
KLUBITARVIKEHANKINNAT  
 

Lions-liiton tarvikemyynnin tuotteet tilataan 1.8.2015 alkaen lions-verkkokaupasta osoitteesta: www.lionsverkkokauppa.fi. Tilaukset 
postitetaan edelleen liiton toimistolta ja valikoimissamme on vain osa päämajan tuotteista.  
Verkkokauppaamme kirjaudutaan KLUBIN sähköpostiosoitteella ja salasanalla, joka on klubin kotimainen numero 
nelinumeroisena seuraavasti: LC-0000LC eli eteen isolla LC- , sitten kotimainen numero (löytyy vuosikirjasta) nelinumeroisena, niin 
että numeron eteen laitetaan yksi tai useampi nolla tarpeen mukaan  ja numeron jälkeen LC jälleen isoilla kirjaimilla.  
Klubi: LC Malliklubi (jonka kotimainen numero on 0) 
Käyttäjätunnus: malliklubi@lions.fi 
Salasana: LC-0000LC 
Tarvikkeet maksetaan laskulla tai verkkopankkitunnuksilla. Huom. maksettaessa verkkopankkitunnuksilla Punainen  Sulka ja 
joulukorttimyynti eivät kirjaudu klubin ostoiksi. J os maksutapa on lasku, muista päivittää klubin lask utusosoite. Klubin 
sähköpostiosoitetta ei saa muuttaa laskutustietojen  kohdalla, sillä se muuttaa klubin käyttäjätunnukse n. 
Verkkokauppamme hinnat sisältävät postituskulut Suomessa.  
 
Maksuton uuden jäsenen kansio sisältää jäsen- sekä kummintodistuksen, jäsenpinssin ja-kortin sekä kummin pinssin. Kansiot 
tilataan lähiaikoina liittyville uusille jäsenille. Ne voi tilata suoraan tarvikemyynnistä satu.hildebrand@lions.fi tai puh. 010 5014501 
tai muita tarvikkeita tilattaessa kansion voi tilata maininnalla huomautuskentässä. 
  

OHJEITA PALKITSEMISEKSI  
KLUBIN PRESIDENTT I voi palkita klubihallituksen/klubin jäseniä alla mainituilla klubitason lions-palkinnoilla (luettelossa palkinnot 
arvokkaimmasta alkaen): 
 President´s Appreciation Award  - tunnustuspalkinto ansioituneelle lionille - G 168 
 Club Officer Award  - sihteerin palkinto - G 125S 
 Club Officer Award  -rahastonhoitajan palkinto  - G 125T 
  Emblem for Bulletin Edito r - klubijulkaisun toimittajan/klubitiedottajan palkinto - G 149C 
 Club Officer Award  - klubin toimikunnan puheenjohtajan palkinto - G 125C2 
 Kaikkiin edellä mainittuihin palkintoihin sopiva mitalinauha - G 203 - sininen tai G 194 - sinikeltainen. 
 Lion of the Year  –rintaneula (pinssi) - B 19 kauden ahkerimmalle lionille 
 We serve –rintaneula (pinssi) - B 17 yleiseen palkitsemiseen 
 Perfect Attendance  Award  - pitkäaikaisen 100 % läsnäolon rintaneula, 5 v., 10 v. jne., viiden vuoden välein 
 Perfect Attendance Award  - toimintakauden 100 % läsnäolon rintaneula 
 Charter Monarch Chevro n - Charter virstanpylväsmerkki - CMC10-CMC60 - viisivuotiskausittain perustajajäsenille 

pitkäaikaisesta jäsenyydestä 
 Monarch Chevron  - virstanpylväsmerkki - MC10-MC60 - viisivuotiskausittain lioneille, joiden jäsenyys on jatkunut keskeyty-

mättä yli 10 vuoden ajan 
 Kansainvälinen päämaja postittaa Lions-rintaneuloihin (pinsseihin) kiinnitettävät virstanpylväsmerkit eli Monarch Chevronit 

automaattisesti piirikuvernöörille kerran vuodessa. Hän jakaa ne oman aikataulunsa mukaisesti. Kyseisiä merkkejä voi myös tilata 
maksua vastaan lions-verkkokaupasta. 

  
KLUBIN HALLITUS  voi esittää klubin jäseniä ja puolisoita palkittaviksi liiton ansiomerkki- ja palkitsemisohjeen mukaisesti seuraavilla 
piiri- ja liittotason sekä kansainvälisisillä ansiomerkeillä ja palkinnoilla (luettelossa palkitsemiset ovat alempiarvoisista kohti 
arvokkainta): 
 Kotimainen 100 % klubipresidentin ansiomerkki 
 Club Excellence Award  - Erinomaisen klubin kansainvälinen palkinto 
 Piirikuvernöörin ansiotähti ja piirikuvernöörin tunn ustuspalkinto  
 Pitkään toimineen 30v-40v-50v-60 v jäsenen, perustaj ajäsenen ja puolison ansiomerkit  
 Yhden ruusukkeen ansiomerkki ja vastaavat puolisoan siomerkit 
 Liiton ansiotähti 

Medal of Meri t - G 452M. 
 Lions-ritari . Katso ”Arne Ritari -killan säännöt” 
 Melvin Jones –jäsenyys  Katso LCIF-sivut alkaen s. A.93. 
 Kahden ruusukkeen ansiomerkki . 
  
