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Hyvä lionspresidentti
Huolimatta 13.6.2020 pidetyn etävuosikokouksen pää-
töksestä pitää Suomen Lions-liitto ry:n 68. vuosikokous 
12.6.2021 Turussa, liiton vuosikokous järjestetään etäko-
kouksena.

Perustuen 1.5.2020 voimaan tulleeseen ja 3.10.2020 jatket-
tuun lakiin väliaikaisesta poikkeamisesta osakeyhtiölaista, 
osuuskuntalaista, yhdistyslaista ja eräistä muista yhteisö-
laeista covid-19 epidemian leviämisen rajoittamiseksi ja 
sen pykälään 4 kuvernöörineuvosto päätti kokouksessaan 
4/2020-2021 6.3.2021, että vuosikokous järjestetään 
12.6.2021 etäkokouksena GoToWebinar-ohjelmaa käyt-
täen. Vuosikokouksen varapäivä on 13.6.2021. Vuosikoko-
uksen ns. hermokeskus järjestetään Turkuun.

Kutsumme täten kaikkia maamme klubeja lähettämään 
edustajansa vuosikokoukseen, joka samalla on 
sääntömuutoskokous.

Lions-liiton sääntöjen § 9 mukaan jokaisella hyvässä 
asemassa olevalla lionsklubilla on oikeus valtuuttaa 
äänioikeutettuja edustajia seuraavasti:

Ennen 30.4.2020 perustetut klubit, joiden jäsenet ovat olleet 
klubissa vuoden ja päivän 30.4.2021 mennessä:

Jäseniä  Edustajia
14 tai alle 1
15 – 24  2
25 – 34  3
35 – 44  4
45 – 54  5
55 – 64  6

30.4.2020 tai sen jälkeen perustetulla lionsklubilla, joka on 
merkitty Suomen Lions-liiton jäsenrekisteriin viimeistään 
30.4.2021, on oikeus valtuuttaa yksi äänioikeutettu 
edustaja. Jokaisella jäsenellä on kuitenkin oikeus osallistua 
vuosikokoukseen.

Jokaisella kansainvälisellä johtajalla, entisellä kansainvälisellä 
johtajalla, piirikuvernöörillä sekä entisellä piirikuvernöörillä, 
joka on hyvässä asemassa olevan lionsklubin toimiva 
ja hyvässä asemassa oleva jäsen, on oikeus osallistua 
täysivaltaisena edustajana piirinsä ja moninkertaispiirinsä 
vuosikokouksiin eikä häntä lasketa klubinsa edustajien 
kokonaismäärään näissä kokouksissa.

Klubin virallisiksi edustajiksi katsotaan lionit, jotka 
ilmoittautumisen yhteydessä esittävät klubin varmentaman 
pöytäkirjanotteen tai valtakirjan heidän nimeämisestään 
klubinsa edustajiksi.

Vuosikokoukseen ja sen yhteydessä pidettäviin eri 
tilaisuuksiin ovat tervetulleita osallistumaan kaikki lionit 
perheineen ja leot.

Tervetuloa!

Vuosikokouksessa käsiteltävä aineisto löytyy 
liiton kotisivuilta: www.lions.fi/jasenille/kokouksia/
kokousmateriaaleja/vuosikokous_2021

Bästa lionspresident
Finlands Lionsförbund rf:s 68. årsmöte ordnas på distans 
12.6.2021, trots det beslut som fattades vid det digitala 
årsmötet 13.6.2020 att ordna förbundets årsmöte i Åbo.

I stöd av 4 paragrafen lagen om ett tillfälligt undantag från 
lagen om aktiebolag, lagen om bostadsbolag, lagen om 
andelslag, lagen om föreningar och vissa samfunds lagar 
för att begränsa spridningen av covid-19 epidemin, gällande 
från 1.5.2020 och förlängd 3.10.2020, beslöt guvernörsrådet 
vid sitt möte 4/2020-2021, 6.3.2021 att årsmötet ordnas 
på distans den 12.6.2021 via GoToWebinar. Reservdag 
för årsmötet är 13.6.2021. Årsmötets s.k. operativa center 
ordnas i Åbo.

