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1. Ohjeen tarkoitus ja palkitsemisen periaatteet 
 
Tämä ohje sisältää tiedot Lions-toiminnassa käytettävistä ansiomerkeistä, 
palkitsemismenettelystä ja ansiomerkkien käytöstä. 
 
Lions-ansiomerkkejä ja palkintoja esitettäessä, myönnettäessä ja käytettäessä 
noudatetaan seuraavia periaatteita 
 
- 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. 
 
 
2. Ansiomerkit ja palkinnot sekä niiden arvojärjestys ja kriteerit 
 
Lionien, puolisoiden ja leojen palkitsemisessa käytetään Suomessa yleisimmin 
seuraavia ansiomerkkejä ja palkintoja. Ansiomerkkejä ja palkintoja kannetaan 
alla olevan taulukon mukaisessa arvojärjestyksessä. Tämän lisäksi 
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kansainvälisellä järjestöllä on lukuisia ansiomerkkejä ja palkintoja. Tuorein 
luettelo kansainvälisistä palkitsemisista löytyy erillisestä liitteestä. 
 
Ansiomerkkien, palkintojen ja huomionosoitusten arvojärjestys 
(Huom: ei päivitetty kansainvälisten palkitsemisten osalta. Kansainvälisestä järjestöstä on 
kerrottu, ettei se laita ansiomerkkejään järjestykseen. Oheinen järjestys on tehty liiton 
ansiomerkkityöryhmässä syksyllä 2014.) 
 

Merkki Selitys Esittää Puoltaa Myöntää Maks
aa 

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 

Esittäjästä 
riippuen 

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/ 
Vuoden Leo -
palkinto 

Kansainväliset 
palkinnot saavutusten 
perusteella 

Raportit, Top 
10 – DG, GS, 
hallitus 
Vuoden Leo – 
DG ja LeoD 

Top 10 – ja 
Vuoden Leo –
palkinnot 
CC/KVN 

IP / HQ/LCI 
Top 10 ja 
Vuoden Leo –
palkinnot kv. 
hallitus 

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

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. 
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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 

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) 

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 

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 

100 % klubipres. 
ansiomerkki 

Kotimainen 
ansiomerkki 

Klubi - IPDG Klubi Vuosittain vahvistettavien kriteerien 
perusteella 

Pitkään toimineen 
perustajajäsenen 
ansiomerkki 

Kotimainen 
ansiomerkki 
tasavuosikymmenten 
merkinnöin 

Klubi - Klubin 
presidentti 

Klubi Perustajajäsen 30, 40, 50 tai 60 vuotta 

Pitkään toimineen 
lionin ansiomerkki 

Kotimainen 
ansiomerkki 
tasavuosikymmenten 
merkinnöin 

Klubi - Klubin 
presidentti 

Klubi Lion 30, 40, 50 tai 60 vuotta 

Pitkään toimineen 
puolison 
ansiomerkki 

Kotimainen 
ansiomerkki 
tasavuosikymmenten 
merkinnöin 

Klubi - Klubin 
presidentti 

Klubi Lionin tai perustajajäsenen puoliso 30, 40, 
50 ja 60 vuotta 

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  
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Värien selitykset (tasot määräytyvät ansiomerkin tai palkinnon myöntäjän 
mukaan): 
  Kansainvälinen ansiomerkki, huomionosoitus tai palkinto 

 Kotimainen liittotason ansiomerkki 

 AR-säätiön ansiomerkki tai huomionosoitus 

 Leojen ansiomerkki tai palkinto 

 Piiritason ansiomerkki tai palkinto 

 Klubitason palkinto 

 
Ansiomerkkien, palkintojen ja huomionosoitusten selitykset edellä olevan 
taulukon mukaisessa arvojärjestyksessä: 
 
Ambassador of Good Will – Hyvän tahdon lähettiläs – on järjestön korkein 
ansiomerkki. Ansiomerkin edellytyksenä ovat poikkeukselliset ansiot Lionien 
palvelutyössä, varainhankinnassa tai pr-työssä valtakunnallisesti tai 
kansainvälisesti tai ID-viran hoitaminen. Lionit, jotka saavat tämän ansiomerkin, 
eivät voi saada sitä uudelleen. Ansiomerkkiä voi esittää moninkertaispiiri tai 
kansainvälinen johtaja (ID) / Suomein viimeisin entinen kansainvälinen johtaja 
(PID). Esitystä puoltaa suomalainen ID / Suomen viimeisin PID. Ansiomerkin 
myöntää kansainvälinen presidentti (IP). Hän voi myöntää ansiomerkin myös 
ilman esitystä. ID-viran hoitamisen johdosta merkkiä ei tarvitse esittää, vaan sen 
myöntää kansainvälinen presidentti ilman moninkertaispiirin esitystä. 
Moninkertaispiiri voi tehdä kansainväliseen päämajaan yhden 
ansiomerkkiesityksen muutaman vuoden välein. Kansainvälinen presidentti voi 
myöntää presidenttivuotenaan korkeintaan 35 ansiomerkkiä. Suomessa 
Ambassador of Good Will -ansiomerkin ovat saaneet 
 

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 
17 PID Jouko Ruissalo 2016 
18 PID Markus Flaaming 2018 
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Head of State Medal – Ansiomerkki valtionpäämiehelle voidaan antaa 
tunnustuksena valtionpäämiehen tai pääministerin järjestölle antamasta tuesta. 
Ansiomerkin voidaan myöntää Tasavallan presidentille tai ylimmälle 
valtionjohdolle esim. toiminnasta kansainvälisen vierailun tai sen osan isäntänä 
kansainvälisen presidentin tai varapresidentin vierailun yhteydessä. 
Moninkertaispiiri voi ehdottaa merkin myöntämistä ja sitä puoltaa suomalainen 
ID / viimeisin suomalainen PID. Ansiomerkin myöntää kansainvälinen 
presidentti. 
 
LCIF Friend of Humanity Award - LCIF:n Ihmisyyden ystävä –ansiomerkki 
voidaan antaa vuosittain korkeintaan 50:lle huolella valitulle lionille, jotka ovat 
toteuttaneet pitkään jatkunutta ja erinomaista palvelua LCIF:lle. Tämä 
ansiomerkki annetaan lioneille, jotka ovat edesauttaneet merkittävien 
lahjoitusten hankkimisessa LCIF:lle, ja ovat auttaneet säätiön identiteetin 
kasvattamisessa. Ansiomerkin myöntää LCIF:n puheenjohtaja. Suomesta tämän 
ansiomerkin ovat saaneet PID Erkki Laine ja Lion Kaarina Laine vuonna 2013. 
 
International President’s Medal of Distinction – Kansainvälisen presidentin 
kunniamerkki voidaan antaa pääministerille, joka ei ole valtion päämies, 
kuvernöörille tai muille vastaavassa asemassa oleville henkilöille. 
Moninkertaispiiri voi ehdottaa merkin myöntämistä valtiollisille tai 
maakunnallisille johtajille esim toiminnasta kansainvälisen vierailun tai sen osan 
isäntänä kansainvälisen presidentin tai varapresidentin vierailun yhteydessä. 
Ansiomerkkiä voi puoltaa suomalainen ID / viimeisin suomalainen PID. 
Ansiomerkin myöntää kansainvälinen presidentti. 
 
International Medal of Merit – Kansainvälinen huomionosoitus on plaketti, 
johon on kiinnitetty Medal of Merit –mitali. Plaketti voidaan antaa alueellisille tai 
paikallisille johtajille, kuten kaupunginjohtajille, esim toiminnasta 
kansainvälisen presidentin tai varapresidentin vierailun tai sen osan isäntänä.  
Moninkertaispiiri voi ehdottaa plaketin myöntämistä ja sitä voi puoltaa 
suomalainen ID / viimeisin suomalainen PID. Huomionosoituksen myöntää 
kansainvälinen presidentti. 
 
Suurruusuke on Suomen Lions-liitto ry:n korkein tunnustus. Kotimainen 
ansiomerkki voidaan myöntää lionille tai ylimmälle valtionjohdolle suomalaisen 
Lions-toiminnan poikkeuksellisen hyvästä edistämisestä. Edellytyksenä on 
pitkäaikainen toiminta valtakunnallisella tasolla sekä vähintään 25 vuoden 
Lions-jäsenyys. Lionille suurruusuke voidaan myöntää aikaisintaan kolmannella 
toimintakaudella III ruusukkeen ansiomerkin myöntämisen jälkeen. 
Ansiomerkkiä voivat esittää CC ja suurruusukkeen aiemmin saaneet henkilöt 
yhdessä. Esitystä puoltaa liiton hallitus ja merkin myöntää kuvernöörineuvosto 
(KVN). Merkin luovuttaa liiton puheenjohtaja tai hänen nimeämänsä edustaja 
liiton vuosikokouksessa. Suurruusuke on myönnetty ensimmäisen kerran 
vuonna 2001, jolloin se ojennettiin PID Aimo N K Viitalalle. Toinen suurruusuke 
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ojennettiin PID Harri Ala-Kuljulle vuosikokouksessa 2009, ja kolmannen 
suurruusukkeen sai PID Jouko Ruissalo 2019 pidetyssä vuosikokouksessa. 
 
IP Presidential Award – Kansainvälisen presidentin ansiomerkki – voidaan 
myöntää lionille ajankohtaisista, poikkeuksellisista Lions-ansioista. Ansiomerkki 
voidaan myöntää uudelleen samalle henkilölle, kun edellisen merkin 
myöntämisestä on kulunut vähintään kolme vuotta. Merkkiä voivat esittää DG, 
CC, PID tai ID. Esitystä puoltaa ID/viimeisin PID. Ansiomerkin myöntää 
kansainvälinen presidentti (IP). IP voi myöntää ansiomerkin myös ilman esitystä. 
Moninkertaispiiri voi esittää vuosittain annettuun määräaikaan mennessä 
viidestä seitsemään ansiomerkkiä. 
 
Kotimainen III ruusukkeen ansiomerkki voidaan myöntää suomalaisen Lions-
toiminnan hyvästä edistämisestä henkilölle, joka on ollut lion vähintään 20 
vuotta, ja jolle on aiemmin myönnetty kotimainen II ruusukkeen ansiomerkki tai 
CC-ansiomerkki. Ansiomerkki voidaan myöntää myös henkilölle, joka ei ole lion. 
Tällöin hänellä ei tarvitse olla vastaavia alemmanasteisia ansiomerkkejä. Lionille 
III ruusukkeen ansiomerkki voidaan myöntää aikaisintaan kolmannella 
toimintakaudella II ruusukkeen ansiomerkin myöntämisen jälkeen.  
 
Jos liiton puheenjohtajana toiminut henkilö ei ole saanut II-ruusukkeen 
ansiomerkkiä, voidaan III ruusukkeen ansiomerkki myöntää aikaisintaan 
kolmannella toimintakaudella CC-ansiomerkin myöntämisen jälkeen. 
Ansiomerkkiä voivat esittää DG, PCC tai liiton hallitus. Esitystä puoltavat PCC-
kokous ja hallitus. Merkin myöntää KVN, ja sen luovuttaa liiton puheenjohtaja tai 
hänen nimeämänsä edustaja liiton vuosikokouksessa tai kuvernöörineuvoston 
kokouksessa. 
 
IP Leadership Award – Kansainvälisen presidentin johtamistaidon ansiomerkki 
– voidaan myöntää lionille tai leolle ajankohtaisista ansioista Lions- tai Leo-
johtajana. Ansiomerkki voidaan myöntää uudelleen samalle henkilölle, kun 
edellisen merkin myöntämisestä on kulunut vähintään kolme vuotta. 
Ansiomerkkiä voivat esittää DG, CC, PID tai ID. Esitystä puoltaa ID/viimeisin PID. 
Ansiomerkin myöntää kansainvälinen presidentti. Moninkertaispiiri voi esittää 
vuosittain annettuun määräaikaan mennessä noin viidestä seitsemään 
ansiomerkkiä. 
 
Ansiomerkin saavat myös piirikuvernöörit sekä alueiden ja lohkojen 
puheenjohtajat, jotka täyttävät toimintakaudellaan neljän tähden 
saavuttajapalkinnon kriteerit eli saavuttavat tavoitteensa kaikilla 
vuosineljänneksillä ja raportoivat niistä kansainväliseen päämajaan. 
 
DG-team Excellence Award – Erinomaisen piirikuvernööritiimin 
kansainvälinen palkinto – myönnetään piirikuvernöörikauden päätyttyä 
piirikuvernööritiimeille menestyksellisestä toiminnasta esimerkillisinä johtajina 
paikkakunnan palvelutyössä, viestinnässä ja hallinnossa saaden samalla aikaan 
jäsenkasvua. Palkinto käsittää ansiomerkin piirikuvernöörille sekä 



Lions Clubs International 
MD 107 Finland                        

  
Ansiomerkki- ja palkitsemisohje Päivitetty: Syksy 2019  Sivu 7 (36) 
  
ensimmäiselle ja toiselle varapiirikuvernöörille. Lisäksi kyseisessä piirissä 
palkitsemisehdot täyttävät lohkojen ja alueiden puheenjohtajat saavat palkinnon, 
joka on kaunis rintaneula. Erinomaisen piirikuvernööritiimin kansainvälinen 
palkinto on korvannut aiemman piirikuvernöörin 100 % palkinnon, joka 
sijoittuu ansiomerkkien arvoasteikossa samalle kohdalle. 
 
Piirikuvernööritiimin palkinnon saadakseen piirin tulee täyttää seuraavat, 
kansainvälisen hallituksen piiri- ja klubipalvelutoimikunnan suosittamat ja 
kansainvälisen hallituksen hyväksymät ehdot 
 

1. Palvelu – 90 prosenttia piirin klubeista on suorittanut mielekkäitä ja 
näyttäviä palveluprojekteja. 

2. Jäsenyys – Piiri saavutti nettolisäystä jäsenmäärässä tai perusti uuden 
klubin. 

3. Viestintä – Piirikuvernööritiimin jäsen vieraili vähintään kerran jokaisen 
klubin virkailijoiden luona joko yksi klubi kerrallaan tai useammassa 
klubissa samalla kertaa. 