PIIRIKUVERNÖÖRI voi palkita piirihallituksensa sekä piirinsä jäseniä ja puolisoita seuraavilla palkinnoilla (luettelossa palkitsemiset 
ovat alempiarvoisista kohti arvokkainta): 
 Emblem for Bulletin Editor  - piirijulkaisun toimittajan palkinto - G 149C 
 Secretary Award  - 100 % klubisihteerin palkinto - M 1 S 

Piirivirkailijoiden tehtäväkohtaiset palkinnot  - piirin toimikunnan pj. Palkinto - M1DC2, lohkon pj. Palkinto - M1ZC2, alueen pj. 
Palkinto - M1RC2 sekä piirisihteerin / rahastonhoitajan palkinto - M1CST 

 Achievement Award  - piirikuvernöörin ansiotähti - G 22 



 District Governor´s Appreciation Award  - piirikuvernöörin tunnustuspalkinto ansioituneelle lionille - G 171 
 Kaikkiin edellä mainittuihin palkintoihin sopii mitalinauha - G 203 tai G 194. 
 Piirikohtaiset ansiomerkit 
 Yhden ruusukkeen ansiomerkki ja vastaavat puolisoans iomerkit . 
 
JÄRJESTÖN KANSANVÄLISET PALKITSEMISET 

 Kansainvälisellä järjestöllä on runsaasti palveluun ja jäsenohjelmaan liittyviä palkintoja. Niistä löytyy tietoa liiton ansiomerkki- ja 
palkitsemisohjeesta sekä LCI:n kotisivuilta www.lionsclubs.org  kirjoittamalla hakukenttään hakusanaksi ”Palkinnot”. 
Jäsenohjelmaan liittyvät palkinnot löytyvät kohdasta www.lionsclubs.org > Jäsenkeskus > Jäsenyys ja uudet klubit > Palkinto-
ohjelmat. Palkintoja koskevia ohjeita löytyy myös mm. kohdista www.lionsclubs.org > Jäsenkeskus > Resurssit > Julkaisut > 
Lakiasiat > Hallituksen toimintaperiaatteiden käsikirja > Luku XX ja www.lionsclubs.org  > Jäsenkeskus > Projektien suunnittelu 
> Kansainväliset suhteet > Palkinnot. 
. 
Club Excellence Award  - Erinomaisen klubin kansainvälinen palkinto. Edellinen piirikuvernööri lähettää klubien 
palkitsemisesitykset kansainvälisen päämajan kotisivuilta löytyvällä lomakkeella syyskuun loppuun mennessä. Lomake löytyy 
kohdasta www.lionsclubs.org > Jäsenkeskus > Resurssit > Julkaisut > Ansiopalkinnot. 

 Erinomaisen  piirikuvernööritiimin palkinto  - piirikuvernööri lähettää syyskuun loppuun mennessä esityksen lomakkeella, joka 
löytyy osoitteesta www.lionsclubs.org yllä mainitusta ansiopalkintojen kohdasta. Palkintokriteerit löytyvät samasta kohdasta. 

 Piirikuvernöörin ja kuvernöörineuvoston puheenjohtaj an palvelutunnustus (kiitoskirje) – kansainvälinen päämaja lähettää 
ilman esitystä. 

  
 Leadership Award  ja Presidential Award - liitto koordinoi näitä kahta ansiomerkkiä yhteistyössä viimeisimmän suomalaisen 

kansainvälisen johtajan kanssa. Piirikuvernöörit lähettävät ansiomerkkiesitykset viimeisimmälle kansainväliselle johtajalle 
vuodenvaihteeseen mennessä.  

 
SUOMEN LIONS-LIITTO RY:N ANSIOMERKKI- JA PALKITSEMI SOHJEITA 

 
Lions-liiton ansiomerkki- ja palkitsemisohje löytyy kokonaisuudessaan kohdasta www.lions.fi > Jäsenille > Lions-toiminnan ohjeita > 
Ansiomerkit. 
 
Keskeisiä periaatteita Lions-ansiomerkkejä esitettäessä, myönnettäessä ja käytettäessä ovat: 

• Yhdestä ansiokkaasta työstä palkitaan vain kerran. 

• Samalle henkilölle voidaan myöntää vain yksi samanasteinen kotimainen ansiomerkki. 

• Kotimainen ansiomerkki voidaan myöntää aikaisintaan kolmantena alempiasteisen kotimaisen merkin myöntämisen 
jälkeisenä tuomintavuonna. 

• Kansainvälisistä ansiomerkeistä Kansainvälisen presidentin ansiomerkki ja Kansainvälisen presidentin johtamistaidon 
ansiomerkki voidaan samalle henkilölle myöntää uudelleen, kun vastaavan merkin myöntämisestä on kulunut vähintään 
kolme vuotta. 

• Kaikki ansiomerkit luovutetaan ja huomionosoitukset annetaan arvokkaassa tilaisuudessa. 

• Kansainvälisissä tilaisuuksissa käytetään vain kansainvälisiä ansiomerkkejä ja niistäkin vain kolmea arvokkainta, tai jos 
arvokkaimmat merkit ovat samanarvoisista, käytetään niistä kolmea viimeksi myönnettyä. 

• Kotimaisista saman lajin merkeistä käytetään vain korkeinta. 