Härmed inbjuder vi alla klubbar i vårt land till att sända 
sina representanter till årsmötet, som samtidigt är 
stadgeändringsmöte.

Enligt § 9 i Lionsförbundets stadgar har varje lionsklubb 
som fullgjort sina åligganden rätt att befullmäktiga ett antal 
röstberättigade representanter enligt följande:

Lionsklubbar, som bildats före 30.4.2020 och vars 
medlemmar varit i klubben ett år och en dag före 30.4.2021:

Medlemmar Representanter
14 eller mindre 1
15 – 24  2
25 – 34  3
35 – 44  4
45 – 54  5
55 – 64  6

Lionsklubbar, som bildats 30.4.2020 eller senare och som 
registrerats i Finlands Lionsförbunds medlemsregister 
senast 30.4.2021, har rätt att befullmäktiga en röstberättigad 
representant. Varje medlem har dock rätt att delta i mötet.

Varje internationell direktor, tidigare direktor, 
distriktsguvernör samt tidigare distriktsguvernör, som är 
aktiv medlem i en lionsklubb som fullgjort sina åligganden 
och som själv fullgjort sina åligganden, är berättigad att 
delta som befullmäktigad representant på sitt distrikts och 
multipeldistrikts årsmöten och räknas inte med i klubbens 
totala antal representanter på dessa möten.

Som officiella representanter för klubben betraktas de 
lions, som vid anmälan uppvisar av klubben bestyrkt 
protokollutdrag eller fullmakt, som anger att de utsetts till 
klubbens representanter.

Alla lions jämte familjer och leos är välkomna att delta i 
årsmötet och till de tillställningar, som arrangeras i samband 
med detta.

Välkommen!

Material som behandlas på årsmötet finns på 
förbundets webbsida: www.lions.fi/jasenille/kokouksia/
kokousmateriaaleja/vuosikokous_2021



3Finlands Lionsförbund rf

Suomen Lions-liitto ry:n ja Moninkertaispiirin 107 eVuosikokous

eÅrsmötet för Finlands Lionsförbund rf och Multipeldistrikt 107 

12.6.2021 Turku/Åbo

Sääntömuutoskokouksen esityslista Stadgeändringsmötets föredragningslista

Mötet avslutas

§ Sivu
sid.

Avataan kokous Mötet öppnas

Valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri,
pöytäkirjan tarkastajat ja ääntenlaskijat

Val av mötets ordförande, sekreterare, 
protokolljusterare samt rösträknare

Todetaan valtakirjojen tarkastus päättyneeksi Fullmakternas granskning konstateras avslutad

Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Mötets stadgeenlighet och beslutförhet konstateras

Hyväksytään työjärjestys Arbetsordningen fastställs

Todetaan kokouskieli Mötesspråket konstateras

Todetaan kokouksen menettelytavat Mötets procedurer konstateras

Toimintakertomus 2019–2020, tilinpäätös ja 
tilintarkastuskertomus

Förbundets verksamhetsberättelse, bokslut och
revisionsberättelse behandlas för perioden 2019–2020

Vahvistetaan tilinpäätös Bokslutet fastställs

Myönnetään vastuuvapaus kaudelta 2019–2020 Beviljas ansvarsfrihet för perioden 2019–2020

Liiton puheenjohtajan valinta (CC) Val av förbundets ordförande (CC)

Liiton varapuheenjohtajan (VCC) valinta Val av förbundets vice ordförande (VCC)

