri
Presidentin tunnustuspalkinto

Muut lions-tuotteet
• Pinssit, korut jne.

Piirissä
100% klubisihteeri
Toimikuntapuheenjohtaja
Lohkopuheenjohtaja
Aluepuheenjohtaja
Sihteeri
Rahastonhoitaja
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Lions-verkkokauppa

www.lionsverkkokauppa.fi
Tunnus = klubin sähköpostiosoite
Salasana = LC-000XLC (klubin kotimainen jäsennumero 
nelinumeroisena)

Ansiomerkki- ja palkitsemisohjeet

https://www.lions.fi/jasenille/jasensivut/ohjeita-
lionstoimijoille/ansiomerkki-ja-palkitsemisohjeet/

http://www.lionsverkkokauppa.fi/
https://www.lions.fi/jasenille/jasensivut/ohjeita-lionstoimijoille/ansiomerkki-ja-palkitsemisohjeet/


Ansiomerkit ja palkitsemiset

Klubi anoo IPDG:ltä
100% klubipresidentin 
ansiomerkki
Seuraavan kauden presidentti 
ja sihteeri huolehtivat

Kotimainen 100 % ansiomerkki

IPDG anoo
Erinomaisen klubin kv-palkinto
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https://www.lionsclubs.org/fi/resources-for-
members/resource-center/club-excellence-
awards

https://www.lions.fi/site/assets/files/2994/kotimainen_100_presidentin_ansiomerkki.pdf
https://www.lionsclubs.org/fi/resources-for-members/resource-center/club-excellence-awards


Piirikuvernöörin myöntämiä/puoltamia 
ansiomerkkejä

Piirikuvernööri myöntää
Piirikuvernöörin ansiotähti
Piirikuvernöörin 
tunnustuspalkinto
Pitkään toimineen lionin
ansiomerkki
I ruusukkeen ansiomerkki
Puolisomerkit

Liiton hallitus tai liiton 
puheenjohtaja myöntää

Liiton ansiotähti
Medal of Merit
II ruusukkeen ansiomerkki
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Kuvernöörineuvosto 
myöntää
III ruusukkeen ansiomerkki
Suurruusuke
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Kansainvälisiä palkintoja ja huomionosoituksia

Kansainvälisen presidentin kunniakirja
Melvin Jones –jäsenyys (LCIF:n korkein huomionosoitus)
KV–palkinnot saavutusten perusteella
Piirikuvernööritiimin kv-ansiomerkki
Kv- presidentin johtamistaidon ansiomerkki
Kv-presidentin ansiomerkki
International Medal of Merit
International President’s Medal of Distinction
LCIF:n ihmisyyden ystävä –ansiomerkki
Ambassador of Good Will
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Huomioitavaa

Yhdestä ansiokkaasta työstä palkitaan vain kerran
Ensin käytetään presidentin kiintiötä, sitten kuvernöörin 
mahdollisuuksia ja viimeiseksi hallituksen myöntämisoikeuksia. 
Keskustele DG:n kanssa etukäteen.
Ano merkkejä ajoissa vähintään (1) 2kk ennen tarvetta
Kansainvälisissä tilaisuuksissa käytetään KV-ansiomerkkejä
Kotimaisissa tilaisuuksissa enintään 3 arvokkainta merkkiä 
kerralla
Lions-kunniamerkkejä ei rinnasteta valtiollisiin kunniamerkkeihin



Muista kiittää hyvin hoidetusta 
tehtävästä!

Onnea ja menestystä 
presidentti/lohkopuheenjohtaja

-kauteesi!

26.8.2021


	26.8.2021�Presidentti-lohkopuheenjohtaja-valmennus B-piiri�CC Sanna Mustonen�
	Kansainvälisen presidentin ohjelma 
	Palvelulle kriittiset neljä painopistettä
	Liiton teema: Monta tapaa tehdä hyvää�Liiton puheenjohtajan teema: Tekevä, näkyvä lion
	Palvelu on ykkösasia!
	Suomen Lions-liiton kuukauden teemat
	KiTeNet
	Piirin toimintasuunnitelma�ks. tarkemmin Jellona-info 
	Uuden lionin passi
	Kertaus
	Palkitseminen
	Palkinnot
	Lions-verkkokauppa
	Ansiomerkit ja palkitsemiset
	Piirikuvernöörin myöntämiä/puoltamia ansiomerkkejä
	Dia numero 16
	Kansainvälisiä palkintoja ja huomionosoituksia
	Dia numero 18
	Huomioitavaa
	��Muista kiittää hyvin hoidetusta tehtävästä!��Onnea ja menestystä presidentti/lohkopuheenjohtaja�-kauteesi!