• Lions-ansiomerkkejä ei rinnasteta valtiollisiin kunniamerkkeihin eikä niitä käytetä samanaikaisesti valtiollisten merkkien 
kanssa. 
 

Suomen Lions-liitto ry:llä on seuraavat ansiomerkit: (Luettelossa ansiomerkit ovat alempiarvoisista kohti arvokkainta.) Ansiomerkkien 
kuvat löytyvät kirjan alusta väriliitteestä): 
- Kotimainen 100 % klubipresidentin ansiomerkki    
- Pitkään toimineen - 30v-40v-50v-60v - jäsenen, per ustajajäsenen ja puolison ansiomerkit 
- I tähden Leo-ansiomerkki 
- Yhden ruusukkeen ansiomerkki sekä vastaavat Lady- ja puolisoansiomerkit 
- Piirikuvernöörin ja hänen puolisonsa ansiomerkit 
- Liiton ansiotähti 
- II tähden Leo-ansiomerkki 
- Kahden ruusukkeen ansiomerkki 
- CC:n ja hänen puolisonsa ansiomerkit 
- Kolmen ruusukkeen ansiomerkki ja 
- Kaulanauhassa kannettava suurruusuke. 
 
Liiton hallitus myöntää kansainvälisen Medal of Merit -ansiomerkin ja sen arvo asettuu lionien palkitsemisissa Liiton ansiotähden ja 
kahden ruusukkeen ansiomerkin väliin. 



 
Lionit voivat myöntää Leo-ansiomerkkejä  toiminnassaan ansioituneille leoille. Leolle voidaan myöntää kansainvälisen presidentin 
johtamistaidon ansiomerkki ja kansainvälisen presidentin sertifikaatti. Leoja voidaan palkita kotimaisilla Lions-ansiomerkeillä vain 
poikkeustapauksessa, kuten Suomessa järjestettävän Leo Europa Forumin päätoimikunnan puheenjohtajuudesta tai muusta 
vastaavasta pitkäaikaisesta ansiosta. Kotimainen Leo-ansiomerkki voidaan myöntää ulkomaiselle leolle vain poikkeustapauksessa. 
 

Merkkien esittämisessä, myöntämisessä ja jakamisess a noudatetaan seuraavia ohjeita  (ansiomerkit alempiarvoisista kohti 

arvokkainta): 
Kotimainen 100 % presidentin ansiomerkki myönnetään lionsklubin presidentille, joka toimikautensa aikana on esimerkillisesti 
edesauttanut lionstoiminnan menestystä kotimaassa. Klubin sihteerin tulee täyttää tätä tarkoitusta varten LION-lehdessä nro 3 oleva 
lomake (lomake löytyy myös liiton kotisivuilta, www.lions.fi > Jäsenille, Lions-toiminnan ohjeita, Ansiomerkit), tarkastaa että kaikki 
lomakkeessa mainitut ehdot täyttyvät, allekirjoittaa se em. kauden 1. varapresidentin kanssa ja lähettää se edellisen piirikuvernöörin 
myönnettäväksi ko. presidentin kauden päätyttyä, kuitenkin viimeistään 15.9. Ansiomerkin jakamisen ajankohdan ja tavan päättää 
edellinen piirikuvernööri. Ansiomerkin saamisen edellytykset ovat:  
 
1.   Klubi on suorittanut kaikki maksuvelvoitteensa Suomen Lions-liitolle. 
2. Klubi on ilmoittanut tulevan kauden virkailijansa Suomen Lions-liitolle määräaikaan mennessä. 
3. Klubin jäsenmäärä ei ole pienentynyt 
4. a. Klubiin on toimintakaudella otettu vähintään yksi uusi jäsen tai 
 b. Klubi on perustanut Lions- tai liitännäisklubin tai  
 c. Klubi on toiminut Leo-klubin taustaklubina. 
5. Klubilla on ollut valtuutettu edustaja Suomen Lions-liiton vuosikokouksessa kauden aikana. 
6. Klubilla on ollut valtuutettu edustaja kauden aikana oman piirin vuosikokouksessa. 
7. Klubi on osallistunut vähintään yhteen  moninkertaispiirin (Lions-liitto) aktiviteettiin kuten 
 a. Nuorisovaihtoon tai 
 b. Yhteispohjoismaiseen aktiviteettiin tai 
 c. Liiton vuosikokouksen hyväksymään muuhun  
   aktiviteettiin. 
8.  Klubi on kauden aikana maksanut Arne Ritari -säätiön maksuja, korttimaksuja ja/tai Quest-maksuja vähintään 200 eurolla . 
9.  Klubi on osallistunut piirin vuosikokouksen päättämiin aktiviteetteihin ja maksanut piirikokouksen päättämät maksut. 
 
Ennen ansiomerkin myöntämistä myöntäjä tarkistaa, että kaikki edellä mainitut edellytykset täyttyvät. Hän voi perustelluista syistä 
poiketa yhdestä kohtien 4-9 vaatimuksista. 
 
Pitkään toimineen - 30v-40v-50v-60v – jäsenen, perus tajajäsenen ja puolison ansiomerkin  myöntää piirikuvernööri. Hänelle 
lähetetään vähintään kuukausi ennen suunniteltua luovutustapahtumaa ansiomerkkiesitys tai sähköpostiviesti, josta ilmenevät 
haettava merkki, kenelle sitä haetaan, merkin toimitusosoite ja aiottu ojentamispäivämäärä. 
 