Todetaan piirikuvernööriehdokkaat 
kaudelle 2021–2022

Distriktens förslag till distriktsguvernörer för 
2021–2022 konstateras

Kotimainen teema 2022–2023 Inhemska temat 2022–2023 

Joulukorttiaktiviteetti ja Anna tukesi nuorisolle 
arpajaiset 2020–2022

Julkortsaktiviteten och Stöd ungdomen-
lotteriet 2020–2022

Klubialoitteet Klubbmotionerna

Toimintasuunnitelma 2021–2022 Verksamhetsplanen 2021–2022

Jäsenmaksu 2021–2022 Medlemsavgiften 2021–2022

Talousarvioesitys 2021–2022 Förslag till förbundets budget 2021–2022

Suomen Lions-toiminnan strategia 2021–2026 
ja esitys seuraavan strategian valmistelusta

Strategi för Finlands lionsverksamhet 2021–2026 
och förslag till beredning av därpå följande strategi

Muut asiat Övriga ärenden

Ilmoitusasiat Anmälningsärenden
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1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

Talon myynnin tilanne Husets försäljningssituation

Todetaan kuvernöörineuvoston jäsenet kaudelle 2021–2022 Guvernörsrådets medlemmar för 2021–2022 konstateras

Piirijakouudistus ja siihen kohdistuvat klubialoitteet
Förnyelse av distriktsindelningen och 
klubbmotionerna riktade åt den

Liiton sääntöjen hyväksyminen Förbundets stadgar fastställs

Vapaaehtoisen tukimaksun kerääminen katastrofirahastoon

Liiton tilintarkastajan ja toiminnantarkastajan ja 
heidän varajäsentensä valinta 2021–2022

Val av förbundets revisor och verksamhetsgranskare 
samt suppleanter till dessa för 2021–2022

Kansainvälisen johtajaehdokkaan (ID) vaali Val av internationell direktor (ID)

Todetaan vuosikokouspaikat vuosille 2022 ja 2023 Konstateras årsmötesorterna för åren 2022 och 2023

Vuoden 2024 vuosikokouksen järjestäminen Arrangörer för årsmötet 2024

Vuoden 2025 vuosikokouksen järjestäminen Arrangörer för årsmötet 2025
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Esityslista

1. Avataan kokous

2. Valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, pöytäkirjan tarkastajat ja ääntenlaskijat

3. Todetaan valtakirjojen tarkastus päättyneeksi

4. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

5. Hyväksytään työjärjestys

6. Todetaan kokouskieli

7. Todetaan kokouksen menettelytavat 

8. Toimintakertomus 2019–2020, tilinpäätös ja tilintarkastuskertomus

Kuvernöörineuvoston päätösesitys:

Hyväksytään liiton toimintakertomus 2019–2020, vahvistetaan liiton tilinpäätös ja merkitään 
tiedoksi tilintarkastuskertomus.
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SUOMEN LIONS-LIITTO RY

MD 107 FINLAND

TOIMINTAKERTOMUS 2019–2020

ALKUSANAT

Vuodet eivät ole veljeksiä sanotaan. Kuinka todeksi tämä 
sanonta muodostuikaan kauden 2019–2020 aikana. 
Ensin saimme viettää Etelä-Suomessa lumettoman talven 
ja samaan aikaan Pohjois-Suomessa lunta oli sitäkin 
enemmän. Vuodenvaihteen tienoilla alkoi maailmalta 
kuulua kummia nimellä COVID-19 ja sitten maaliskuulla 
Suomen hallitus ja eduskunta päätöksillään alkoivat rajoittaa 
merkittävästi kokoontumismahdollisuuksia.

Itse olin Lions-liiton koko Suomen varapuheenjohtajaksi ja 
puheenjohtajaksi valittuna saanut tutustua kaikkien piirien 
toimintaan yhtä lukuun ottamatta ennen COVID-rajoituksia 
ja senkin piirin päätös- ja aloitusjuhla saatiin loppukesällä 
toteutettua. Kiitos kaikille leijonille ympäri Suomen!