4. Johtajakoulutus – Piiri järjesti klubivirkailijoille koulutusta ja 
mentorointia. 

5. Klubien kehitys – Vähintään 90 prosenttia piirin klubeista on aktiivisia ja 
hyvässä taloudellisessa asemassa. 

 
Lisäksi piirin tulee täyttää vähintään kymmenen seuraavista ehdoista 
 

1. Piiri järjesti uusien jäsenten perehdytyksen. 
2. Piiri järjesti opaslionkoulutuksen. 
3. Piiri järjesti laajennusaiheisen workshopin tai laajennusprojektin. 
4. Piiri isännöi Klubin erinomaisuusprosessiaiheisen workshopin. 
5. Piiri sai uusia jäseniä aloittamalla menestyksellisen piirinlaajuisen 

jäsenhankintakampanjan. 
6. Piiri sai positiivista julkisuutta aloittamalla menestyksellisen, 

piirinlaajuisen PR-kampanjan. 
7. Piiri saavutti nettokasvua jäsenyydessä ja perusti uuden klubin. 
8. Piiriin perustettiin toinen uusi klubi. 
9. Piiri perusti kaksi uutta liitännäisklubia. 
10. Piiri saavutti naisjäsenten nettokasvua. 
11. Piiriin perustettiin uusi Leo-klubi. 
12. 90 prosenttia klubeista toimitti jäsenilmoituksen vuoden loppuun 

mennessä. 
13. 75 prosenttia klubeista piirissä toimitti aktiviteetti-ilmoituksen 
14. 75 prosenttia klubeista piirissä osallistui Rauhanjulistekilpailuun tai 

Näkövammaisten esseekilpailuun 
15. 100 prosenttia klubeista toimitti klubivirkailijatiedot (PU-101) 

päämajaan ennen toimivuoden loppua 
16. Piirissä hankittiin uusia MJF- tai progressiivisia MJF-jäsenyyksiä määrä, 

joka on vähintään 10 prosenttia piirin klubien lukumäärästä. 
17. 50 prosenttia klubeista lahjoitti varoja LCIF:lle. 
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18. Piiri käynnisti Lions Quest –ohjelman 
19. 50:llä prosentilla klubeista piirissä on tunnusomainen palveluprojekti 
20. Piiristä osallistui lionien nuorisovaihtoon nuoria määrä, joka on 

vähintään 10 prosenttia piirin klubien lukumäärästä. 
 
Palkitsemista koskevan kauden piirikuvernöörin tulee vahvistaa asianomaisella 
lomakkeella kriteereiden täyttyminen sekä nimetä lomakkeelle ne 
piirikuvernööritiimin jäsenet, jotka osoittivat poikkeuksellista tarmokkuutta 
saadakseen piirinsä yltämään yllä mainittuihin tavoitteisiin. Kyseiset 
palkittaviksi esitettävät lionit voivat olla piirikuvernööri, varapiirikuvernöörit 
sekä alueiden ja lohkojen puheenjohtajat.  
 
Palkintoa hakevan tulee lähettää lomake Kansainväliseen päämajaan EurAfrikan 
osastolle. Lomakkeen tulee olla perillä 30. syyskuuta mennessä.  Kriteerien 
täyttyminen todetaan tekojen ja raporttien perusteella kansainvälissä 
päämajassa. Palkinnot myöntää kansainvälinen presidentti kansainvälisen 
päämajan valmistelusta. Palkinnot toimitetaan istuville piirikuvernööreille 
luovutettaviksi. 
 
Arne Ritari –säätiön III ruusukkeen ansiomerkki voidaan myöntää lionille 
MD-tasoisista ansioista säätiön hyväksi. Kotimainen merkki voidaan myöntää 
aikaisintaan kolmantena toimintavuonna säätiön II ruusukkeen ansiomerkin 
myöntämisen jälkeen. Ansiomerkin myöntämisestä voi tehdä ehdotuksen ARS -
toimikunnan puheenjohtaja yhteistyössä piirikuvernöörin kanssa. Merkkiä voi 
esittää säätiön asiamies tai hallituksen jäsen ja sen myöntää säätiön hallitus.  
 
CC:n ja CC-puolison ansiomerkki kauden merkinnällä on kotimainen, 
tehtäväkohtainen ansiomerkki, joka myönnetään toiminnasta Lions-liiton 
puheenjohtajana ja puheenjohtajan puolisona 
 
Kotimainen II ruusukkeen ansiomerkki voidaan myöntää piiritasoisista tai 
muista poikkeuksellisista Lions-ansioista henkilölle, joka on ollut lion vähintään 
15 vuotta, ja jolle on aiemmin myönnetty Medal of Merit ansiomerkki. 
Ansiomerkki voidaan myöntää myös henkilölle, joka ei ole lion. Tällöin hänellä ei 
tarvitse olla vastaavia alemmanasteisia ansiomerkkejä. II ruusukkeen 
ansiomerkki voidaan myöntää lionille aikaisintaan kolmannella toimintakaudella 
Medal of Merit –ansiomerkin myöntämisen jälkeen. Merkkiä voivat esittää klubi 
tai DG. Esitystä puoltaa DG ja merkin myöntää liiton hallitus. Merkin luovuttaa 
piirikuvernööri tai hänen valtuuttamansa edustaja piirikokouksessa, lionsklubin 
vuosijuhlassa tai muussa arvokkaassa lionstilaisuudessa. 
 
Achievement Awards/Top 10 Awards/Leo of the Year Award – 
Kansainväliset saavutuspalkinnot/ Top 10 –palkinnot ja Vuoden Leo -palkinto. 
Kansainvälinen presidentti myöntää esim. IP:n ohjelmaan tai GMT-
jäsenohjelmaan liittyviä kansainvälisiä ansiomerkkejä tai saavutuspalkintoja 
Lions-johtajille heidän saavuttaessaan etukäteen määritetyt tavoitteet ja 
raportoidessaan niistä tai klubeille niiden täyttäessä määritetyt kriteerit. 
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Saavutuspalkintojen kriteerit voivat muuttua vuosittain kansainvälisen 
presidentin teemasta ja siihen liittyvästä ohjelmasta riippuen. Kansainvälisen 
presidentin kauden saavutuspalkinto on esitetty jäljempänä kohdassa 5. 
Kansainväliset palkitsemiset. Kaudella 2013-2014 palkinto on nimeltään Dream 
Achiever Award – Unelmansaavuttajapalkinto. 
 
Kansainvälinen hallitus voi myöntää moninkertaispiirin esityksestä liiton tai 
piirin nuorisoleiri- ja -vaihtojohtajalle Top 10 nuorisoleiri- ja -vaihtojohtajan 
palkinnon. Palkinto on rintamerkki, joka rinnastetaan kansainvälisiin 
saavutuspalkintoihin. Moninkertaispiirit, joissa on alle 15 osapiiriä, voivat esittää 
vuosittain ainoastaan yhtä palkintoa. Palkintoa voivat esittää DG, GS tai liiton 
hallitus ja esityksen allekirjoittaa CC kuvernöörineuvoston hyväksymisen jälkeen. 
Nuorisoleiri- ja –vaihtojohtajan palkitsemisesityksen tulee olla kansainvälisessä 
päämajassa annettuun määräaikaan mennessä koskien edellistä toimintakautta.  
 
Kansainvälinen hallitus voi myöntää moninkertaispiirin esityksestä Vuoden leo 
–palkinnon ansioituneelle leolle. Palkinto rinnastetaan kansainvälisiin 
saavutuspalkintoihin. Palkintoa voivat esittää piirikuvernööri ja LeoD yhdessä. 
Esityksen allekirjoittaa CC kuvernöörineuvoston hyväksymisen jälkeen. 
Moninkertaispiirin palkitsemisesityksen tulee olla kansainvälisessä päämajassa 
1.4. mennessä. 
 
Melvin Jones –jäsenyys. Klubi voi palkita aktiivisen lionin lunastamalla Melvin 
Jones –jäsenyyden (Melvin Jones Fellow, MJF). Se on arvokkain huomionosoitus, 
minkä Lions-klubien kansainvälinen säätiö (LCIF) voi antaa. Melvin Jones –
jäsenyyden saa henkilö, joka lahjoittaa tai jonka puolesta lahjoitetaan LCIF:lle 
USD 1 000 humanitaariseen työhön erikseen määriteltyihin käyttötarkoituksiin 
ja palveluohjelmiin. Lahjoituksen käyttötarkoituksen voi valita seuraavista: 
Missä apua tarvitaan eniten, Filippiinien supertaifuuni, tuhkarokko, 
katastrofiapu, humanitaariset tarpeet, näkökyky ja nuoriso. Melvin Jones –
jäsenyyden voi saada myös yksityishenkilö, joka ei ole lion. Seuraavien tuhansien 
dollarien lahjoituksella lahjoittaja saa progressiivisen Melvin Jones –jäsenyyden 
(timantit). Klubit voivat saada lippumerkkejä ja chevroneita tunnustuksena 
klubin jäsenien osallistumisesta MJF-jäsenohjelmaan tietyillä tasoilla. MJF-
hakemus tulee toimittaa kansainväliseen päämajaan hyvissä ajoin ennen 
ajateltua palkitsemistilaisuutta. Sähköinen Melvin Jones -jäsenyyshakemus 
löytyy LCIF:n sivuilta www.lionsclubs.org/fi  kohdasta “LCIF” - “Tue 
säätiötämme” - “Melvin Jones -jäsenyys”. Lahjoituksen maksamisesta on 
lisätietoa jäljempänä luvussa 3. Ohjeet ansiomerkkien esittämisestä ja 
tilaamisesta. 
 
Arne Ritari –killan jäsenyys, Lions ritari. Klubi voi palkita aktiivisen lionin 
lunastamalla Arne Ritari -killan jäsenyyden (Lions ritari), jonka myöntää Arne 
Ritari –säätiön hallitus. Jäsenyyden saa henkilö, jonka puolesta annetaan 
säätiölle 850 euron lahjoitus. Killan jäsenyys on kotimainen huomionosoitus. 
Esitys on lähetettävä säätiölle hyvissä ajoin ennen aiottua luovutustilaisuutta. 
 

http://www.lionsclubs.org/fi
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Kotimainen II tähden Leo-ansiomerkki voidaan myöntää leolle merkittävistä 
MD-tasoisista Leo-ansioista tai toiminnasta leojen hallituksen presidenttinä. 
Merkkiä voi esittää moninkertaispiirin LeoD ja sen myöntää Lions-liiton hallitus. 
Ansiomerkkiä voidaan myöntää toimintavuoden aikana enintään 3 kpl MD 107:n 
alueelle. 
 
Arne Ritari –säätiön II ruusukkeen ansiomerkki voidaan myöntää lionille 
säätiön hyväksi tehdyistä piiritasoisista ansioista. Kotimainen merkki voidaan 
myöntää aikaisintaan kolmantena toimintavuonna säätiön I ruusukkeen 
ansiomerkin myöntämisen jälkeen. Ansiomerkin myöntämisestä voi tehdä 
ehdotuksen ARS -toimikunnan puheenjohtaja yhteistyössä piirikuvernöörin 
kanssa. Merkkiä voi esittää säätiön asiamies tai hallituksen jäsen ja sen myöntää 
säätiön hallitus. 
 
Medal of Merit (MoM) on kansainvälinen ansiomerkki, joka kuuluu 
myöntämisperusteidensa puolesta liittotason palkitsemisiin. Merkki voidaan 
myöntää aktiviteetin, projektin tai Lions-viran ansiokkaasta hoitamisesta klubin, 
piirin tai liiton tasolla henkilölle, joka on ollut lion vähintään 10 vuotta, ja jolle on 
aiemmin myönnetty Liiton ansiotähti. Ansiomerkki voidaan myöntää myös 
henkilölle, joka ei ole lion. Tällöin hänellä ei tarvitse olla vastaavia 
alemmanasteisia ansiomerkkejä. Medal of Merit – ansiomerkki voidaan myöntää 
lionille aikaisintaan kolmantena toimintavuonna Liiton ansiotähden 
myöntämisen jälkeen. Merkkiä voi esittää klubi tai piirikuvernööri. Esitystä 
puoltaa piirikuvernööri ja merkin myöntää liiton hallitus. Merkin luovuttaa 
piirikuvernööri tai hänen valtuuttamansa edustaja piirikokouksessa, Lions-
klubin vuosijuhlassa tai muussa arvokkaassa lionstilaisuudessa. Merkkiä voidaan 
käyttää myös kansainvälisissä tilaisuuksissa. 
 
International President’s Certificate of Appreciation – Kansainvälisen 
presidentin kunniakirja voidaan myöntää lionille tai leolle järjestön 
palveluohjelmien ja palvelutyön edistämisestä tai esim osallistumisesta suurten 
Lions-tilaisuuksien järjestämiseen. Kunniakirja voidaan myöntää useamman 
kerran samalle henkilölle. Huomionosoitusta voi esittää DG, CC, PID tai ID. 
Esitystä puoltaa ID tai PID ja kunniakirjan myöntää kansainvälinen presidentti.  
 
Liiton ansiotähti on kotimainen merkki, joka voidaan myöntää aktiviteetin, 
projektin tai Lions-viran ansiokkaasta hoitamisesta klubin, piirin tai liiton tasolla 
henkilölle, joka on ollut lion vähintään 7 vuotta. Merkki voidaan myöntää 
henkilölle, jolle on aiemmin myönnetty kotimainen I ruusukkeen ansiomerkki, I 
ruusukkeen ansiomerkkiin rinnastettava lady-ansiomerkki, miespuolison 
ansiomerkki tai DG-ansiomerkki. Ansiomerkki voidaan myöntää myös henkilölle, 
joka ei ole lion. Tällöin hänellä ei tarvitse olla vastaavaa alemmanasteista 
ansiomerkkiä. Ansiotähti voidaan myöntää aikaisintaan kolmantena 
toimintavuonna I ruusukkeen, lady-ansiomerkin tai miespuolison ansiomerkin 
myöntämisen jälkeen. Jos henkilöllä ei ole I ruusukkeen ansiomerkkiä, lady-
ansiomerkkiä tai miespuolison ansiomerkkiä, voidaan liiton ansiotähti myöntää 
aikaisintaan kolmantena toimintavuonna DG-ansiomerkin myöntämisen jälkeen. 
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Merkkiä voivat esittää klubi tai DG ja esitystä puoltaa DG. Merkin myöntää liiton 
hallitus. Liiton ansiotähden luovuttaa piirikuvernööri tai hänen valtuuttamansa 
edustaja piirikokouksessa, Lions-klubin vuosijuhlassa tai muussa arvokkaassa 
lionstilaisuudessa. 
 