Yhden tähden Leo-ansiomerkin  myöntämistä esittää piirin LeoC. Esitys vaatii moninkertaispiirin LeoD:n puollon. Sen myöntää DG, 
jonka piirin alueella palkittavan leon klubi toimii. Merkkiä voidaan myöntää toimintavuoden aikana enintään 2 kpl/leopiiri tai 3 
kpl/yhdistetty leopiiri. 
 
Yhden ruusukkeen ansiomerkki  voidaan myöntää ansioituneelle lionille, joka on ollut jäsenenä  vähintään 4 vuotta.  Merkin 
myöntää piirikuvernööri, jolle Lions-klubin hallituksen on lähetettävä perusteltu esitys *) vähintään kuukausi ennen suunniteltua 
luovutustapahtumaa. I-ruusukkeen ansiomerkeillä on piirikohtaiset kiintiöt. Piirikuvernööri voi myöntää yhden merkin piirin jokaista 
alkavaa kymmentä klubia kohti + kuusi ylimääräistä. Liiton puheenjohtaja voi myöntää kauden aikana yhteensä 15 yhden ruusukkeen 
ansiomerkkiä. 
 
Lady-ansiomerkki  ja miespuolison ansiomerkki  voidaan myöntää Lions-klubin ansioituneelle ladylle ja miespuolisolle samoilla 
perusteilla, samalla hakumenettelyllä ja luovutusperiaatteilla kuin yhden ruusukkeen ansiomerkki. Lady-ansiomerkin ja 
miespuolison ansiomerkin yhteenlaskettu piirikohtainen kiintiö on sama kuin yhden ruusukkeen ansiomerkin. 

Liiton ansiotähti  voidaan myöntää ansioituneelle lionille, joka on ollut jäsenenä vähintään 7 vuotta. Tätä ennen on asianomaiselle 
oltava myönnettynä joko yhden ruusukkeen ansiomerkk i, Lady-ansiomerkki, miespuolison ansiomerkki tai p iirikuvernöörin 
ansiomerkki.  Merkin myöntää liiton hallitus. Lionsklubin hallituksen on lähetettävä perusteltu esitys *) piirikuvernöörille puoltoa varten 
vähintään kaksi kuukautta  ennen suunniteltua luovutustapahtumaa. Piirikuvernööri voi ehdottaa merkin myöntämistä myös ilman 
klubin esitystä.  
 
Medal of Merit -ansiomerkki  voidaan myöntää ansioituneelle lionille, joka on ollut jäsenenä vähintään 10 vuotta. Tätä ennen on 
asianomaiselle oltava myönnettynä liiton ansiotähti . Merkkiä esittää Lions-klubi tai piirikuvernööri ja sen myöntää Lions-liiton 
hallitus, jolle piirikuvernöörin on lähetettävä perusteltu esitys*) vähintään kaksi kuukautta ennen suunniteltua luovutustapahtumaa. 
 



Kahden tähden Leo-ansiomerkin  myöntämistä esittää moninkertaispiirin LeoD ja sen myöntää Suomen Lions-liiton hallitus. Merkkiä 
voidaan myöntää toimintavuoden aikana enintään 3 kpl MD 107:n alueelle. 
 
Kahden ruusukkeen  ansiomerkki voidaan myöntää piiritasoisista tai muista poikkeuksellisis ta Lions-ansioista  jäsenelle, joka 
on ollut lion  vähintään 15 vuotta. Tätä ennen on asianomaiselle o ltava myönnettynä Medal of Merit.  Merkin myöntää Lions-
liiton hallitus, jolle Lions-klubin tai piirikuvernöörin perusteltu esitys*) on lähetettävä vähintään kaksi  kuukautta ennen suunniteltua 
luovutustapahtumaa piirikuvernöörin lausunnolla varustettuna. 
 
Kolmen ruusukkeen ansiomerkki  voidaan myöntää suomalaisen Lions-toiminnan hyvästä edistämisestä  jäsenelle, joka on 
ollut lion  vähintään 20 vuotta. Tätä ennen on asianomaiselle o ltava myönnettynä kahden ruusukkeen tai CC:n ansiom erkki . 
Esityksen merkistä voi tehdä piirikuvernööri, PCC tai hallitus. Esitystä puoltavat PCC-kokous ja liiton hallitus.  Merkin myöntää 
kuvernöörineuvosto ja sen luovuttaa liiton puheenjohtaja tai hänen nimeämänsä edustaja liiton vuosikokouksessa tai 
kuvernöörineuvoston kokouksessa. 
 
Suurruusuke on Suomen Lions-liitto ry:n korkein tunnustus. Se voidaan myöntää suomalaisen Lions-toiminnan poikkeuksellisen 
hyvästä edistämisestä  jäsenelle, joka on ollut lion vähintään 25 vuotta.  Tätä ennen on asianomaiselle oltava myönnettynä 
kolmen ruusukkeen ansiomerkki . Liiton puheenjohtaja ja suurruusukkeen aiemmin saaneet jäsenet yhdessä voivat tehdä esityksen 
hallitukselle. Merkin myöntää kuvernöörineuvosto liiton hallituksen esityksestä.  Merkin luovuttaa liiton puheenjohtaja tai hänen 
nimeämänsä edustaja liiton vuosikokouksessa. Suurruusuke on myönnetty ensimmäistä kertaa vuonna 2001, ja se ojennettiin PID 
Aimo N K Viitalalle . Toinen suurruusuke ojennettiin PID Harri Ala-Kuljulle  vuosikokouksessa 2009. 
 
