
Lions Clubs

International
Piiri

Piirin tarkoitus on tukea ja auttaa piirin 

klubeja ja toimia niiden yhdyssiteenä 

kansainväliseen järjestöön ja Suomen Lions-

liittoon. Piiri on koulutus, yhteydenpito ja 

tukiorganisaatio klubien palvelutehtävässä.



Piirin tarkoituksena on

• Kannustaa klubeja niiden palvelutyössä

• Avustaa klubeja toteuttamaan kansainvälisiä, valtakunnallisia 
ja piiritason palveluaktiviteetteja, joista päätetään erikseen 
järjestön, liiton tai piirin kokouksissa

• Toimia piirin alueelle toimivien rekisteröityjen lionsklubien 
yhdyssiteenä ja neuvovana keskuselimenä

• Toimia läheisessä yhteistyössä Suomen Lions-liitto ry:n 
kanssa

• Toimia läheisessä yhteistyössä Lions Clubs Internationalin 
kanssa



Tarkoituksensa toteuttamiseksi piiri

• Tukee ja ohjaa jäsenklubiensa toimintaa

• Hankkii ja levittää alan tietoutta

• Järjestää jäsenkoulutusta, erityisesti klubien virkailijoille, 
jäsentoimikunnille ja uusille leijonille sekä piirin alueen ja 
lohkon puheenjohtajille

• Järjestää kokouksia, esitelmätilaisuuksia, retkiä, juhlia ja muita 
vastaavia tilaisuuksia
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Piirihallitus

• tekee piirin Lions-toimintaa edistäviä päätöksiä

• toimii yhdistyksen hallituksena

• ohjaa ja huomioi klubien toimintaa niin, että piirissä kaikkina aikoina 
toimitaan periaatteidemme ja tavoitteidemme mukaisesti.

• piirikuvernööri ja varapiirikuvernöörit valitaan piirin 
vuosikokouksessa

• piirikuvernööri kutsuu muut piirihallituksen jäsenet ja piirin 
vuosikokous toteaa piirihallituksen kokoonpanon 

• edellisen kauden piirikuvernööri  jatkaa automaattisesti 
piirihallituksessa seuraavan toimintakauden 
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Piirin hallinto

Piirihallitus (DC/PH)
• avustaa piirikuvernööriä

• kokoontuu neljä kertaa vuodessa 

Piirikuvernööri (DG)
• edustaa Lions-klubien kansainvälistä järjestöä piirissä

• vastaa piirin klubien Lions-toiminnasta Päämajaan

Välittömästi edellinen piirikuvernööri (IPDG)
• Piirikuvernöörin mentori

• Ehdottaa palkitsemisia

Piirin johtoryhmä (DG tiimi)
• piirin operatiivinen johto

• jäsenet: DG, IPDG, VDG:t ja sihteeri

Piirin laajennettu johtoryhmä (GAT tiimi)
• Avustaa piirin toiminnan suunnittelussa

• jäsenet: DG, IPDG, VDG:t, D-GST, D-GMT, D-GLT ja 
sihteeri

• Tarvittaessa muita asiantuntijoita
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Piirin hallinto jatkuu

Varapiirikuvernöörit (VDG)
• piirikuvernöörin tärkeimmät avustajat 

Alueen puheenjohtaja (RC / APJ)
• Avustaa ja tukee alueensa lohkon puheenjohtajia

• Osa piirin GAT-organisaatiota

• on raportointivastuussa piirikuvernöörille

Lohkon puheenjohtaja (ZC / LPJ)
• auttaa ja neuvoo lohkon klubeja ja tukee klubien presidenttejä johtamisessa

• piirikuvernöörin viestinviejä klubeille

• Osa piirin GAT-organisaatiota

• on raportointivastuussa alueen puheenjohtajalle ja piirikuvernöörille

Piirihallituksen sihteeri (CS) ja rahastonhoitaja (CT) 
• pitävät kirjaa piirin toiminnasta ja ovat vastuussa piirin taloudesta ja tileistä 

• lähettävät jäljennökset pöytäkirjoista ja talousraportit ohjeiden mukaisesti, 
keräävät raportit  ja pöytäkirjat piirikuvernöörin esittelyyn

Piirin toimikuntien puheenjohtajat (DC) ja koordinaattorit 
(GST,GMT,GLT,LCIF)

• edesauttavat toiminnallaan piirikuvernöörin tavoitteiden toteutumista

• antavat tietoja piirille ja klubeille piirin ja kansainvälisistä ohjelmista

• vastaavat niiden toteutumisesta piirissä 

• ovat raportointivastuussa piirikuvernöörille ja piirihallitukselle

22.5.2021 MD107-GLT Aarno Niemi 6



Piirin rakenne
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Piirikuvernööri

1.VDG / 2. VDG

Toimikunnat

Jäsen-koulutus-palvelu-
varainhankinta-ARS-LCIF jne

Alueet

APJ:t

Lohkot

LPJ:t

Klubit

Klubivirkailijat

Piirihallitus

Piirin virkailijat

MAAILMANLAAJUINEN 

TOIMINTARYHMÄ(GAT)

Piirikuvernööri → GAT pj

GST -KOORDINAATTORI

GMT -KOORDINAATTORI

GLT -KOORDINAATTORI



Kiitos