DG:n ja DG-puolison ansiomerkki kauden merkinnällä on kotimainen, 
tehtäväkohtainen ansiomerkki, joka myönnetään toiminnasta piirikuvernöörinä 
ja piirikuvernöörin puolisona. Piirikuvernöörille ja puolisolle ei voida DG:n ja 
DG-puolison ansiomerkin kanssa samalla toimikaudella myöntää muuta 
liittotason ansiomerkkiä. 
 
Kotimainen I ruusukkeen ansiomerkki voidaan myöntää aktiviteetin, 
projektin tai Lions-viran ansiokkaasta hoitamisesta klubin, piirin tai liiton tasolla 
henkilölle, joka on ollut lion vähintään 4 vuotta. Ansiomerkki voidaan myöntää 
myös henkilölle, joka ei ole lion. Piiritason ansiomerkkiä voi esittää klubi, VDG 
tai DG ja sen myöntää DG piirin klubien lukumäärän perusteella laskettavan 
kiintiönsä puitteissa. Myös CC:llä on oma ansiomerkkikiintiö. Merkin luovuttaa 
piirikuvernööri tai hänen valtuuttamansa edustaja piirikokouksessa, lionsklubin 
vuosijuhlassa tai muussa arvokkaassa lionstilaisuudessa. 
 
Lady-ansiomerkki tai miespuolison ansiomerkki voidaan myöntää 
aktiviteetin, projektin tai puolisotoiminnan ansiokkaasta hoitamisesta klubin, 
piirin tai liiton tasolla henkilölle, joka on ollut aktiivinen puoliso vähintään 4 
vuotta. Kotimaista ansiomerkkiä voi esittää klubi, VDG tai DG ja sen myöntää DG 
tai CC. Lady-ansiomerkin ja miespuolison ansiomerkin yhteenlaskettu kiintiö on 
sama kuin I ruusukkeen ja ansiomerkit rinnastetaan kotimaiseen I ruusukkeen 
ansiomerkkiin. 
 
Leopiirin/-moninkertaispiirin 100 % presidentin palkinto on 
kansainvälinen, piiri-/liittotasoinen leojen palkinto. Se voidaan myöntää leojen 
100 %:lle piiripresidentille tai leojen hallituksen puheenjohtajalle, joka täyttää 
laajennukseen, johtajakoulutukseen, piirin/moninkertaispiirin leo-
aktiviteetteihin ja hallintoon liittyvät järjestön myöntämisperusteet. Palkintoa 
voi esittää piirin/moninkertaispiirin leojohtaja ja sen myöntää piiripresidentille 
piirikuvernööri ja Leojen hallituksen puheenjohtajalle CC. Palkinnon 
myöntämisperusteet ja kunniakirja lähetetään luovuttamista varten 
piirin/moninkertaispiirin leojohtajalle. 
 
Kotimainen I tähden Leo-ansiomerkki voidaan myöntää MD- tai piiritasoisista 
Leo-ansioista tai aktiivisesta toiminnasta leojen hallituksen jäsenenä. Merkkiä 
voi esittää piirin leojohtaja ja sitä puoltaa moninkertaispiirin LeoD. Merkin 
myöntää piirikuvernööri, jonka piirin alueella palkittavan leon klubi toimii. 
Merkkiä voidaan myöntää toimintavuoden aikana enintään 2 kpl/leopiiri tai 3 
kpl/yhdistetty leopiiri. 
 
Arne Ritari –säätiön I ruusukkeen ansiomerkki voidaan myöntää lionille 
aktiivisesta työstä säätiön hyväksi. Ansiomerkin myöntämisestä voi tehdä 
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ehdotuksen ARS -toimikunnan puheenjohtaja yhteistyössä piirikuvernöörin 
kanssa. Kotimaista merkkiä voi esittää klubi tai piirin ARS-lion ja sen myöntää 
säätiön hallitus. 
 
Piirin Pro Lion –ansiomerkki on kotimainen, piiritason ansiomerkki, jota voi 
esittää klubi tai VDG ja sen myöntää DG. Ansiomerkki on piirikohtainen, eikä sitä 
ole kaikilla piireillä. Eri piirien Pro Lion –ansiomerkit eivät ole muotoilultaan 
yhtenäisiä. 
 
DG’s Appreciation Award - Piirikuvernöörin tunnustuspalkinto, G 171, voidaan 
myöntää lionille aktiviteetin, projektin tai lions-viran ansiokkaasta hoitamisesta 
klubin tai piirin tasolla. Palkinnolla voidaan palkita esim. piirin parhaita klubin 
presidenttejä tai erinomaisia piirihallituksen jäseniä. Palkintoa voi esittää klubi 
tai VDG. DG voi myöntää sen joko esityksestä tai oma-aloitteisesti. 
 
Achievement Award (Star) - Piirikuvernöörin ansiotähti, G 22, voidaan 
myöntää lionille aktiviteetin, projektin tai lions-viran hyvästä hoitamisesta 
klubin tai piirin tasolla. Palkinnolla voidaan palkita esim. klubissa ansioitunut 
lion tai hyvä piirihallituksen jäsen. Palkintoa voi esittää klubi tai VDG. DG voi 
myöntää sen joko esityksestä tai oma-aloitteisesti. 
 
Extension Award – Laajennuspalkinto, EX 525, on kansainvälinen, 
jäsenohjelmaan liittyvistä ansioista annettava palkinto, joka voidaan myöntää 
kahdelle uusien klubien perustamiseen eniten vaikuttaneelle lionille. 
Palkinnonsaajiksi nimetyille lioneille ojennetaan ansiomerkit jokaisesta uudesta 
klubista viiteen klubiin saakka ja suuremmat palkinnot 10, 15, 20, 25, 30, 40, 50, 
75, 100 ja 150 klubin perustamisesta. Palkinnot myönnetään vasta, kun klubit 
ovat olleet hyvässä taloudellisessa asemassa yhden vuoden ja yhden päivän 
niiden perustamisesta. Laajennuspalkinto lähetetään piirikuvernöörille 
ojennettavaksi klubien perustajille. Perustamiskirjan mukana lähetetään 
kiitoskirje lioneille, jotka on nimitetty laajennuspalkintojen saajiksi. 
Piirikuvernööri nimeää palkinnon saajiksi kaksi klubien perustamiseen eniten 
vaikuttanutta lionia. Palkinnon myöntää kansainvälinen päämaja. Kuka tahansa 
muu lion voi saada palkinnon, paitsi piirikuvernööri, uusi perustajajäsen tai 
kansainvälinen johtaja.  
 
Membership Key Award - Jäsenkey-palkinto, ME 36, on kansainvälinen, 
jäsenohjelmaan liittyvistä saavutuksista annettava palkinto. Se myönnetään 
automaattisesti lioneille, jotka ovat esitelleet henkilökohtaisesti uudeksi lioniksi 
2, 5, 10, 15, 20, 25, 50, 75, 100, 150, 200, 250, 300, 350, 400, 450 ja 500 henkilöä. 
Palkinto myönnetään, kun kyseinen määrä jäseniä on ollut lionina vähintään 
vuoden ja yhden päivän. 
 
Cabinet Secretary/Treasurer Award - Piirisihteerin/piirin rahastonhoitajan 
palkinto, M 1 CST, on piiritasoinen, tehtäväkohtainen palkinto, joka myönnetään 
toiminnasta piirisihteerinä ja/tai piirin rahastonhoitajana. Palkinnon myöntää 
DG. 



Lions Clubs International 
MD 107 Finland                        

  
Ansiomerkki- ja palkitsemisohje Päivitetty: Syksy 2019  Sivu 13 (36) 
  
 
Region Chairperson Award - Alueen puheenjohtajan palkinto, M 1 RC, on 
piiritasoinen, tehtäväkohtainen palkinto, joka myönnetään toiminnasta alueen 
puheenjohtajana. Palkinnon myöntää DG. 
 
Zone Chairperson Award - Lohkon puheenjohtajan palkinto, M 1 ZC, on 
piiritasoinen, tehtäväkohtainen palkinto, joka myönnetään toiminnasta lohkon 
puheenjohtajana. Palkinnon myöntää DG. 
 
Club Excellence Award – Erinomaisen klubin kansainvälinen palkinto – voidaan 
myöntää toimintavuoden päätyttyä klubille erinomaisesta toiminnasta 
paikkakunnan palvelutyössä, viestinnässä ja hallinnossa. Palkinto käsittää 
lippumerkin klubille ja ansiorintaneulan kauden presidentille. Palkinto on 
korvannut aiemman 100 % presidentin kansainvälisen palkinnon, joka sijoittuu 
ansiomerkkien arvoasteikossa samalle kohdalle. 
 
Palkinnon saadakseen klubin tulee olla perustettu vähintään kuusi kuukautta 
ennen toimintavuoden päättymistä, edistää järjestön päämääriä, noudattaa sen 
sääntöjä, ohjesääntöjä ja määräyksiä, sekä täyttää kaikki alla mainitut 
vaatimukset toimintavuoden aikana: 
 

1. Klubin hyvä asema – Puolivuosittaiset jäsenmaksut ja uusien jäsenten 
liittymismaksut tulee olla maksettuna. Klubilla ei saa olla yli 90 päivää 
vanhaa, yli 50 dollaria ylittävää velkaa. 

2. Palvelu – Klubin tulee suorittaa vähintään kolme palveluaktiviteettia. 
3. Lahjoitukset – Klubi on tehnyt lahjoituksen LCIF:lle. 
4. Jäsenyys – Klubi saavutti nettokasvun tai perusti uuden lionsklubin tai 

liitännäisklubin. Uudet jäsenet osallistuivat perehdytystilaisuuteen ja 
heille järjestettiin asianmukainen jäseneksiliittymisseremonia. 

5. Viestintä – Klubi on tiedottanut palveluaktiviteeteistaan paikallisessa 
mediassa ja hoitanut klubin ja jäsenten välisen viestinnän tehokkaasti. 

6. Johtajakoulutus – Kaikki virkailijatoimet on täytetty virallisten sääntöjen 
ja ohjesääntöjen mukaisesti ja virkoihin valittiin pätevät lionit. Suurin osa 
klubin jäsenistä osallistui lohkon, piirin, moninkertaispiirin tai 
kansainvälisen tason johtajakoulutukseen ja klubilla oli edustaja paikalla 
lohkon kokouksissa. 

7. Klubin kehitys – Klubi on pitänyt säännöllisiä ja mielekkäitä 
klubikokouksia ja toimittanut kuukausittaisen jäsenilmoituksen, 
palveluaktiviteetti-ilmoituksen sekä klubivirkailijailmoituksen päämajaan 
ajallaan. 

 
Kriteerien täyttyminen todetaan tekojen ja raporttien perusteella kansainvälissä 
päämajassa. Palkinnot myöntää kansainvälinen presidentti kansainvälisen 
päämajan valmistelusta. Palkinnot toimitetaan istuville piirikuvernööreille 
luovutettaviksi. 
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District Chairperson Award - Piirin toimikunnan puheenjohtajan palkinto, M 1 
DC, on piiritasoinen, tehtäväkohtainen palkinto, joka myönnetään toiminnasta 
piirin toimikunnan puheenjohtajana tai LCIF-, GMT- tai GLT-koordinaattorina. 
Palkinnon myöntää DG. 
 
Secretary Medal tai 100 % Secretary Award - 100 % klubisihteerin palkinto, 
M 1 S, on piiritasoinen, tehtäväkohtainen palkinto, joka voidaan myöntää piirin 
parhaille klubisihteereille. Palkinnon myöntää DG joko VDG:n esityksestä tai 
oma-aloitteisesti. 
 
Kotimainen 100 % klubipresidentin ansiomerkki on klubitason ansiomerkki. 
Se voidaan myöntää klubin presidentille, joka toimikautensa aikana on 
esimerkillisesti edesauttanut lionstoiminnan menestystä kotimaassa. Liiton 
jäsenjohtaja tarkistaa ansiomerkin myöntämiskriteerit vuosittain siten, että ne 
tukevat klubien kehittämistä ja suomalaisen Lions-toiminnan kasvua.  
 
Ansiomerkin myöntämisen 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. 

 
Ansiomerkkiä voi esittää klubi ja sen hyväksyy edellinen piirikuvernööri. Ennen 
ansiomerkin myöntämistä hyväksyjä tarkistaa, että kaikki edellä mainitut 
edellytykset täyttyvät. Hän voi perustelluista syistä poiketa yhdestä kohtien 4-9 
vaatimuksista.  
 
Pitkään toimineen perustajajäsenen ansiomerkki on kotimainen, 
klubitasoinen, virstanpylvään saavuttamisesta annettava ansiomerkki, joka 
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voidaan myöntää perustajajäsenelle hänen palveltuaan 30, 40, 50 tai 60 vuotta. 
Ansiomerkin myöntää klubin presidentti. 
 
Pitkään toimineen lionin ansiomerkki on kotimainen, klubitasoinen, 
virstanpylvään saavuttamisesta annettava ansiomerkki, joka voidaan myöntää 
lionille hänen palveltuaan 30, 40, 50 tai 60 vuotta. Ansiomerkin myöntää klubin 
presidentti. 
 
Pitkään toimineen puolison ansiomerkki on kotimainen, klubitasoinen, 
virstanpylvään saavuttamisesta annettava ansiomerkki, joka voidaan myöntää 
perustajajäsenen tai muun lionin puolisolle hänen palveltuaan lionin puolisona 
30, 40, 50 tai 60 vuotta. Ansiomerkin myöntää klubin presidentti. 
 