Liiton ansiotähti, yhden, kahden tai kolmen ruusukkeen ansiomerkki tai suurruusuke sekä Medal of Merit voidaan myöntää myös 
järjestön ulkopuoliselle henkilölle. Tällöin saajalla ei tarvitse olla aikaisempaa, alemmanasteista ansiomerkkiä. Merkki luovutetaan 
arvokkaassa tilaisuudessa. 
 
Ansiomerkkiesityslomake löytyy liiton kotisivuilta kohdasta Jäsenille > Lions-toiminnan ohjeita > Ansiomerkit. 
 
Kaikki hakemukset postitetaan: Suomen Lions-liitto ry, Palkitsemiset, Kirkonkyläntie 10, 00700 Helsinki 
tai satu.hildebrand@lions.fi 
 
*) Esityksessä tulee olla: 

• hakeva klubi tai piiri 

• haettava merkki 

• kenelle haetaan 

• Lions-toiminta ja -ansiot 

• mitä ansioita on edellisen ansiomerkin myöntämisen jälkeen 

• mitä muita ansiomerkkejä henkilöllä on 

• milloin edellinen ansiomerkki on myönnetty 

• klubin virallinen allekirjoitus 

• puoltavan tai myöntävän henkilön allekirjoitus 

• merkin toimitusosoite 

• merkin suunniteltu ojentamispäivämäärä. 
 
 OHJEITA LIONS-ANSIOMERKKIEN KÄYTÖSTÄ 

Lions- ja Leo-ansiomerkkejä ja palkintoja  voidaan käyttää kaikissa klubien, piirien, liiton ja kansainvälisen järjestön 
juhlatilaisuuksissa juhlapuvun vasemmassa rinnuksessa. Lions-virka-asussa niitä ei käytetä. Kotimaisia ansiomerkkejä ei 
kuitenkaan käytetä kansainvälisissä Lions-tilaisuuksissa. Leot voivat käyttää heille myönnettyjä Lions-ansiomerkkejä tai palkintoja 
yhdessä Leo-ansiomerkkien kanssa. Liityttyään Lions-klubiin he voivat käyttää Leo-ansiomerkkejä yhdessä Lions-ansiomerkkien 
ja/tai palkintojen kanssa. Tarkemmat ohjeet juhla- ja virka-asuista sekä niissä käytettävistä merkeistä löytyvät liiton ansiomerkki- ja 
palkitsemisohjeesta kohdasta www.lions.fi > Jäsenille > Lions-toiminnan ohjeita > Ansiomerkit. 
 
Ansiomerkkejä voidaan kantaa ainoastaan niihin kuuluvissa ansiomerkkinauhoissaan. Palkintoja voidaan kantaa myös pidikkeessä 
tai ketjussa. Mikäli henkilöllä on ainoastaan palkintoja, voidaan niitä kantaa ansiomerkkinauhoissa korkeintaan kolme, pidikkeessä 
kolmesta viiteen tai ketjussa rajoittamaton määrä. Pidike kiinnitetään vasemman rintataskun yläpuolelle siten, että palkinnot 
riippuvat rintataskun päällä. Useampia palkintoja kannetaan yhdessä tai useammassa ketjussa, jotka on kiinnitetty päistään 
vasemman rintataskun sivureunoihin, rintataskun yläreunan tasalle riippuen vapaasti rintataskun päällä. 
 
Mikäli henkilöllä on vähintään yksi ansiomerkki, ei pidikettä eikä ketjua enää käytetä. Korkeintaan kolmea arvokkainta ansiomerkkiä 
ja/tai palkintoa kannetaan nauhoissa vasemman rintataskun päällä siten, että yläreuna on n. 2 cm rintataskun suun yläpuolella. 
Rintataskunenäliinaa ei tällöin käytetä. Nauhoissaan kannettavat ansiomerkit ja/tai palkinnot kiinnitetään yhteen vaakasuoraan 
riviin - mielellään samaan kiinnikkeeseen - merkkien riippuessa kiinnikkeissään vapaasti. Rivistön yläreunan kuten mielellään 



alareunankin on oltava samalla vaakasuoralla viivalla. Kiinnittämiseen käytettävä kiinnike ei saa näkyä nauhojen välistä tai niiden 
ulkopuolelta. Ansiomerkeistä korkea-arvoisin on lähinnä vartalon keskiviivaa ja muut arvojärjestyksessä kohti vasenta kylkeä. 
Naisten juhla-asussa ansiomerkit ja palkinnot kiinnitetään vastaavalle kohdalle. 
 
Kaulanauhassa kannettavista ansiomerkeistä  kannetaan yhtä korkea-arvoisinta kotimaista ja yhtä korkea-arvoisinta 
kansainvälistä. 
 