Kausi alkoi hienosti mm. Orkester Nordenin konsertein, 
olihan tuo toiminta siirtynyt Suomen hoidettavaksi 
edelliskaudella. Kauteen valmistautuessamme ja kauden 
aikana haimme uusia tapoja toimia. Muutimme liiton 
varainhankintajohtajan tehtävän kumppanuusjohtajaksi. 
Saimme käynnistettyä useita kumppanuushankkeita: Lasten 
Leijonahiihto, yhteistyö Lastenklinikoiden kummien kanssa, 
jonka piti käynnistyä kevätkonsertein, sekä näkyvyyttämme 
lisäävänä yhteistyö Alfa-TV:n kanssa. Näitten toteutuminen 
pääsee täyteen vauhtiin, kunhan viheliäinen tartuntatauti 
lakkaa hallitsemasta yhteiskuntaamme ja sen 
vapaaehtoistoimintaa.

Uusi taloushallintojärjestelmä antoi askel askeleelta 
mahdollisuuden asioiden parempaan seurantaan. 
Leijonatoimistomme suoriutui pienentyneellä 
henkilömäärällään uskomattoman hyvin kaudesta, kiitos 
osaavien ja asiaansa innostuneiden työntekijöiden. Liiton 
hallitus toimi pienennettynä hyvin kuudella jäsenellä ja 
kuvernöörineuvoston kokoukset saatiin vietyä ongelmitta 

läpi. Taikasanoina olivat asioihin perehtyminen ja luottamus.

Vuosikokouksesta 2020 muodostui mielenkiintoinen 
haaste sen järjestämisen suhteen. Yhtenä vaihtoehtona oli 
jatkaa toimikausia vuodella niin kuin Päämaja teki omalta 
osaltaan. Emme kuitenkaan joutuneet tähän turvautumaan. 
Eduskunnan säätämä poikkeuslaki mahdollisti 
osallistumisen ja äänestämisen etänä ja näin myös toimittiin, 
varsin onnistuneesti. Taisi olla Suomessa siihen asti suurin 
etänä järjestetty vuosikokous, jossa kaikilla virallisilla 
edustajilla oli puheoikeus ja äänestysalaisuuden turvaava 
äänestysmahdollisuus. Kiitos siitä hienon ja runsaasti töitä 
tehneen Seinäjoelle kokoontuneen ydinjoukon. Nyt oli 
helpompi toimia kuin muutamalla aikaisemmalla kaudella, 
koska Kalajoen vuosikokouksessa 2019 ei enää kukaan ollut 
vastustanut Lions-talon myyntiä.

Liitto tuki GoTOMeeting-järjestelmän käytön laajentamista ja 
sen avulla saatiin mm. piirien vuosikokoukset hoidettu etänä 
onnistuneesti. Digiloikkamme toimi.

Jäsenmäärä jatkoi laskuaan. On ilmiselvää, että asiantilan 
korjaaminen vaatii nuorempien jäsenten mukaan saamista 
runsaslukuisesti. Siinäpä haastetta tuleville vuosille.

Saapa nähdä, voidaanko tähän asti tehtyjä suunnitelmia 
jatkossakaan toteuttaa siten kuin on suunniteltu ja kuten 
olemme perinteisesti aina tehneet. Vai onko COVID pystynyt 
pysyvästi muuttamaan toimintatapojamme? Oli miten oli, 
me lionit osaamme mukautua tuleviin haasteisiin.

Kiitos ajastasi palvelulle – Tack för tiden du ger

Aarne Kivioja
Suomen Lions-liiton puheenjohtaja 2019-2020
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1. JÄSENYYS (GMT) 

Kauden alussa klubeja oli 880 ja lopussa 859, joten vähen-
nystä tuli 21 klubia. Jäsenmäärä kauden alussa oli 21 153 
ja lopussa 20 088, vähennystä 1 065 jäsentä. Edellisellä 
kaudella vähennystä oli 23 klubia ja 967 jäsentä.