President’s Appreciation Award - Klubin presidentin tunnustuspalkinto, G 168, 
voidaan myöntää lionille erinomaisista klubiansioista. Klubitason palkinnon 
myöntää klubin presidentti. 
 
Club Officer’s Award (secr.) - Klubin sihteerin palkinto, G 125S, on 
klubitasoinen, tehtäväkohtainen palkinto, joka voidaan myöntää hyvälle 
klubisihteerille. Palkinnon voi myöntää klubin presidentti. 
 
Club Officer’s Award (treas.) - Klubin rahastonhoitajan palkinto, G 125T, on 
klubitasoinen, tehtäväkohtainen palkinto, joka voidaan myöntää hyvälle klubin 
rahastonhoitajalle. Palkinnon voi myöntää klubin presidentti. 
 
Bulletin Editor - Piirin tai klubin tiedottajan palkinto, G 149 C, on piiri- tai 
klubitasoinen, tehtäväkohtainen palkinto, joka voidaan myöntää hyvälle piirin tai 
klubin tiedottajalle sekä piirilehden tai klubijulkaisun toimittajalle. Palkinnon voi 
myöntää piiritasolla DG ja klubitasolla klubin presidentti. 
 
Club Officer’s Award - Klubin toimikunnan puheenjohtajan palkinto, G 125C2, 
on klubitasoinen, tehtäväkohtainen palkinto, joka voidaan myöntää hyvälle 
klubin toimikunnan puheenjohtajalle. Palkinnon myöntää klubin presidentti. 
 
Muita palkintoja ovat mm. piirikohtaiset palkinnot ja kiertopalkinnot sekä 
vuoden leijona -pinssi. 
 
3. Ohjeet ansiomerkkien esittämisestä ja tilaamisesta 
 
Palkintojen ja ansiomerkkien esittäminen. Klubin presidentti voi myöntää 
klubitason palkintoja, jotka on lueteltu luvussa 8. Klubi voi tehdä esityksiä oman 
klubin lionien ja puolisoiden palkitsemiseksi piiritason palkinnoilla ja 
ansiomerkeillä sekä liittotason ansiomerkeillä. Esityksissä noudatetaan tässä 
ohjeessa ja Lions-Infossa annettuja ohjeita ja kriteereitä. 
 
Klubin lionien ja puolisoiden palkitsemiseen tulisi käyttää ensin presidentin 
kiintiötä, sitten piirikuvernöörin mahdollisuuksia ja viimeiseksi liiton hallituksen 
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myöntämisoikeuksia. Muista kuin klubin presidentin päättämistä palkitsemisista 
kannattaa keskustella piirikuvernöörin kanssa. 
 
Kotimaisen 100 % klubipresidentin ansiomerkin esitys lähetetään edelliselle 
piirikuvernöörille (IPDG:lle). Klubin sihteerin tulee täyttää tätä tarkoitusta 
varten LION-lehdessä nro 3 oleva lomake. Lomake löytyy myös liiton kotisivuilta, 
www.lions.fi kohdasta jäsenille/lions-toiminnan ohjeita/ansiomerkit. Ennen  
esityksen lähettämistä tulee tarkistaa, että kaikki lomakkeessa mainitut ehdot 
täyttyvät. Kriteerit on esitetty edellä kohdassa 2. Klubin päättyvän kauden 
sihteerin ja 1. varapresidentin allekirjoittama lomake lähetetään päättyneen 
kauden piirikuvernöörin hyväksyttäväksi ko. presidentin kauden päätyttyä, 
kuitenkin viimeistään syyskuun 15. päivään mennessä. Ansiomerkin 
luovuttamisen ajankohdan ja tavan päättää edellinen piirikuvernööri. 
Ansiomerkin maksaa esittäjä. 
 
Erinomainen klubi voi saada myös kansainvälisen palkinnon. Club Excellence 
Award, Erinomaisen klubin kansainvälistä palkintoa voidaan esittää klubille, 
joka täyttää kohdassa 2 mainitut ehdot. Palkitsemisesitykseen tulee kirjata 
kriteereiden täyttyminen. Palkintoa hakevan klubin tulee toimittaa täytetty 
lomake palkitsemista koskevan kauden piirikuvernöörille. Hänen tulee edelleen 
toimittaa allekirjoitettu lomake Kansainväliseen päämajaan, Eurafrican osastolle. 
Lomakkeen tulee olla perillä 30. syyskuuta mennessä. Tätä varten klubin on 
toimitettava palkitsemisesitys edellisen kauden piirikuvernöörille 15.9. 
mennessä. 
 
Piiritason palkintoja koskevat, perustellut esitykset tulee tehdä 
piirikuvernöörille vähintään kuukausi ennen suunniteltua luovutustilaisuutta. 
Klubi voi esittää piirikuvernöörin tunnustuspalkintoa ja piirikuvernöörin 
ansiotähteä klubitasoisista ansoista. Piiritason palkintoja voidaan esittää samalle 
henkilölle vaikka vuosittain. 
 
I ruusukkeen ansiomerkin perusteltu esitys on tehtävä piirikuvernöörille 
vähintään kuukausi ennen suunniteltua louvutustapahtumaa. Klubi voi esittää 
toimintavuoden aikana kahdesta kolmeen I-ruusukkeen ansiomerkkiä 
piirikuvernöörin kiintiö huomioon ottaen. Piirikuvernööri myöntää I ruusukkeen 
ansiomerkin ensisijaisesti omasta kiintiöstään. 
 
Liittotason ansiomerkeistä Liiton ansiotähden, Medal of Merit -ansiomerkin ja 
II ruusukkeen ansiomerkin perusteltu esitys on lähetettävä piirikuvernöörille 
siten, että hän voi toimittaa ansiomerkkien esitykset lausunnollaan varustettuina 
liiton hallitukselle vähintään kaksi kuukautta ennen suunniteltua 
luovutustapahtumaa. 
 
Ennen ansiomerkkiesityksen tekemistä tulee ottaa huomioon, että kotimainen 
ylempi ansiomerkki voidaan myöntää aikaisintaan kolmannella toimintakaudella 
edellisen, alemmanasteisen kotimaisen ansiomerkin myöntämisen jälkeen.  
Tällaisia, klubin esittämiä ansiomerkkejä ovat 

http://www.lions.fi/
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- I ruusukkeen ansiomerkki (vast) 
- Liiton ansiotähti 
- Medal of Merit ja 
- II ruusukkeen ansiomerkki. 
 
Yllä mainittujen ansiomerkkien esityksessä tulee olla 
 
- hakeva klubi tai piiri 
- haettava merkki 
- kenelle haetaan 
- lionstoiminta 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. 
 
Ansiomerkkiesityslomake löytyy liiton kotisivuilta www.lions.fi jäsenalueelta 
kohdasta Lions-toiminnan ohjeita/Ansiomerkit. Lions-liittoon tulevat esitykset 
lähetetään sähköpostitse osoitteeseen toimisto@lions.fi . 
 
Kansainvälinen päämaja postittaa lionin 10 vuoden palvelun jälkeen 
viisivuotisjaksoin annettavat pitkään palvelleiden kansainväliset Monarch 
Chevron – virstanpylväspalkinnot, MC10-MC60 ja charterjäsenille vastaavat 
palkinnot CMC10-CMC60 automaattisesti piirikuvernöörille kerran vuodessa. 
Hän jakaa ne klubeille oman aikataulunsa mukaisesti. Kyseisiä palkintoja voi 
tilata myös maksua vastaan liiton tarvikemyynnistä. 
 
Melvin Jones –jäsenyyshakemus voidaan toimittaa LCIF:lle joko sähköisesti tai 
skannattuna lomakkeena. MJF-maksu suorittaa maksamalla koko 1 000 dollarin 
lahjoitus tai siitä puuttuva osuus suoraan LCIF:lle luottokortilla tai 
pankkisiirtona taikka piirin oman LCIF-tilin kautta. Halvin tapa on maksaa 
suoraan luottokortilla. Tätä varten säätiön nettisivuilla www.lionsclubs.org/fi - 
LCIF on sähköinen lomake, joka löytyy kohdasta “Tue säätiötämme”.  
Lahjoituskohde valitaan lomakkeen alasvetovalikosta. Summat merkitään 
lomakkeeseen dollareina. Lahjoittajaksi merkitään klubi, ellei lahjoittaja ole 
yksittäinen lion. Lomakkeessa tarvittava klubin kansainvälinen numero löytyy 
vuosikirjasta. Melvin Jones –jäsenyyden saajan tiedot kirjataan kohtaan 
“Recipient information”. Kansainvälinen jäsennumero löytyy esim. klubille 
tulleesta kansainvälisen jäsenmaksun laskusta tai jäsenrekisteristä. MJF-taulun 
lähetystietojen kohtaan kannattaa merkitä esim klubin presidentin, sihteerin tai 
rahastonhoitajan tiedot, ettei plaketti mene suoraan sen saajalle, vaan se voidaan 
luovuttaa juhlallisessa tilaisuudessa. Lopuksi painetaan Submit. 
 

http://www.lions.fi/
mailto:toimisto@lions.fi
http://www.lionsclubs.org/fi
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Jos lahjoitus on maksettu jo aiemmin, ja halutaan tehdä sähköinen MJ-
jäsenyyshakemus, se löytyy samalta LCIF:n sivulta kohdasta Submit MJF Form. 
 
LCIF:n sivuilta löytyy myös tulostettava lomake nimellä MJ-jäsenyyshakemus. Se 
täytetään ja lähetetään skannattuna yhdessä maksukuitin kanssa osoitteeseen 
donations@lionsclubs.org  
 
Lions-liiton katastrofitilin kautta tapahtuvista MJF-lahjoituksista annetaan 
katastrofikohtaiset ohjeet klubeille.  
Eräillä piireillä on aktiivinen LCIF-tili, jonka kautta välitetään MJF-lahjoituksia 
LCIF:lle. Nämä piirit antavat klubeille erilliset maksuohjeet. 
 
Lions Ritarihakemus löytyy liiton kotisivuilta www.lions.fi > toiminta > Arne 
Ritari –säätiö > Lomakkeet. Lomake lähetetään hyvissä ajoin ennen suunniteltua 
luovutustilaisuutta säätiön asiamiehelle. Mukaan liitetään kuitti suoritetusta 850 
euron jäsenyysmaksusta. 
 
Mikäli klubi haluaa esittää jäsenelleen Kansainvälisen presidentin 
johtamistaidon ansiomerkkiä tai Kansainvälisen presidentin ansiomerkkiä, tulee 
perusteltu esitys tehdä piirikuvernöörille 15.12. mennessä. Ansiomerkkien 
varsinainen esittäjä on piirikuvernööri, joka lähettää esitykset vuoden loppuun 
mennessä suomalaiselle ID:lle / viimeisimmälle PID:lle. 
 
Ansiomerkkien ja palkintojen tilaaminen  
 
Klubi- ja piiritason palkinnot sekä pitkään toimineen perustajajäsenen, jäsenen 
ja puolison (30-, 40-, 50- ja 60-v.) merkit tilataan verkkokaupasta 
https://www.lionsverkkokauppa.fi. Palkinnot lähetetään postitse, ja ne 
maksetaan tilatessa verkkopankin kautta, tai niistä lähetetään lasku klubin 
sähköpostiosoitteeseen, josta se välittyy klubin presidentille, sihteerille ja 
rahastonhoitajalle.  
 
Luvussa 2 olevaan ansiomerkkien, palkintojen ja muiden huomionosoitusten 
taulukkoon on merkitty kunkin palkitsemisen kohdalle ansiomerkin tai 
palkinnon maksaja. Alla on esitetty eräiden ansiomerkkien hinnat. 
Kansainvälisestä päämajasta tulevien palkintojen kulloinenkin hinta riippuu 
dollarin kurssista ja rahtikuluista. Klubi- ja piiritason ansiomerkkien hinnat 
löytyvät verkkokaupasta. 
 
Ansiomerkkihinnasto (syksy 2019) 
Kotimainen II ruusukkeen ansiomerkki  50 euroa 
Medal of Merit (ilman nauhaa), riippuen  

dollarin kurssista    n. 54 euroa 
Liiton ansiotähti     30 euroa 
Kotimainen I ruusukkeen ansiomerkki  28 euroa 
Lady –ansiomerkki     28 euroa 
Miespuolison ansiomerkki    20 euroa 

mailto:donations@lionsclubs.org
http://www.lions.fi/
https://www.lionsverkkokauppa.fi/
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4. Lions-ansiomerkkien ja palkintojen käyttöohjeet 
 
Lions- ja Leo-ansiomerkkejä ja palkintoja voidaan käyttää kaikissa klubien, 
piirien, liiton ja kansainvälisen järjestön iltajuhlatilaisuuksissa, joissa käytetään 
juhla-asua eli pukukoodina on tumma puku tai smokki sekä 
päiväjuhlatilaisuuksissa, joissa käytetään tummaa pukua.  
 
Juhla-asussa (Formal) käytetään mustaa smokkitakkia 1.10.-30.4. välisenä 
aikana ja valkoista 1.5.-30.9. välisenä aikana. Smokkia käytetään vain klo 18 
jälkeen. Tumma puku käy juhla-asuun kaikkina ajankohtina. Lionien 
miespuolisoilla on sama juhla-asu kuin lioneilla. Smokin kanssa käytetään mustia 
kiiltonahkakenkiä. Virallisen protokollan mukaan arvokkaammissa valtiollisissa 
juhlissa käytetään smokin kanssa mustaa rusettia ja vyötä. Muissa juhlissa 
rusetin ja smokkivyön väri on pääsääntöisesti musta. Lionien virallista 
nimikylttiä (Badge) voidaan käyttää kaikissa lions-asuissa, myös juhla-asussa. 
Nimikyltti kiinnitetään asun oikeaan rintapieleen. Naisten juhla-asu on lyhyt tai 
pitkä puku tai kansallispuku. Kansallispuvussa voidaan käyttää nimikylttiä, 
mutta ei ansiomerkkejä, palkintoja eikä pinssejä. 
 