”Tikapuita” , joihin on kiinnitetty osanottomerkit liiton vuosikokouksista ja kansainvälisistä kokouksista, käytetään Lions-
kokouksissa. Juhlatilaisuuksissa juhla-asussa niitä ei käytetä. Tikapuut kiinnitetään siten, että niiden yläreuna on takin vasemman 
rintataskun kohdalla taskun yläreunan tasolla, josta ne laskeutuvat vapaasti alas. Piirin pinssejä ja muita teemapinssejä voidaan  
käyttää kaikissa lionstapahtumissa paitsi lionsjuhlissa juhlapuvun kanssa.   
 
Valtiollisten ansiomerkkien  kanssa ei saa käyttää Lions-ansiomerkkejä ja päinvastoin 

   
Ansiomerkkien, palkintojen ja huomionosoitusten arvojärjestys 

Merkki Selitys Esittää Puoltaa Myöntää Maksaa Kriteerit 

Ambassador of 
Good Will 

Hyvän tahdon 
lähettiläs, järjestön 
korkein ansiomerkki 

MD 107, ID / 
viimeisin PID 
tai ilman esit. 

Kv. joht. 
(ID)/viimeisin 
kv. joht. (PID) 

Kv. pres. 
(IP) 

Päämaja 
(eli HQ/LCI) 

Aivan poikkeuksell. Lions-ansiot, 

ID-viran hyvä hoit. 

Head of State 
Medal 

Kv ansiomerkki 
Tasavallan presidentille 
tai ylimmälle 
valtionjohtohdolle 

MD 107 voi 
ehdottaa 

Kv. joht. 
(ID)/viimeisin 
kv. joht. (PID) 

Kv. pres. 
(IP) 

HQ/LCI Ylimmälle valtionjohdolle esim. IP:n tai 
VP:n vierailun isäntänä 

LCIF Friend of 
Humanity Award 

LCIF:n Ihmisyyden 
ystävä -ansiomerkki 

- - LCIF:n pj eli 
IPIP 

 LCIF Lionille aivan poikkeuksellisesta LCIF:n 
ohjelmien edistämisestä 

International 
President’s Medal 
of Distinction 

Kv ansiomerkki 
valtiollisille ja 
maakunnallisille 
johtajille 

MD 107 voi 
ehdottaa 

Kv. joht. 
(ID)/viimeisin 
kv. joht. (PID) 

Kv. pres. 
(IP) 

HQ/LCI Valtiollisille ja maakunnallisille johtajille 
esim. IP:n tai VP:n vierailun isäntänä 

International Medal 
of Merit 

Kv huomionosoitus 
alueellisille ja 
kunnallisille johtajille 

MD 107 voi 
ehdottaa 

Kv. joht. 
(ID)/viimeisin 
kv. joht. (PID) 

Kv. pres. 
(IP) 

HQ/LCI Alueellisille ja kunnallisille johtajille 
esim. IP:n vai VP:n vierailun isäntänä 

Suurruusuke Korkein kotimainen 
ansiomerkki 

CC ja 
suurruusukk. 
saaneet 

Hallitus KVN MD 107 Lions-toimintaa poikkeuksell. hyvin 
edistänyt lion tai ylin valtionjohto, 
Pitkäaik. toiminta valtak. tasolla 

IP Presidential 
Award 

Kv. presidentin 
ansiomerkki 

DG, CC, PID, 
ID tai ilman 
esitystä 

ID/ viimeisin 
PID 

IP HQ/LCI Ajankohtaiset, poikkeukselliset Lions-
ansiot 

III ruusukkeen 
ansiomerkki 

Kotimainen 
ansiomerkki 

DG, hallitus, 
PCC 

Hallitus, PCC-
kokouksen 
lausunto 

KVN MD 107 Suomalaisen Lions-toiminnan hyvä 
edistäminen, lion vähintään 20 vuotta 

IP Leadership 
Award 

Kv. pres. johtamis- 
taidon ansiomerkki 

DG, CC, PID, 
ID 

ID / viimeisin 
PID 

IP HQ/LCI Ajankohtaiset ansiot Lions- tai Leo-
johtajana 

DG-team 
Excellence Award 

Piirikuvernööritiimin kv 
ansiomerkki, DG, 
VDG:t, alueiden ja 
lohkojen pj:t 

IPDG omaa 
DG-kauttaan 
koskien 

- IP / HQ/LCI HQ/LCI Myönnetään anomuksesta, mikäli 
kansainväliset kriteerit täyttyvät tekojen 
ja raporttien perusteella 

Arne Ritari -säätiön 
III ruusukkeen 
ansiomerkki 

Kotimainen 
ansiomerkki 

Säätiön 
asiamies, hall. 
jäsen 

- Arne Ritari -
säätiön 
hallitus 

Arne Ritari 
- säätiön 
hallitus 

Arne Ritari –säätiön hyväksi tehdyt MD-
tasoiset ansiot 

CC:n ja CC-
puolison 
ansiomerkki 

Kotimainen 
ansiomerkki kauden 
merkinnällä 

GS  Hallitus MD 107 Toiminta Lions-liiton puheenjohtajana ja 
puheenjohtajan puolisona 

II ruusukkeen 
ansiomerkki 

Kotimainen 
ansiomerkki 

Klubi, DG DG Hallitus Esittäjä Piiritasoiset tai muut poikkeukselliset 
Lions-ansiot, lion vähintään 15 vuotta 