Kauden aikana jatkettiin edellisellä kaudella alkanutta 
”Haku Päällä” -jäsenkampanjaa, jonka tarkoituksena oli 
mm. jäsenhuollon ja klubitoimintojen kehittäminen siten, 
että sekä vanhat että uudet jäsenet viihtyisivät klubeissa. 
Lisäksi tavoitteena oli kumppanuuksien etsiminen ja yh-
teistoiminta eri järjestöjen kanssa, Leosta lioniksi -hank-
keen aktivointi sekä uusien klubien perustaminen. Kaikki 
tavoitteet jäsenhankinnan suhteen eivät valitettavasti 
toteutuneet. Tähän vaikutti osaltaan kevätkaudelle suunni-
teltujen aktiviteetti- ja jäsenhankintatapahtumien peruuntu-
minen koronapandemian vuoksi. 

”Haku Päällä” -kunniagalleriaan nimettiin ne klubit, jotka 
olivat lisänneet jäsenmääräänsä vähintään kahdella. Täl-
laisia klubeja oli 31.5.2020 mennessä 82 ja klubit palkittiin 
kunniakirjalla.

• New Voices 
Entisen kansainvälisen presidentin Gudrun Yngvadottirin 
aloittamaan New Voices -toimintaan nimettiin maakoordi-
naattorit. Suomen koordinaattori ja piirien NV-henkilöiden 
yhteyshenkilö oli Pirkko Vihavainen. Kauden lopuksi tuli 
huikea tunnustus, kun kautta maailman palkittiin neljä New 
Voices -henkilöä ja valituista yksi oli suomalainen, lion Heli 
Perätalo I-piiristä.

2. KOULUTUS (GLT)

Suomen Lions-liiton koulutustoimiala keskittyi kaudella 
2019–2020 johtamistaitojen kehittämiseen eri tasoilla sekä 
klubi- ja piirivirkailijoiden valmiuksien kehittämiseen.
Koulutustoimiala järjesti kauden aikana 144 raportoitua 
koulutustilaisuutta 14:n piirin alueella. Tilaisuuksiin osallis-
tui yhteensä 2 131 henkilöä. 

Kauden yksi keskeinen tavoite oli vahvistaa edelleen 
alueellisia koulutusorganisaatioita ja tätä kautta nostaa 
piiri- ja klubivirkailijoiden tieto-/taitotasoa. Koulutuksissa 
korostettiin GAT-organisaatiomallin mukaista piirin ja klu-
bien yhteistyötä. Lisäksi painotettiin raportoinnin tärkeyttä 
toiminnan arvioinnissa ja kehittämisessä. 

Kauden aikana päivitettiin kaikki liiton sivuilla olevat klubi- 
ja piirivirkailijoiden koulutuspaketit, jotka määrittävät kou-
lutuksen perussisällön kaikissa piireissä. Tavoitteena oli 
myös saada koulutustoimialan nettisivut ja koulutusmateri-
aalit käännetyksi toimintavuoden aikana ruotsinkieliseksi ja 
saada kieliversiosivut identtisiksi keskenään. Tämä tavoite 
ei toteutunut, joten työ jatkuu tulevalla kaudella. 

Piirien GLT:ille sekä 1.- ja 2.VDG:ille järjestettiin kaikkiaan 
seitsemän lähiopetuspäivää. Toimintasuunnitelmassa 
lähiopetuspäiviä oli yhdeksän, mutta kevään koronapan-

demian vuoksi kaksi viimeistä jouduttiin perumaan. Myös 
kaikissa 14 piirissä jouduttiin perumaan suunniteltuja 
alueellisia koulutuksia maaliskuun lopusta alkaen. Osa 
hoidettiin etäkoulutuksena.

Piirikuvernöörien kansainvälinen koulutus tapahtui St. Char-
lesissa (Q Center) 11.–13.2.2020. Suomalaisten elektien 
kouluttajana oli PCC Jari Rytkönen. Sen jälkeen DGe:ien 
valmennus toteutettiin pääosin verkkovalmennuksena.