Lions- ja Leo-ansiomerkit ja palkinnot kiinnitetään juhla-asun vasempaan 
rintapieleen. Muissa Lions-asuissa ei ansiomerkkejä eikä palkintoja käytetä. 
Juhla-asussa voidaan pitää yhtä Lions-pinssiä, joka voi olla myös Lions 
juhlamerkki B2 tai muu Lions-tehtävää osoittava Lions-pinssi taikka Leo-pinssiä. 
Sen lisäksi juhla-asussa voidaan käyttää MJF-pinssiä ja Lions ritari –juhlapinssiä. 
Juhla-asussa ei käytetä piirin pinssejä eikä muita teemapinssejä. 
 
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 
tämän ohjeen mukaisessa arvojärjestyksessä. 
 
Kansainvälisissä Lions-tilaisuuksissa käytetään vain kansainvälisiä 
ansiomerkkejä ja palkintoja. Lions-ansiomerkkejä ja palkintoja ei rinnasteta 
valtiollisiin kunniamerkkeihin eikä niitä käytetä samanaikaisesti valtiollisten 
merkkien kanssa. 
 
Ansiomerkki- ja palkintotaulukon mukaiset palkitsemiset piirin Pro 
Lion -ansiomerkkiin saakka sekä pitkään toimineen lionin ja puolison 
ansiomerkit (taulukossa alempana) ovat pääsääntöisesti ansiomerkkejä ja 
piirikuvernöörin tunnustuspalkinnosta, G 171, alaspäin pääsääntöisesti 
palkintoja. Yleisohje on, että ansiomerkkejä ja yksittäisiä palkintoja kannetaan 
aina omissa ansiomerkkinauhoissaan ja useampia palkintoja pääsääntöisesti 
ketjussa tai pidikkeessä. Poikkeuksen muodostavat mm. kaulanauhoissa tai 
kaulaketjussa kannettavat ansiomerkit ja palkinnot. 
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Ansiomerkkinauhoissa kannetaan kolmea arvokkainta merkkiä tai jos 
arvokkaimmat merkit ovat samanarvoisia, kansainvälisiä merkkejä, käytetään 
niistä kolmea viimeksi myönnettyä. Kotimaisista saman lajin ansiomerkeistä 
(yhden-kolmen ruusukkeen ansiomerkit ja suurruusuke) käytetään vain 
korkeinta. 
 
Jos juhlapuvussa on vähintään yksi ansiomerkki, ei samanaikaisesti käytetä 
pidikkeessä tai ketjussa kannettavia palkintoja. Jos henkilöllä on ansiomerkkejä 
vähemmän kuin kolme ja sen lisäksi palkintoja, voidaan ansiomerkkien 
yhteydessä kantaa palkintoja ansiomerkkinauhoissaan siten, että ansiomerkkien 
ja palkintojen yhteismäärä on korkeintaan kolme. Jos juhlapuvussa on 
pelkästään palkintoja, mutta ei ansiomerkkejä, voidaan palkintoja kantaa yhdellä 
seuraavista tavoista 
 
- ansiomerkkinauhoissaan korkeintaan kolme palkintoa 
- pidikkeessä kolmesta viiteen palkintoa tai 
- ketjussa rajoittamaton määrä. 
 
Nauhoissaan kannettavat, korkeintaan kolme arvokkainta ansiomerkkiä ja/tai 
palkintoa sijoitetaan vasemman rintataskun päälle siten, että nauhan 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 ja/tai 
palkintojen 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. 
 
Jos juhla-asussa ei ole nauhoissa kannettavia ansiomerkkejä ja/tai palkintoja, 
kannetaan palkintoja pidikkeessä, joka on kiinnitetty vastaavalle kohdalle tai 
yhdessä tai useammassa ketjussa, jotka on kiinnitetty päistään vasemman 
rintataskun sivureunoihin, rintataskun yläreunan tasalle riippuen vapaasti 
rintataskun päällä. Naisten juhla-asussa ansiomerkit ja palkinnot kiinnitetään 
vastaavalle kohdalle. 
 
Kaulanauhoissa kannettavista ansiomerkeistä käytetään vain yhtä arvokkainta 
kansainvälistä (Ambassador of Good Will) ja kotimaisissa tilaisuuksissa sen 
lisäksi yhtä arvokkainta kotimaista ansiomerkkiä (Suurruusuke). Kaulanauhassa 
kannettavien ansiomerkkien lisäksi voidaan vasemassa rintapielessä käyttää 
korkeintaan kolmea seuraavaksi arvokkainta ansiomerkkiä. 
 
Vanhaa piirikuvernöörin 100 % palkintoa voidaan kantaa kaulaketjussa. 
Nykyistä vastaavaa palkintoa, erinomaisen piirikuvernööritiimin kansainvälistä 
ansiomerkkiä sen sijaan kannetaan ansiomerkkinauhassa. 
 
Pinssin muotoisia palkintoja kannetaan Lions-asun vasemmassa rintapielessä. 
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Lions-virka-asussa (Business) on miehillä harmaat housut, tummansinen takki, 
valkoinen paita ja kurssisolmio. Naisilla virka-asu on pääosin samankaltainen. 
Siihen kuuluvat kuitenkin kurssihuivi sekä 1.10.-30.4. tummansiniset housut tai 
hame ja 1.5.-30.9. valkoiset housut tai hame. 
 
”Tikapuita”, joihin on kiinnitetty osanottomerkit liiton vuosikokouksista ja 
kansainvälisistä kokouksista, käytetään lionskokouksissa virka-asussa tai 
hieman vapaamuotoisemmassa Lions-asussa (Business Casual), joka voi olla 
esimerkiksi virka-asu ilman solmiota. Tikapuut kiinnitetään siten, että niiden 
yläreuna on takin vasemman rintataskun kohdalla taskun yläreunan tasolla, josta 
ne laskeutuvat vapaasti alas. Tikapuita ei käytetä Lions-juhlissa juhla-asun 
kanssa. 
 
Melvin Jones-jäsenyyttä osoittavaa MJF-pinssiä ja Lions ritari –pinssiä voidaan 
käyttää virka-asussa vasemmassa rintapielessä. Piirin pinssejä ja muita 
teemapinssejä voidaan käyttää Lions-tapahtumissa virka-asussa ja 
vapaamuotoisissa Lions-asuissa (Casual), kuten esimerkiksi Lions-liiveissä. 
 
5. Kansainväliset palkitsemiset 
 
Huom. ei päivitetty. Ks. kansainvälisen järjestön tuorein luettelo palkitsemisista 
erillisessä liitteessä. 
 
Edellä kuvatuista ansiomerkeistä palkinnoista kansainvälisiä palkitsemisia ovat 
 
- Ambassador of Good Will – Hyvän tahdon lähettiläs 
- Head of State Medal – Ansiomerkki valtionpäämiehelle 
- LCIF Friend of Humanity Award – LCIF:n ihmisyyden ystävä –ansiomerkki 
- International President’s Medal of Distinction – Kansainvälinen 

presidentin kunniamerkki valtiollisille ja maakunnallisille johtajille 
- International Medal of Merit – Kansainvälinen huomionosoitus alueellisille 

ja kunnallisille johtajille 
- IP Presidential Award – Kansainvälisen presidentin ansiomerkki 
- IP Leadership Award – Kansainvälisen presidentin johtamistaidon 

ansiomerkki 
- DG-team Excellence Award – Erinomaisen piirikuvernööritiimin 

kansainvälinen ansiomerkki 
- Achievement Awards/Top 10 Awards/Leo of the Year Award – 

Kansainväliset saavutuspalkinnot/Top 10 –palkinnot/Vuoden leo -palkinto 
- MJF - Melvin Jones –jäsenyys 
- IP’s Certificate of Appreciation - Kansainvälisen presidentin kunniakirja 
- Extension Award, EX 525 - Laajennuspalkinto 1 – 150 klubin perustamisesta 
- Membership Key Award, ME36 - Jäsenkey-palkinnot 2 – 500 jäsenen 

hankinnasta 
- Club Excellence Award - Erinomaisen klubin kansainvälinen palkinto. 
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Kansainvälisillä ansiomerkeillä ja palkinnoilla on omat kriteerit, jotka LCI 
määrittää. Yllä mainittujen ansiomerkkien ja palkintojen kriteerit on esitetty 
edellä kohdassa 2. Ansiomerkit ja palkinnot sekä niiden arvojärjestys ja kriteerit. 
Seuraavassa on eräitä tarkentavia tietoja yllä mainituista, kansainvälisistä 
ansiomerkeistä ja palkinnoista. 
 
Kansainvälinen päämaja lähettää ajantasaiset ohjeet kansainvälisen 
presidentin ansiomerkin ja kansainvälisen presidentin johtamistaidon 
ansiomerkin kriteereistä vuosittain moninkertaispiirin istuvalle ID:lle / 
viimeisimmälle PID:lle. Piirikuvernöörit voivat tehdä esityksiä näistä 
palkinnoista. Jos klubit haluavat esittää näitä kansainvälisiä palkintoja, on aloite 
tehtävä piirikuvernöörille 15.12. mennessä. Piirikuvernöörien vuoden loppuun 
mennessä lähettämät sekä moninkertaispiirin esitykset käydään läpi ja asetetaan 
puoltojärjestykseen ID:n/viimeisimmän PID:n, liiton johdon ja pääsihteerin 
yhteisneuvottelussa. Kaikki monikertaispiirin esitykset lähetetään 
kansainväliseen päämajaan samanaikaisesti ID:n/viimeisimmän PID:n 
puoltamana. Esitysten määräaika kansainväliseen päämajaan on 15.2. 
Viimeisimmän ohjeen mukaan näitä mitaleja voidaan ehdottaa henkilölle, joka ei 
ole saanut samaa mitalia viimeisen kolmen vuoden aikana. Johtajuuspalkintoa 
voidaan esittää myös leolle, kansainvälisen presidentin palkintoa ainoastaan 
lionille. 
 
Quarterly Presidential Awards – Neljännesvuosittaiset kansainvälisen 
presidentin saavutuspalkinnot. Se myönnetään kansainvälisten sääntöjen 
mukaan tekojen ja raporttien perusteella. Palkintoon kuuluu rintaneula 
piirikuvernöörille ja tiimin jäseninä toimiville varapiirikuvernööreille sekä piirin 
GMT- ja GLT-koordinaattorille.  Piirikuvernööri ja tiimi saavat useamman tähden 
rintaneulat neljännesvuosittain, jos piiri saavuttaa vuosineljänneksellä 
kansainvälisen päämajan määrittämät kriteerit piirin toiminnassa ja raportoi 
niistä. Jos tiimi saavuttaa kaikilla neljällä vuosineljänneksellä joko kultaisen tai 
hopeisen unelmansaavuttajapalkintorintaneulan, piirikuvernööri ja kaikki neljä 
muuta tiimin jäsentä saavat myös kansainvälisen presidentin mitalin. 
 
Edellä mainittujen palkintojen lisäksi muita kansainvälisiä ansiomerkkejä, 
palkintoja ja huomionosoituksia ovat mm. seuraavat: 
 
International Director Recognition Award – Kansainvälisen johtajan 
tunnustuspalkinto. Virkansa päättävät kansainväliset johtajat saavat tämän 
palkinnon kiitoksena järjestölle suorittamastaan palvelusta päättäessään 
kautensa. Palkinto on rintapielessä kannettava pinssi. Aiemmin siihen kuului 
myös kaulanauhassa kannettava ansiomerkki. 
 
Piirikuvernöörin ja kuvernöörineuvoston puheenjohtajan kunniakirja. 
Kunniakirjalla annetaan tunnustusta kautensa päättävälle virkailijalle. 
Kunniakirja lähetetään automaattisesti kansainvälisestä päämajasta Piiri- ja 
klubihallinnon osastolta. 
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Seuraavat palkinnot ovat jäsenohjelmaan liittyviä palkintoja. Alla olevat 
palkinnot liittyvät laajennukseen eli uusien klubien perustamiseen. 
 
Piirikuvernöörin laajennuspalkinto annetaan edellisen vuoden kuvernöörille, 
joka on perustanut piiriin yhden tai useamman klubin. Tämä arvokas rintaneula 
kuvaa piirikuvernöörin virkakauden aikana piirissä perustettujen klubien 
määrää.  Piirikuvernöörin laajennuspalkinnot myönnetään edellisille 
piirikuvernööreille 1.6. eli vajaa vuosi heidän toimikautensa jälkeen. Palkinto 
kuvaa numeroin sellaisten edellisellä kaudella perustettujen klubien määrää, 
jotka ovat edelleen hyvässä asemassa 31.5. seuraavalla kaudella. 
 
Fast Start Awards – Nopean lähdön palkintona piirikuvernööri voi saada 
plaketin toimintakauden alussa perustettavien uusien klubien perusteella. 
Kansainvälinen presidentti määrittää palkinnon samisen edellytyksenä olevat 
perustettavien klubie  
 
Kummiklubin lippumerkki. Kirjailtu lionslogo, jota ympäröivät sanat “New 
Club Sponsor”, voidaan kiinnittää klubin lippuun ja se myönnetään uuden 
lionsklubin kummiklubille. Kirjailtu Lions-logo jota kehystää ovea symboloiva 
kuvio ja sanat “Campus Lions Club” on myös lippuun kiinnitettävä merkki, joka 
voidaan myöntää kampusklubin kummiklubille.  
 
Koulutetun opaslionin palkinto myönnetään opaslionille, joka suorittaa 
opaslionin koulutuksen. 
 
Presidentin tunnustus opaslionille. Koulutettu opaslion voi saada tämän 
erityispalkinnon, kun hän opastanut klubia kahden ensimmäisen 
toimintavuoden aikana, ja klubi on tänä aikana saavuttanut nettokasvua ja 
täyttää muut kriteerit, jotka on määritelty palkintohakemuksessa. 
n määrät ja aikarajat. 
 
Kampusklubipalkinto. Kampusklubin kangasmerkki palkinto jaetaan 
piirikuvernöörin päätöksestä kenelle tahansa lionille, joka perustaa 
kampuslionsklubin. Lippumerkki ja rintaneula lähetetään uuden klubin 
perustamiskirjan mukana. 
 