Achievement 
Awards/ 
 
Top 10 Awards/ 

Kansainväliset 
palkinnot saavutusten 
perusteella 

Raportit, Top 
10 – DG, GS, 
hallitus 

Top 10 – ja 
Vuoden Leo –
palkinnot 
CC/KVN 

IP / HQ/LCI 
Top 10 ja 
Vuoden Leo 

HQ/LCI Myönnetään Lions-johtajille ja klubeille 
erikseen määritettyjen tavoitteiden 
saavuttamisen ja raportoinnin 



Vuoden Leo -
palkinto 

Vuoden Leo – 
DG ja LeoD 

–palkinnot 
kv. hallitus 

perusteella. Top 10  ja Vuoden leo –
palkinnot  MD:n esityksestä 

Melvin Jones –
jäsenyys, MJF 

LCIF:n korkein 
huomionosoitus 

Klubi, jäsen - LCIF Esittäjä Lions-ansiot, 1000 dollarin lahjoitus 
LCIF:lle 

Merkki Selitys Esittää Puoltaa Myöntää Maksaa Kriteerit 

Lions ritari AR-säätiön 
huomionosoitus 

Klubi - AR-säätiön 
hallitus 

Esittäjä Lions-ansiot, 850 euron lahjoitus Arne 
Ritari -säätiölle 

Leojen II tähden 
ansiomerkki 

Kotimainen 
ansiomerkki 

Moninkertais-
piirin LeoD 

- Liiton 
hallitus 

MD 107 Merkittävät MD-tasoiset Leo-ansiot, 
Leojen halllituksen pres. 

Arne Ritari -säätiön 
II ruusukkeen 
ansiomerkki 

Kotimainen 
ansiomerkki 

Säätiön 
asiamies, hall. 
jäsen 

- Arne Ritari -
säätiön 
hallitus 

Arne Ritari 
- säätiön 
hallitus 

Piiritasoiset ansiot Arne Ritari -säätiön 
hyväksi 

Medal of Merit G 
452M 

Kansainvälinen 
ansiomerkki 

Klubi, DG DG Hallitus Esittäjä Aktiviteetin, projektin tai viran ansiokas 
hoitaminen klubin, piirin tai liiton tasolla. 
Lion vähintään 10 vuotta. 

International 
President’s 
Certificate of 
Appreciation 

Kansainvälisen 
presidentin kunniakirja 

DG, CC, PID 
tai ID 

PID tai ID IP, VP, ID 
tai PID 

HQ/LCI Järjestön palveluohjelmien tai 
palvelutyön edistäminen, suurten 
kokousten järjestäminen, lion tai leo 

Liiton ansiotähti Kotimainen 
ansiomerkki 

Klubi, DG DG Hallitus Esittäjä Aktiviteetin, projektin tai viran ansiokas 
hoitaminen klubin, piirin tai liiton tasolla. 
Lion vähintään 7 vuotta. 

DG:n ja DG-
puolison 
ansiomerkki 

Kotimainen 
ansiomerkki kauden 
merkinnällä 

GS - CC MD 107 Toiminnasta piirikuvernöörinä / 
piirikuvernöörin puolisona 

I ruusukkeen 
ansiomerkki 

Kotimainen 
ansiomerkki 

Klubi, VDG, 
DG 

- DG, CC Esittäjä Aktiviteetin, projektin tai viran ansiokas 
hoitaminen klubin, piirin tai liiton tasolla. 
Lion vähintään 4 vuotta. 

Lady-ansiomerkki ja 
miespuolison 
ansiomerkki 

Kotimaiset ansiomerkit Klubi, VDG, 
DG 

- DG, CC Esittäjä I ruusukkeen ansioihin rinnastettavat 
ansiot puolisona, aktiivinen vähintään 4 
vuotta 

Leopiirin tai monin-
kertaispiirin 100 % 
presidentin palkinto 

Kansainvälinen 
huomionosoitus 

Piirin tai 
moninkertais-
piirin LeoC 

 DG, CC HQ/LCI Järjestö määrittää laajennukseen, 
koulutukseen, leo-aktiviteetteihin ja 
hallintoon liittyvät perusteet 

Leojen I tähden 
ansiomerkki 

Kotimainen 
ansiomerkki 

Piirin LeoC Moninkertais-
piirin LeoD 

DG Piiri MD- tai piiritasoiset Leo-ansiot, 
aktiivinen leojen hallituksen jäsen 

Arne Ritari -säätiön 
I ruusukkeen 
ansiomerkki 

Kotimainen 
ansiomerkki 

Klubi, piirin 
ARS- lion 

- Arne Ritari -
säätiön 
hallitus 

Arne Ritari 
- säätiön 
hallitus 

Aktiivinen lion, työ Arne Ritari -säätiön 
hyväksi 

Piirin Pro Lion -
ansiomerkki 

Kotimainen, 
piirikohtainen merkki, ei 
kaikilla piireillä 

Klubi tai VDG - DG Klubi Piirissä tai klubissa erityisen aktiivinen 
lion 

Pitkään toimineen 
perustajajäsenen 
ansiomerkki 

Kotimainen 
ansiomerkki 
tasavuosikymmenten 
merkinnöin 

Klubi - DG Esittäjä Perustajajäsen 30, 40, 50 tai 60 vuotta 

Pitkään toimineen 
lionin ansiomerkki 

Kotimainen 
ansiomerkki 
tasavuosikymmenten 
merkinnöin 

Klubi - DG Esittäjä Lion 30, 40, 50 tai 60 vuotta. 