Piirisihteerikoulutus järjestettiin toukokuun lopulla verkko-
valmennuksena. Kouluttajana toimi PDG Jari Hautala. 

Lontoossa 6.–9.12.2019 järjestettyyn Lion-kouluttajien 
viralliseen pätevöitymisohjelmaan (LCIP) osallistui 13 hen-
kilöä Suomesta.

3. VIESTINTÄ

Liiton viestintästrategia päivitettiin heti kauden alussa ja 
viestintää toteutettiin tuon päivitetyn viestintästrategian 
mukaisesti. Sosiaalisen median kanavien käyttöä kasvatet-
tiin ja otettiin käyttöön myös Facebook-mainonta.

Liitto järjesti viestintäseminaarin Iiris-keskuksessa, jossa 
pohdittiin muun muassa viestinnän eri keinoja ulkoisen 
näkyvyyden lisäämiseksi ja viestimisen moniulotteisuutta 
sekä kehittämistä.

Graafisista materiaaleista tuotettiin uudet, sähköiset pohjat 
sekä päivitettiin graafinen ohjeistus. Ne löytyvät liiton 
kotisivuilta ja ovat kaikkien käytettävissä. Liiton www-si-
vujen tietosisältöä ajantasaistettiin. Loppukaudesta tehtiin 
päätös etsiä uutta julkaisualustaa. 

PR-apurahan avulla suunniteltiin ja toteutettiin uusi moder-
ni ja monipuolinen kaksikielinen lionsesite, jonka QR-koo-
dien kautta pääsee liiton sivuilla oleviin videoihin. Esite 
lähetettiin 70 eri medialle. Apuraha oli haettu jo edellis-
kaudelle, jolloin esitettä ei ehditty kasata, vaan materiaalin 
tarvetta paikattiin päivittämällä ns. haitariesite ja painatta-
malla sitä jäsenille jaettavaksi.

Valtakunnallisen vuoden hyväntekijän Jukka Jalosen 
palkitsemistilaisuus Pikkuparlamentissa videoitiin ja video 
lisättiin liiton mediapankkiin. Videolla esiintyy myös lionien 
oma hyväntekijä Rauno Mikkola. Videota esitettiin myös 
somekanavien kautta. 

Kuvallinen toimintakertomus koottiin jälleen viestin-
nän toimesta lehtisen muotoon ja sitä voi tulostaa liiton 
verkkosivuilta. www.lions.fi/jarjesto/suomen_lions-liit-
to_jarjestona/toimintakertomus_2018-2019. Lehtisen 
kuvat on poimittu viestinnän (Teija Loponen ja Anna-Kaisa 
Jansson) ottamista valokuvista sekä klubien Lion-lehteen 
toimittamasta materiaalista. Sen tekstiaineisto on viralli-
sesta toimintakertomuksesta poimittua ja muokattua. 

Viestinnässä painopistealueina olivat myös Leijonat ja 

Kansainvälisen presidentin teema: We serve – Me palvelemme – Vi hjälper
Kotimainen teema: Monta tapaa tehdä hyvää – Många sätt att göra gott

Toimintakertomus 2019-2020
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Toimintakertomus 2019-2020

puhtaat vedet -hanke, Orkester Norden sekä sydänisku-
rikampanja. Koronapandemian seurauksena säästyneillä 
varoilla ostettiin mainosnäkyvyyttä. Mainokset julkaistiin 
Suomen Kuvalehdessä seuraavan kauden puolella 18.9. 
sekä Hyvä Terveys -lehden liitteessä Terve minä 6.8. 

Uutinen aurinkokeittimistä pääsi annetun lahjoituksen 
perusteella television pääuutislähetykseen 16.1.2020. 
Koronan vuoksi vuosikokous perinteisenä livetapahtumana 
peruuntui, STT:n tiedotteessa kerrottiin tilaisuuden olevan 
Suomen ensimmäinen tuon kokoluokan sähköinen vuosi-
kokous. 