Seuraavat jäsenohjelmaan liittyvät palkinnot koskevat jäsenhankintaa: 
 
Presidentin kunniakirja kummille (sponsorille). Uusien jäsenien kummina 
toimiville lioneille voidaan myöntää sponsorille tarkoitettu presidentin 
kunniakirja. Kunniakirja sisältyy jokaiseen uuden jäsenen pakettiin joka 
ojennetaan uusille jäsenille jäseneksivihkimisseremonian yhteydessä. Ennen 
paketin ojentamista se tulisi avata ja presidentin kunniakirjaan kirjoittaa saajan 
nimi. Uusien jäsenten paketteja voi tilata klubitarvikeosastolta veloituksetta. 
 
Perhejäsenlippumerkki myönnetään klubille, joka on lisännyt toimintakauden 
aikana perhejäsenten määrää vähintään 10:llä perhejäsenellä. 
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Klubin perhejäsenyyspalkinto on lippumerkki, joka annetaan uusille klubeille, 
jotka ottavat vähintään 10 uutta perhejäsentä klubijäseniksi klubin 
perustamishetkellä. Lippumerkki lähetetään uuden klubin perustamiskirjan 
mukana. 
 
Family and Women Growth Awards. Kaksi seuraavaa palkintoa kuuluvat 
Perhe- ja naiskasvupalkintoihin. 
 
District Family Pin - Piirin perhejäsenyyspalkinto on rintaneula, joka 
luovutetaan piirikuvernööreille, jotka täyttävät seuraavat kriteerit:  
 

- Yhden kristallin rintaneula – piireille, joissa perhejäsien määrä on 
lisääntynyt 30:lla tai johon on perustettu yksi uusi perheklubi, jonka 
jäsenistä vähintään 40% on perhejäseniä.  

- Kahden kristallin rintaneula – piireille, joissa perhejäsenien määrä on 
lisääntynyt 30:lla ja johon on perustettu yksi uusi perheklubi, jonka 
jäsenistä vähintään 40% on perhejäseniä.  

 
United in Service Pin – Naisten yhdistetty palvelussa -palkinto annetaan 
piirikuvernöörille, jos hän onnistuu kasvattamaan piirin naisjäsenten 
nettomäärää vähintään 25 jäsenellä. 
 
Silver Membership Growth Award Pin – Hopeajäsenkasvupalkintorintaneula 
annetaan lionille, joka tuo klulbiin uuden jäsenen joko lokakuussa tai 
huhtikuussa. 
 
Gold and Silver Membership Growth Award Pin – sekä Kulta- että 
Hopeajäsenkasvupalkintorintaneula annetaan lionille, joka tuo klubiin uuden 
jäsenen sekä lokakuussa että huhtikuussa. 
 
Membership Growth Award Banner Patch – Jäsenkasvun lippumerkin saavat 
klubit, joilla on jäsenkasvua sekä lokakuussa että huhtikuussa. Jäsenkasvun 
lippumerkkiin kuuluu toimintavuotta osoittava lippumerkki. Kun klubi 
seuraavan kerran täyttää kriteerit, klubille annetaan toimintavuotta osoittava 
lippumerkki kiinnitettäväksi jäsenkasvun lippumerkin alle. 
 
October Membership Growth - Lokakuun jäsenkasvupalkinto antaa 
tunnustusta klubeille, joilla on jäsenkasvua lokakuussa. 
 
Year-Round Growth Lapel Pin - Ympärivuotisen kasvun rintaneula. Lionit jotka 
sponsoroivat kolme tai useamman lionsklubin yhden toimivuoden aikana saavat 
Ympärivuotisen jäsenkasvun rintaneulan palkinnoksi. Rintaneulat lähetetään 
automaattisesti klubisihteereille ohjeena ojentaa ne palkinnon ansainneille 
jäsenille toimivuoden päättymisen jälkeen.  
Klubikategoriat ja vaaditut uusien jäsenten määrät:  
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Klubit joissa 21 jäsentä tai vähemmän: uusia jäseniä hankittava 3 tai enemmän 
Klubit joissa 22 - 40 jäsentä tai vähemmän: uusia jäseniä hankittava 5 tai 
enemmän 
Klubit joissa 41 jäsentä tai vähemmän: uusia jäseniä hankittava 8 tai enemmän  
Lisätietoja Ympärivuotisen kasvun palkinnosta löytyy LCI:n verkkosivuilta 
(www.lionsclubs.org).  Syötä ”Ympärivuotinen kasvu” hakukenttään sivun 
oikeassa yläkulmassa.  
 
Founder’s Membership Growth Award - Perustajan jäsenkasvupalkinto - on 
saatavissa sekä DG:lle, piirin GMT-koordinaattorille että moninkertaispiirin 
GMT-koordinaattorille. DG saa kultaisen perustajapinssin, jos piirin 
nettojäsenkasvu on vähintään 2 %. Piirin GMT-koordinaattori saa piirin 
progressiivisen perustajapinssin kolmivuotiskaudellaan jokaisena vuonna, jona 
heidän piirissään nettojäsenkasvu on vähintään 2 %. Moninkertaispiirin GMT-
koordinaattori saa moninkertaispiirin progresiivisen perustajapinssin 
kolmivuotiskaudellaan jokaisena vuotena, jona moninkertaispiirin 
nettojäsenkasvu on vähintään 1 %. GMT-koordinaattorit saavat kriteerien 
täyttyessä yhtenä vuotena pronssipinssin, kahtena vuotena hopeapinssin ja 
kaikkina kolmena vuotena kultapinssin. Palkintoesite löytyy täältä 
http://www.lionsclubs.org/EN/common/pdfs/me8.pdf 
 
Seuraavat jäsenohjelmaan liittyvät palkinnot koskevat jäsenien säilyttämistä, 
johon vaikuttaa erityisesti jäsentyytyväisyys. 
 
Membership Satisfaction Banner Patch – Jäsentyytyväisyyslippumerkin voi 
saada klubi, jonka jäsenistä 90 % pysyy klubissa 30.6. saakka vielä seuraavalla 
kaudella kuolemantapaukset ja siirtojäsenyydet poislukien. Toisaalta sen voi 
saada klubi, jolla on ollut nettojäsenmenetystä kahdella edellisellä 
toimintakaudella ja joka onnistuu pysäyttämään nettojäsenmenetyksen. 
Palkintoesite löytyy täältä 
http://www.lionsclubs.org/EN/common/pdfs/me63.pdf 
 
Monarch Chevron, Virstanpylväs Chevron -merkki MC10-MC60 toimitetaan 
viisivuotiskausittain lioneille, joiden jäsenyys on jatkunut keskeytymättä yli 10 
vuoden ajan. Merkkiä kannetaan Lions-rintaneulaan (pinssiin) kiinnitettynä. 
Charter Monarch Chevron, CMC10-CMC60, toimitetaan viisivuotiskausittain 
perustajajäsenille, joiden jäsenyys on jatkunut keskeytymättä yli 10 vuoden ajan.  
 
Klubin juhlavuosimerkki. Juhlavuotta viettäville, pitkään palvelleille klubeille 
on laadittu lippumerkki. Lippumerkin mukana tulee onnittelukirje 
kansainväliseltä presidentiltä. 
 
E-klubitalon lippumerkki. Kaunis lippumerkki, joka lähetetään jokaiselle e-
klubitalo-ohjelmaan osallistuvalle klubille. 
 
Klubin uudelleenrakentamispalkinto annetaan piirikuvernöörin 
suosituksesta henkilölle, joka on ollut keskeisessä roolissa status quo -klubin 

http://www.lionsclubs.org/EN/common/pdfs/me8.pdf
http://www.lionsclubs.org/EN/common/pdfs/me63.pdf


Lions Clubs International 
MD 107 Finland                        

  
Ansiomerkki- ja palkitsemisohje Päivitetty: Syksy 2019  Sivu 26 (36) 
  
elvyttämisessä aktiivisesti, toimivaksi klubiksi tai tukenut merkittävästi alhaisen 
jäsenmäärän klubia kasvussa. 
 
Liitännäisklubipalkinto myönnetään liitännäisklubin yhteyshenkilölle 
tunnustuksena heidän sitoumuksestaan ja omistautumisestaan liitännäisklubin 
virkailijoiden auttamisessa. 
 
Seuraavat palkinnot ovat palveluun liittyviä palkintoja. 
 
The International Order of the Lion - Kansainvälinen Lionin kunniamerkki. 
Tällä palkinnolla tunnustetaan järjestön ulkopuolisen henkilön saavutukset 
humanististen tieteiden, luonnontieteiden ja uskonnon aloilla. Se annetaan 
kansainvälisen presidentin harkinnan mukaan. 
 
Medal of Honor – Kunniamitali. Tällä palkinnolla tunnustetaan erinomainen 
humanitaarinen toiminta. Se myönnetään kuoleman jälkeen lioneille ja ei-
lioneille kansainvälisen presidentin harkinnan mukaan. 
 
Piirin/moninkertaispiirin näönsuojelun tiedotus ja –toiminta -palkinto 
voidaan antaa vuosittain piirikuvernöörin esitettäväksi yhdelle lionsklubille, joka 
on ollut aktiivisin näköön liittyvissä projekteissa piirissä vuoden aikana. 
 
Piirin/moninkertaispiirin näönsuojelujohtajan palkinto tullaan lähettämään 
vuosittain piirikuvernöörille ja kuvernöörineuvoston puheenjohtajalle, 
ojennettavaksi piirin näönsuojelujohtajalle hänen hyvästä työstään. 
 
Piirin diabetestiedotusjohtajan palkinto voidaan antaa vuosittain 
piirikuvernöörin ja kuvernöörineuvoston puheenjohtajan esitettäväksi piirin / 
moninkertaispiirin diabetestiedotusjohtajalle, kun hän on täyttänyt viran 
vaatimukset. 
 
Piirin luontojohtajan palkinto – District Environment Chairperson Award 
voidaan antaa vuosittain piirikuvernöörin esitettäväksi yhdelle piirin 
puheenjohtajista, joka parhaiten täyttää tämän palkinnon kriteerit 
ympäristöpalveluprojektien johtamisessa. 
 
Lionien vihreän tiimin kunniakirja – Lions Green Team Certificate of 
Appreciation on ladattavissa netistä luovutettavaksi lionille, jolla on ollut 
keskeinen rooli klubin tai piirin ympäristöpalveluprojektien organisoinnissa. 
Kunniakirjan allekirjoittaa Lionien vihreän tiimin projektin puheenjohtaja. 
Kunniakirja löytyy täältä 
http://www.lionsclubs.org/EN/common/pdfs/iad231.pdf 
 
Piirin kuulojohtajan palkinto voidaan antaa vuosittain piirikuvernöörin 
esitettäväksi piirin kuulojohtajalle, kun hän on täyttänyt viran vaatimukset. 
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Piirin/moninkertaispiirin leojohtajan palkinto. Piirikuvernööri tai 
kuvernöörineuvoston puheenjohtaja voi esittää tämän palkinnon järjestön 
puolesta piirin/moninkertaispiirin leojohtajalle, joka täyttää tietyt 
myöntämisperusteet laajennuksen, johtajakoulutuksen, 
piirin/moninkertaispiirin leo-aktiviteettien, hallinnon ja mainonnan alueilla. 
Piirin palkinnon myöntämisperusteet ja kunniakirja annetaan piirikuvernöörin 
paketissa lionien kansainvälisen vuosikongressin yhteydessä. Moninkertaispiirin 
palkinto lähetetään kuvernöörineuvoston puheenjohtajalle marraskuussa. 
 
Leo-klubin laajennuspalkinto Leo-klubin perustamisesta. Kun 
kansainvälinen päämaja on saanut virallisen ilmoituksen uudesta Leo-klubista, 
se myöntää sponsorin lippumerkin taustaklubina toimivalle Lions-klubille. 
Laajennuskunniakirjat lähetetään taustaklubin presidentille ja leoneuvojalle. 
Taustaklubi voi pyytää kansainvälisen päämajan nuoriso-ohjelmien osastosta 
lisäkunniakirjoja luovutettavaksi henkilöille, jotka avustivat uuden Leo-klubin 
perustamisessa. 
 
Leoneuvojan viiden vuoden palvelupalkinto. Leoneuvojat voivat saada viiden 
vuoden menestyksekkään ja omistautuneen palvelun jälkeen erityisen 
rintamerkin ja kunniakirja taustaklubin presidentiltä. 
 
Erityisen hyvän leoneuvojan palvelupalkinto. Tällä palkinnolla tunnustetaan 
leoneuvojat, jotka ovat osoittaneet erinomaista palvelua Leo-klubin 
ohjaamisessa ja kehittämisessä. Taustaklubin presidentti myöntää tämän 
kunniakirjan leoneuvojalle, joka täyttää annetut vaatimukset. 
 
Leo-klubin ja taustaklubin vuosipalkinto. Leo-klubeille lähetetään 
automaattisesti vuosimerkki viisivuotissyntymäpäivänä sekä viiden vuoden 
välein tämän jälkeen. Taustaklubi saa automaattisesti sponsoroinnin 
vuosimerkin, kun sponsoroitu Leo-klubi juhlii viisivuotispäiväänsä sekä viiden 
vuoden välein tämän jälkeen. 
 
Erityisen hyvän Leo-klubin palkinto. Piirikuvernööri voi nimittää joka 
toimivuosi yhden Leo-klubin piiristään tämän palkinnon saajaksi. Nimityksellä 
tulee olla piirin leojohtajan hyväksyntä. Hakemukset tulee lähettää 
kansainvälisen päämajan nuoriso-ohjelmien osastoon 15. elokuuta mennessä. 
Voittajat saavat lippumerkin ja chevronin. 
 
Leo-klubin laajennuspalkinto. Kunniakirjat myönnetään piirikuvernööreille, 
piirin leojohtajille ja leopiirin presidenteille, jotka ovat saavuttaneet vähintään 
kolmen uuden Leo-klubin nettokasvun piirissään 30. kesäkuuta mennessä. 
Kunniakirjat myönnetään kuvernöörineuvoston puheenjohtajille, 
moninkertaispiirin leojohtajille ja leo-moninkertaispiirin presidenteille, jotka 
ovat saavuttaneet vähintään viiden uuden Leo-klubin nettokasvun 
moninkertaispiirissään 30. kesäkuuta mennessä. 
 