Pitkään toimineen 
puolison 
ansiomerkki 

Kotimainen 
ansiomerkki 
tasavuosikymmenten 
merkinnöin 

Klubi - DG Esittäjä Lionin tai perustajajäsenen puoliso 30, 
40, 50 tai 60 vuotta. 

DG’s Appreciation 
Award (G 171) 

Piirikuvernöörin 
tunnustuspalkinto 

Klubi, VDG, 
DG 

- DG Esittäjä Aktiviteetin, projektin tai viran ansiokas 
hoitaminen klubin tai piirin tasolla 

Achievement Award 
(Star, G 22) 

Piirikuvernöörin 
ansiotähti 

Klubi, VDG, 
DG 

- DG Esittäjä Aktiviteetin, projektin tai viran hyvä 
hoitaminen klubin tai piirin tasolla 



Extension Award 
(EX 525) 

Laajennuspalkinto DG - HQ/LCI HQ/LCI DG nimeää 2 klubin perustamiseen 
eniten vaikuttanutta lionia. 

Membership Key 
Award (ME 36) 

Jäsenkey-palkinnot - - HQ/LCI HQ/LCI Jäsenelle uusien esiteltyjen jäsenten 
lukumäärän perusteella (2 – 500) 

Merkki Selitys Esittää Puoltaa Myöntää Maksaa Kriteerit 

Cabinet Secretary/ 
Treasurerer Award 

(M 1 CST) 

Piirisihteerin/Piirin 
rahastonhoitajan 
palkinto 

- - DG Piiri Toiminta piirisihteerinä ja/tai piirin 
rahastonhoitajana 

Region 
Chairperson Award 
(M 1 RC) 

Alueen puheenjohtajan 
palkinto 

- - DG Piiri Toiminnasta alueen puheenjohtajana 

Zone Chairperson 
Award 

(M 1 ZC) 

Lohkon puheenjohtajan 
palkinto 

- - DG Piiri Toiminnasta lohkon puheenjohtajana 

Club Excellence 
Award 

Erinomaisen klubin 
kansainvälinen palkinto 

Klubi IPDG IP / HQ/LCI HQ/LCI Pinssi Past presidentille ja lippumerkki 
klubille kansainvälisten kriteereiden 
mukaan 

100 % klubipres. 
ansiomerkki 

Kotimainen 
ansiomerkki 

Klubi - IPDG Klubi Vuosittain vahvistettavien kriteerien 
perusteella 

District 
Chairperson Award 
(M 1 DC) 

Piirin toimikunnan 
puheenjohtajan palkinto 

- - DG Piiri Toiminnasta piirin 
toimikuntapuheenjohtajana tai LCIF-, 
GMT- tai GLT-koordinaattorina 

Secretary Medal, 
100 % Secretary 
Award (M 1 S) 

100 % klubisihteerin 
palkinto 

VDG, DG - DG Piiri Piirin parhaat klubisihteerit 

President’s 
Appreciation 
Award 

(G 168) 

Klubipresidentin 
myöntämä 
tunnustuspalkinto 

- - Klubin 
presidentti 

Klubi Erinomaiset klubiansiot 

Club Officer’s 
Award (secr.) (G 
125S) 

Hyvän klubisihteerin 
palkinto 

- - Klubin 
presidentti 

Klubi Hyvä klubin sihteeri 

Club Officer’s 
Award (treas.) (G 
125T) 

Klubin rahastonhoitajan 
palkinto 

- - Klubin 
presidentti 

Klubi Hyvä klubin rahastonhoitaja 

Bulletin Editor Piirin tai klubin 
tiedottajan palkinto 

- - DG tai 
klubin pres. 

Myöntäjä Piirin tai klubin tiedottaja tai piirilehden 
tai klubijulkaisun toimittaja 

Club Officer’s 
Award (tmk) (G 
125C2) 

Klubin toimikunnan 
puheenjohtajan palkinto 

- - Klubin 
presidentti 

Klubi Hyvä klubin toimikunnan puheenjohtaja  

 
 

AMBASSADOR OF GOOD WILL AWARD 
Lions Clubs International in korkeimman tunnustuksen, Ambassador of Good Will -palkinnon, ovat Suomessa saaneet seuraavat 
lionit:
 
01. PID Paul Hjelt 1957 
02. PCC Väinö Haapanen 1975 
03. PID Aimo N K Viitala 1983 
04. PCC Jukka R Heino 1985 
05. PDG René Nyman 1987 
06. PCC Leo Heinänen 1987 
07.  PDG Leo Lindblom 1989 
08.  PID Kari Heinänen 1993 
09.  PDG Erkki Laine 1995 
10.  PID Lauri Merivirta 1997 

11.  PCC Aaro Kiuru 2000 
12.  PID Harri Ala-Kulju 2003 
13.  PDG Arno Mattsson 2004 

 
 
14. PCC Erkki Rautava 2008 
15. PID Tapani Rahko 2009 
16. PDG Ossi Eloholma 2009 
17. Lion Tauno Hammar 2011 
 
Tarkistettu kuvernöörineuvoston kokouksessa 6.6.2014   
 



 