Lions Clubs International 
MD 107 Finland                        

  
Ansiomerkki- ja palkitsemisohje Päivitetty: Syksy 2019  Sivu 28 (36) 
  
Kymmenen parhaan Leo-klubin laajennuspalkinto. Piirin leojohtajille ja 
leopiirin presidenteille jaetaan rintaneulat niissä kymmenessä piirissä, jotka 
saavuttavat korkeimman Leo-klubien nettokasvun lions toimivuoden aikana. 
Moninkertaispiirin leojohtajat ja leo-moninkertaispiirin presidentit, jotka 
tukevat kymmenen parhaan piirin Leo-klubien laajennustyötä, ansaitsevat myös 
rintaneulan. 
 
Leo lokakuun jäsenkasvupalkinto. Kuka tahansa leo, joka rekrytoi vähintään 
kolme uutta jäsentä Leo-klubiinsa lokakuun aikana, saa leo 
jäsenkasvukuukauden rintamerkin. Leonevojien tulee toimittaa palkinnon 
saavien leojen nimet kansainvälisen päämajan nuoriso-ohjelmien osastoon 
marraskuun 15. päivään mennessä. Taustaklubin tililtä veloitetaan jokaisesta 
uudesta leojäsenestä USD 5 suuruinen liittymismaksu, johon sisältyy uuden 
leojäsenen paketti. 
 
Leo-lion yhteisen palvelun palkinto. Menestyksekkään yhteisprojektin 
toteutuksesta tai muista leo-lion yhteistyötä tukevista aktiviteeteista voidaan 
myöntää Leo-klubeille ja niiden taustaklubeille lippumerkit. Palkintohakemukset 
tulee toimittaa kansainvälisen päämajan nuoriso-ohjelmien osastoon. 
 
Leojen lapset valokeilassa lippumerkki. Leo-klubit, jotka suunnittelevat ja 
toteuttavat projektin avuntarpeessa oleville lapsille, voivat ansaita Leojen lapset 
valokeilassa –lippumerkin. Leo-klubin jäsen, joka työskentelee erityisen 
aktiivisesti Leojen lapset valokeilassa projektissa, voi saada Leojen lapset 
valokeilassa -kunniakirjan. 
 
Piirin/moninkertaispiirin lionien tilaisuudet nuorille –johtajan palkinto. 
Piirikuvernööri tai kuvernöörineuvoston puheenjohtaja ojentaa tämän 
kunniakirjan niille erinomaisille Lionien tilaisuudet nuorille -johtajille, jotka 
edistävät ja ylläpitävät nuorisotoimintaa piireissään tai moninkertaispiireissään. 
Moninkertaispiirin palkinnot postitetaan kuvernöörineuvoston puheenjohtajille 
vuosittain. 
 
Lionien nuorten johtajien palvelupalkinto – The Lions Young Leaders in 
Service Awards. Nämä palkinnot ovat erinomainen tapa Lions-klubeille antaa 
tunnustusta nuorille (ehdotetut iät 12-18 vuotta), jotka ovat suorittaneet 50 
tuntia (hopeasinettikunniakirja - The Silver Seal Award) tai 100 tuntia 
(kultasinettikunniakirja - The Gold Seal Award) paikkakunnan palvelua 12 
kuukauden aikana. Nuorten johtajien palvelupaketit, mukaan lukien 
aloitusohjeet ja mainosesitteet, ovat saatavina kansainvälisen päämajan nuoriso-
ohjelmien osastosta tai järjestön verkkosivulta osoitteesta 
http://www.lionsclubs.org/EN/common/pdfs/iad134.pdf . Lions Young Leaders 
in Service Award voidaan antaa klubille, nuorisoryhmälle, leoille tai koululle. 
Palkitut saavat LCI:ltä kirjeen ja kunniakirjan, jotka paikallinen Lions-klubi 
luovuttaa palkitsemistilaisuudessa. 
 

http://www.lionsclubs.org/EN/common/pdfs/iad134.pdf
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Piirin/moninkertaispiirin lionien palvelut lapsille –johtajan palkinto 
lähetetään joka vuosi piirikuvernöörille ja kuvernöörineuvoston 
puheenjohtajalle, jotka antavat ne niille piirin ja moninkertaispiirin johtajille, 
jotka on saavuttanut tämän viran tavoitteet. 
 
Lionien kansainvälisten suhteiden palkinto toimitetaan piirikuvernöörille ja 
kuvernöörineuvoston puheenjohtajalle myönnettäväksi piirin / 
moninkertaispiirin kansainvälisten suhteiden johtajalle hänen työstään 
kansainvälisten suhteiden edistämiseksi. 
 
Erittäin hyvän klubin palkinto - Outstanding Club Patch. Joka vuosi 
piirikuvernööri voi valita yhden piirin klubeista erittäin hyvän klubin palkinnon 
saajaksi osallistumisesta kansainvälisten suhteiden aktiviteetteihin. 
Piirikuvernööri saa tämän lippumerkin DGe-seminaarissa. 
 
Tunnustuspalkinto ystäväklubitoiminnasta. Ystäväklubiohjelma on 
keskinäinen kirjeenvaihto- ja vaihto-ohjelma eri maista olevien klubien välillä. 
Kunniakirja tai -lippumerkki ystäväklubitoiminnasta myönnetään tähän 
ohjelmaan osallistuville lions- tai leoklubeille niiden ensimmäisestä 
ystäväklubisuhteesta toimivuoden aikana. 
 
Lions-klubin kulttuuri- ja paikkakunnan aktiviteettipalkinto - Lions Clubs 
Community and Cultural Activity Award. Vuosittain yksi klubi piirissä palkitaan 
parhaasta yhteisö-/kulttuuriaiheisen projektin järjestämisestä. Piirikuvernööri 
valitsee voittajan ja ojentaa klubille lippumerkin. Piirikuvernööri tilaa palkinnon 
kansainvälisestä päämajasta. Palkintokriteerit löytyvät täältä 
http://www.lionsclubs.org/EN/member-center/planning-projects/community-
environment/chairperson-information/community-and-cultural-activity-award-
criteria.php 
 
Lionien luontokuvakilpailu. Kaiverrettu palkinto luovutetaan 
valokuvakilpailun voittajalle kuudessa eri kategoriassa. Lisätietoja löytyy LCI:n 
verkkosivulta hakusanalla ”valokuvakilpailu.” 
 
Piirin ympäristöpalkinto - District Environment Award 
 
Lionien & Unicefin School-in-a-Box lippumerkki - Lions/UNICEF School-in-a-
Box banner patch award. Lions-klubi, piiri tai monikertaispiiri, joka lahjoittaa 
USD 500 LCIF:lle UNICEF:in School-in-a-Box -ohjelmaa varten, saa 
tunnustukseksi lippumerkin lahjoitusvuodelta. USD 500 suuruisista 
lisälahjoituksista peräkkäisinä vuosina myönnetään chevron merkki 
lahjoitusvuosilta. 
 
Lionien ALERT lippumerkkipalkinto. Yhden kerran myönnettävä lippumerkki 
on saatavilla klubeille, piireille ja moninkertaispiireille jotka laativat 
paikkakunnan laajuisen hätäapuvalmiussuunnitelman ja toimittavat sen 
kansainväliseen päämajaan. 
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Lionien ALERT piirin/moninkertaispiirin johtajan palkinto toimitetaan joka 
vuosi piirikuvernöörille/kuvernöörineuvoston puheenjohtajalle, joka voi 
myöntää palkinnon piirin/moninkertaispiirin Lions ALERT-johtajalle, joka on 
saavuttanut viran tavoitteet. 
 
Uusien näkymien palkinto diabetestiedotuksesta voidaan antaa vuosittain 
piirikuvernöörin esitettäväksi piirissä yhdelle lionsklubille, joka on ollut 
aktiivisin diabetestiedotuksessa, koulutuksessa ja kontrolloinnissa toimivuoden 
aikana. 
 
STRIDES: Lionit diabetestiedotuksen hyväksi –lippumerkkipalkinto. 
Kriteerit täyttävä Lions-klubi, piiri tai moninkertaispiiri saa Strides - 
lippumerkkipalkinnon järjestäessään ”Strides – lionit diabetestiedotuksen 
hyväksi” –tapahtuman. Peräkkäisinä vuosina järjestetyistä Strides-tapahtumista 
klubit, piirit ja moninkertaispiirit saavat päivätyn chevronin tunnustuksena, 
muistona siitä vuodesta, jonna tapahtuma järjestettiin. Palkintokriteerit ja 
palkintohakemus löytyvät järjestön verkkosivuilta. 
 
Tunnustustodistukset verkossa. Verkosta on ladattavissa todistuksia 
tunnustuksen antamista varten henkilöille. jotka ovat osallistuneet esim. 
silmälasien kierrätykseen, kulttuuri- ja kansainvälisiin tapahtumiin, Lionien 
ALERT-toimintaan, Lionit työssä ja Lionien vihreän tiimin työhön sekä Lapset 
etusijalla -projekteihin. 
 
LCIF:n kunniakirja piirille 100 % tuesta. Tällä palkinnolla tunnustetaan piirit, 
joissa jokainen klubi on tehnyt lahjoituksen LCIF:lle. 
 
LCIF:n piirin 100 % jäsentuen kunniakirja tunnustaa piirit, joissa jokainen 
jäsen (loppuvuoden jäsentilaston perusteella) lahjoittaa vähintään US$20 
LCIF:lle. 
 
LCIF:n varainhankintapalkinto piirikuvernööreille. 
 
LCIF Top Ten Certificate – LCIF:n kymmenen parhaan kunniakirja on tunnustus 
toimintavuoden aikana maailmassa eniten lahjoittaneille kymmenelle piirille. 
Kyseisten piirien LCIF-koordinaattorit saavat myös kunniakirjan. 
 
LCIF Helping Hands Award - LCIF:n auttavat kädet –palkinto on vuosipinssi, 
jolla annetaan tunnustusta lioneille, jotka ovat työskennelleet LCIF:n 
tunnettuuden lisäämiseksi klubissa, alueella, piirissä ja moninkertaispiirissä. 
Näiden palkintojen määrää ei ole rajoitettu ja palkinnon voi saada peräkkäisinä 
vuosina. 
 
Palkinnon saadakseen lionin on täytynyt edistää LCIF:ää joko 
- pitämällä esitelmiä LCIF:stä lionien tilaisuuksissa ja kokouksissa 
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- kirjoittamalla tai julkaisemalla vähintään yksi artikkeli LCIF:stä paikallisessa 
Lion –lehdessä tai www-sivuilla tai 
- lähettämällä säännöllisesti tietoja LCIF:stä klubeille sähköpostitse tai postitse. 
Palkintoa voivat hakea myös LCIF-johtajat, apurahojen hallintoa hoitavat jäsenet 
(grant administrator), projektien puheenjohtajat ja erinomaista työtä tehneet 
LCIF:n projektien vapaaehtoiset. 
 
Piirikuvernööri ja CC voivat esittää palkinnon saajia esityslomakkeella tai lion 
voi esittää samalla lomakkeella palkintoa itselleen. LCIF:n puheenjohtaja ja IP 
voivat valita palkinnon saajan myös ilman esitystä. Palkinnon esittämislomake 
löytyy täältä http://www.lcif.org/FI/_files/pdfs/lcif70.pdf  
 
LCIF Club Plaque - LCIF:n klubin plaketti. Klubit, jotka lahjoittavat LCIF:lle 
vähintään US$1 000, saavat plaketin. Klubin pyynnöstä plaketin sijasta voi saada 
lippumerkin ja chevronin. 
 
MJF Banner Patch – MJF –lippumerkki. Klubi saa MJF-lippumerkin ja chevronin, 
kun klubin jäsen ensimmäisen kerran saa Melvin Jones –huomionosoituksen. 
Tämän jälkeen klubi saa chevronin joka vuosi, kun klubin jäsen saa Melvin Jones 
–huomionosoituksen. 
 
100 % MJF Banner – 100 %:n MJF-viiri. Klubi saa viirin, kun kaikki klubin 
jäsenet ovat Melvin Jones –jäseniä. Lisäksi klubi saa kansainvälisessä 
vuosikongressissa LCIF:n puheenjohtajalta kunniakirjan. 
 
100 % PMJF Banner Patch – 100 %:n Progressiivisen Melvin Jones –jäsenen 
timantinmuotoinen lippumerkki annetaan klubille, jonka kaikki jäsenet ovat 
vähintään ensimmäisen tason progressiivisia Melvin Jones –jäseniä. Klubi saa 
aina uuden timantinmuotoisen lippumerkin, kun kaikki klubin jäsenet ovat 
saavuttaneet seuraavan tason progressiivisen Melvin Jones –jäsenyyden. Lisäksi 
klubi saa kansainvälisessä vuosikongressissa LCIF:n puheenjohtajan 
kunniakirjan. 
 
LCIF:n kannattajajäsenpalkinto. Tämä tunnustus annetaan yksilöille, jotka 
lahjoittavat US$20, US$50 tai US$100 tai kun sellainen lahjoitus tehdään heidän 
nimissään. Klubit voivat saada lippumerkkejä ja chevroneita kannattaja-
jäsenyydestä, kun kaikista jäsenistä on tullut kannattajajäseniä. 
 
LCIF Corporate Plaque - LCIF:n yritysplaketti annetaan yrityksille, jotka 
lahjoittavat ilman rajoitusta LCIF:lle vähintään US$1 000. 
 
LCIF Honor Roll - LCIF:n kunniajäsenten luettelo. Henkilöt, jotka lahjoittavat tai 
joiden puolesta lahjoitetaan US$100 LCIF:lle, saavat tämän tunnustuksen. Heidän 
nimensä lisätään lahjoittajien luetteloon ja he saavat kunniakirjan. 
 
LCIF:n erityistilaisuuksien tunnustus. Jos klubi tai yksilö tekee lahjoituksen 
LCIF:lle erityistilaisuuden tunnustamiseksi, esim. klubipresidentin 

http://www.lcif.org/FI/_files/pdfs/lcif70.pdf
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syntymäpäiväksi tai sukulaisen vuosipäiväksi, saajalle annetaan 
henkilökohtainen tunnustus. 
 
LCIF:n perintöohjelma. Tunnustaa yksilöt, jotka nimeävät LCIF:n edunsaajaksi 
testamentissaan. 
 
LCIF:n muistolahjoitus. Kun lahjoituksia (vähintään US$25) tehdään LCIF:lle, 
sekä lahjoittajalle että edesmenneen perheelle lähetetään kiitoskortti. 
 
Kansainvälinen tiedotuslehtikilpailu. Klubit ja piirit voivat lähettää kaksi 
parhaan tiedotuslehtensä numeroa arvosteltavaksi. Kilpailussa myönnetään yksi 
1. palkinto ja neljä kunniamainintaa kussakin luokassa. 
 
Kansainvälinen verkkosivukilpailu. Lionsklubien, -piirien ja -
moninkertaispiirien suunnittelemat verkkosivut voivat osallistua tähän 
kilpailuun. Siinä myönnetään yksi 1. palkinto ja kaksi kunniamainintaa kussakin 
luokassa. 
 
Lionien kansainvälinen rauhanjulistekilpailu. Palkintoja annetaan eri 
saavutustasoilla 11-13-vuotiaille tähän kilpailuun osallistuville. 
 
Lionien kansainvälinen esseekilpailu. Palkinnot myönnetään 
näkövammaisille lapsille (11-13-vuotiaat) eri luokissa. 
 
Eräät kansainväliset palkinnot muuttuvat vuosittain kansainvälisen presidentin 
ohjelmasta riippuen. ID/viimeisin PID ylläpitää tietoja ajankohtaisista 
kansainvälisistä palkinnoista, niiden kriteereistä ja hakemisesta. 
 
Kansainvälinen presidentti tai varapresidentti voi luovuttaa vierailunsa 
yhteydessä mm. omaa muistoviiriään, rauhanjulistekilpailun voittajatöistä 
tehtyjä plaketteja, muita muistoesineitä ja huomionosoituksia vierailun tai sen 
osan isäntinä toimineille henkilöille. 
 
 
6. Liittotason palkitsemiset 
 
Liittotason palkitsemisiin kuuluvat Lions-liiton myöntämät, Arne Ritari –säätiön 
myöntämät ja leojen moninkertaispiirin ansiomerkit, palkinnot ja 
huomionosoitukset. Ne ovat arvojärjestyksessä: 
 
- Suurruusuke 
- III ruusukkeen ansiomerkki 
- Arne Ritari -säätiön III ruusukkeen ansiomerkki 
- CC:n ja CC-puolison ansiomerkki 
- II ruusukkeen ansiomerkki 
- Lions-ritari 
- Leojen II tähden ansiomerkki 
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- Arne Ritari –säätiön II ruusukkeen ansiomerkki 
- Medal of Merit G 452M 
- Liiton ansiotähti 
- DG:n ja DG-puolison ansiomerkki 
- Leojen I tähden ansiomerkki sekä 
- Arne Ritari -säätiön I ruusukkeen ansiomerkki. 
 
Yllä mainittujen ansiomerkkien ja huomionosoitusten myöntämisperusteet on 
esitetty edellä kohdassa 2. Ansiomerkit ja palkinnot sekä niiden arvojärjestys ja 
kriteerit.  
 
Liittotason ansiomerkeistä arvoasteikossa ylemmän tason merkki voidaan 
myöntää henkilölle aikaisintaan kolmannella toimintakaudella edellisen merkin 
myöntämisen jälkeen. Tähän arvoasteikkoon kuuluvat ansiomerkit ovat I 
ruusukkeen ansiomerkki, Liiton ansiotähti, Medal of Merit, II ruusukkeen 
ansiomerkki, III ruusukkeen ansiomerkki ja suurruusuke. Edellä mainituista 
piiritasoinen I ruusukkeen ansiomerkki voidaan korvata Lady-ansiomerkillä, 
miespuolison ansiomerkillä tai DG:n ansiomerkillä II ruusukkeen ansiomerkkiä 
esitettäessä. Vastaavasti II ruusukkeen ansiomerkki voidaan korvata CC:n 
ansiomerkillä III ruusukkeen ansiomerkkiä esitettäessä. 
 
Piiritasoinen I ruusukkeen ansiomerkki sekä liittotasoiset Liiton ansiotähti, 
Medal of Merit, II ja III ruusukkeen ansiomerkit ja suurruusuke voidaan myöntää 
myös järjestön ulkopuoliselle henkilölle. Tällöin saajalla ei tarvitse olla 
aikaisempaa ansiomerkkiä. Ansiomerkit luovutetaan arvokkaassa tilaisuudessa. 
 
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.  
 
 
7. Piiritason palkitsemiset 
 
Piiritasoisia, piirikuvernöörin myöntämiä ansiomerkkejä ja palkintoja ovat 
arvojärjestyksessä: 
 
- I ruusukkeen ansiomerkki 
- Lady-ansiomerkki ja miespuolison ansiomerkki 
- Leopiirin/-moninkertaispiirin 100 % presidentin palkinto. Voidaan 

myöntää myös liittotasolla. 
- Piirin Pro Lion –ansiomerkki, ei kaikissa piireissä 
- DG’s Appreciation Award, G 171, Piirikuvernöörin tunnustuspalkinto 
- Achievement Award (Star), G 22, Piirikuvernöörin ansiotähti 
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- Cabinet Secretary/ Treasurerer Award, M 1 CST, Piirisihteerin / Piirin 

rahastonhoitajan palkinto 
- Region Chairperson Award, M 1 RC, Alueen puheenjohtajan palkinto 
- Zone Chairperson Award, M 1 ZC, Lohkon puheenjohtajan palkinto 
- District Chairperson Award, M 1 DC, Piirin toimikuntapuheenjohtajan 

palkinto sekä 
- Secretary Medal tai 100 % Secretary Award, M 1 S, 100 % klubisihteerin 

palkinto. 
 
Yllä mainittujen ansiomerkkien ja palkintojen myöntämisperusteet on esitetty 
edellä kohdassa 2. Ansiomerkit ja palkinnot sekä niiden arvojärjestys ja kriteerit. 
 
Piirikuvernööri voi myöntää toimikaudellaan kotimaisia I ruusukkeen 
ansiomerkkejä piirin klubien lukumäärästä riippuen yhden merkin klubien 
alkavaa kymmenlukua kohti lisättynä kuudella. Esim. 71:n klubin piirissä 
piirikuvernöörin kiintiö on 8+6=14. CC:n kiintiö on lisäksi 15 ansiomerkkiä. 
Lady-ansiomerkin ja miespuolison yhteenlaskettu kiintiö on samansuuruinen 
kuin I ruusukkeen ansiomerkin. 
 
Lisäksi piireillä voi olla muita piirikohtaisia palkintoja ja kiertopalkintoja. 
 
Piiritason ansiomerkit ja palkinnot tilataan verkkokaupasta, mutta 
elektikoulutuksen yhteydessä piirikuvernöörillä on mahdollisuus tehdä 
piiritason palkinnoista etukäteistilaus kansainväliseen päämajaan. Tällöin 
kyseiset palkinnot ovat noudettavissa kansainvälisestä vuosikongressista. 
 
 
8. Klubitason palkitsemiset 
 
Klubipresidentti voi palkita ansioituneita jäseniä klubitason palkinnoilla. Klubin 
presidentin myöntämiä palkintoja ovat arvojärjestyksessä: 
 
- President’s Appreciation Award, G 168, Klubipresidentin myöntämä 

tunnustuspalkinto 
- Club Officer’s Award (secr.), G125S, Hyvän klubisihteerin palkinto  
- Club Officer’s Award (treas.), G125T, Klubin rahastonhoitajan palkinto 
- Bulletin Editor, G149 C, Piirin tai klubin tiedottajan palkinto. Tämä palkinto 

voidaan myöntää myös piiritasolla piirin tiedottajalle tai piirilehden 
toimittajalle sekä 

- Club Officer’s Award (tmk), G125C2, Klubin toimikunnan puheenjohtajan 
palkinto. 

- Pitkään toimineen perustajajäsenen ansiomerkki *) 
- Pitkään toimineen lionin ansiomerkki *) 
- Pitkään toimineen puolison ansiomerkki *) 
- 100 % klubipresidentin ansiomerkki *) 
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*) Näihin palkintoihin sopii mitalinauha, G203 Sininen tai G194 Sini-keltainen. 
Yllä mainittujen palkintojen myöntämisperusteet on esitetty edellä kohdassa 2. 
Ansiomerkit ja palkinnot sekä niiden arvojärjestys ja kriteerit.  
 
Muita klubitason palkintoja ovat mm. 
 
- Vuoden leijona –rintaneula (pinssi), B 19 
- We Serve –rintaneula (pinssi), B17 yleiseen palkitsemiseen 
- Perfect Attendance Award - Pitkäaikaisen 100 % läsnäolon rintaneula 5 v, 

10 v, 15 v jne viiden vuoden välein 
- Perfect Attendance Award - Toimintakauden 100 % läsnäolon rintaneula 
- Charter Monarch Chevron – Lions-rintaneulaan (pinssiin) kiinnitettävä 

Charter virstanpylväspalkinto, CMC10-CMC60, toimitetaan perustajajäsenille 
keskeytymättömästä palvelusta 10 vuoden jälkeen viisivuotiskausittain 

- Monarch Chevron, - Lions-rintaneulaan (pinssiin) kiinnitettävä 
Virstanpylväspalkinto, MC10-MC60 toimitetaan lioneille 
keskeytymättömästä palvelusta 10 vuoden jälkeen viisivuotiskausittain 

- 100 % leoklubin presidentin palkinto. Leo-klubin taustaklubina toimivan 
lionsklubin presidentti voi myöntää tämän kunniakirjan toimivuotensa 
aikana myöntämisperusteet täyttävälle Leo-klubin presidentille leoneuvojan 
esityksestä. Myöntämisen perusteena ovat johtajakoulutuksen, 
jäsenlaajennuksen, hallinnon ja Leo-klubin aktiviteettien hyvä hoitaminen. 
Palkintokriteerit ja kunniakirja lähetetään leoneuvojalle. 

 
Lisäksi klubilla voi olla muita klubikohtaisia palkintoja tai kiertopalkintoja. 
Klubitason palkinnoilla voidaan samaa henkilöä palkita vaikka vuosittain. 
 
Ohjeet klubin presidentin myöntämien palkintojen tilaamisesta sekä ylempien 
tasojen ansiomerkkien ja palkintojen esittämisestä ja tilaamisesta on esitetty 
edellä kohdassa 3. Ohjeet ansiomerkkien esittämisestä ja tilaamisesta. 
 
 
9. Palkitsemista koskeva informaatio, ohjeistus ja tiedottaminen 
 
Tämä ansiomerkkiohje sekä sen tiivistelmä taulukoineen sijoitetaan liiton 
nettisivuille jäsenalueelle. Lisäksi Lion-lehden numerossa 4 olevassa Lions-
infossa on ydinkohtia palkitsemisista ja ansiomerkeistä.  
Kansainvälisistä palkitsemisista löytyy lisäohjeita LCI:n nettisivuilta. 
 
Palkitsemisista annetaan koulutusta ja ohjeistusta VDG- ja elektikoulutuksessa. 
Liiton kouluttaja (toiminnanjohtaja) vastaa näissä tilaisuuksissa kotimaisia 
palkitsemisia koskevasta koulutuksesta ja seuraavan kauden kansainvälisen 
presidentin nimeämä elektikouluttaja kansainvälisiä ansiomerkkejä ja 
huomionosoituksia koskevasta koulutuksesta. Koulutuksen painopiste on 
piirikuvernöörin palkitsemismahdollisuuksissa sekä piirikuvernöörin roolissa 
liittotason ja kansainvälisten palkitsemisten esittämisessä. Piiritasolla piirin 
GLT-koordinaattori vastaa klubitason palkitsemista koskevasta koulutuksesta. 
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Ansiomerkkiohjetta päivitetään tarpeen mukaan.  
 
 
10. Palkittujen henkilöiden luetteloiden ylläpito 
 
Lioneille ja leoille myönnetyt kansainvälisen tason ansiomerkit ja 
merkittävimmät palkinnot kirjataan liiton vuosikertomukseen. Suomalaisista 
Ambassador of Good Will –ansiomerkin saaneista sekä suurruusukkeen 
saaneista henkilöistä ylläpidetään luetteloa liiton toimistossa. Kansainvälisen 
presidentin ansiomerkin ja Kansainvälisen presidentin johtamistaidon 
ansiomerkin saajista ylläpidetään liiton toimistossa luetteloa kaudella 2000 – 
2001 myönnetyistä ansiomerkeistä alkaen. LCIF ylläpitää luetteloa Melvin Jones 
–jäsenistä (MJF). LCIF-koordinaattorit seuraavat MJF-luettelon ajantasaisuutta. 
 
Lions-liiton toimistossa ylläpidetään tilastoa kotimaisista liittotason 
palkitsemisista (ml. Medal of Merit) sekä kotimaisesta I ruusukkeesta. Tilasto 
päivitetään kerran vuodessa. 
 
Piirit kirjaavat piiritason palkitsemiset omiin toimintakertomuksiinsa. 
 
Klubitason kirjaamista varten liiton jäsenrekisterissä on kunkin jäsenen kohdalla 
valikko, johon kirjataan jokaisen jäsenen saamat kaikki ansiomerkit, 
huomionosoitukset ja palkinnot. Klubin jäsenrekisterin ylläpitäjä kirjaa klubin 
jäsenien palkitsemiset rekisteriin.  
 
Ohjeen laati 26.5.2014 
Tapani Rahko+työryhmä Seppo Söderholm ja Satu Hildebrand 
 
Ohjeen päivitys 20.11.2019 
Maarit Kuikka ja Susanna Gustafsson 