• Juhlavuosi
Lions-liiton 60-vuotisjuhlavuoden juhlinta aloitettiin suunni-
telmien mukaan Oulusta, jossa KVN:n osallistujamäärä oli 
historiallisen suuri ko. juhlinnasta johtuen.

Liiton 60-vuotisjuhlavuoden merkeissä viestintä teetti 
juhlavuoden logon designer Pekka Piipolla. Logon pohjalta 
teetettiin piireille banderollit lainattaviksi myös klubien ta-
pahtumiin. Logon idealta teetettiin heijastimia, joita jaettiin 
piireihin edelleen jaettavaksi.

Juhlalogosta teetettiin kaksi erimuotoista ekologista va-
neripinssiä, joita myydään juhlavuoden loppuun 10 euron 
hinnalla. Pinssitilausten vastaanoton ja postituksen hoitaa 
Teija Loponen, laskutus hoidetaan liiton toimistolta.

Juhlavuoden ilmeellä teetettiin Facebook-profiili, jota jäse-
net voivat ladata itselleen.

Lahden Salpausselän kisoissa juhlavuoden logo näkyi 
jättiscreenillä.

Viestintä toteutti videokuvaaja Igor Väisäsen kanssa valo-
kuvapohjaisen videon lionstoiminnan monipuolisuudesta 
ja kansainvälisyydestä. Video on käyttökelpoinen juhlavuo-
den jälkeenkin. Videota ja kaikkea muutakin juhlavuoden 
materiaalia mainostettiin piireille uutiskirjeissä.

• LION-lehti
LION-lehti ja LIONS-INFO julkaistiin suunnitellusti. Leh-
ti ilmestyi paperisena neljä kertaa ja digilehtenä kaksi 
kertaa (lokakuu ja helmikuu) Lehden ilmestymiskalenteri ja 
painosopimukset tehdään kalenterivuosittain, ei lionskau-
sien pohjalta. Päämaja päätti lopettaa lehtituen seuraavan 
kauden alusta kahden lehden osalta, nyt vielä tukea saatiin 
neljään printtilehteen.

• LION-lehden toimitusneuvosto
Tieto edessä olevasta päämajan lehtituen alentumisesta 
varjosti lehden tekoa. Lehden ilmoitusmyynnin kehittä-
minen on haasteellista, koska aikakauslehtien ilmoitus-
myynnin laskutrendi jatkui (vuonna 2019 -7%) ja korona 
pahentaa tilannetta. Lehdessä haettiin uusia ratkaisuja ja 
pilotoitiin sponsorimallia.

Myös erilaisia säästövaihtoehtoja selvitettiin aktiivisesti. 
Niiden haasteeksi nousi se, että merkittäviä säästöjä saa-
daan vain ilmestymiskertoja vähentämällä. Tämä kuitenkin 
veisi lehden arvonlisäverovapautuksen. Kun sekä paino- 
että postihintaan lisättäisiin aivan uutena kuluna 24 % 

arvonlisävero, söisi se säästöjen tehoa merkittävästi.
 
Koska painettu lehti on merkittävä jäsenpalvelu, on positii-
vista, että vuosikokous päätti turvata lehden ilmestymisen 
myös jatkossa.

• AlfaTV
Helmikuussa solmittiin yhteistyösopimus tuotantoyhtiön 
kanssa koskien AlfaTV-kanavalla vuoden 2020 aikana 
esitettäviä ohjelmia. Yhteistyön tarkoituksena on Lions-toi-
minnan 70-vuotisjuhlavuoden sekä alueellisen ja klubien 
toiminnan esiintuominen ja hyvän tekeminen. Yhteistyö 
käsittää lyhyitä tietoiskuja (yht. 35 min), joissa Lions-työtä 
käsitellään, mainosaikaa (60 min) ja pidemmän n. 45 min 
erikoisohjelman juhlavuoden merkeissä. 

Keväällä 2020 tietoiskuja ehdittiin lähettää ulos vain 
muutama, kun pandemia keskeytti ohjelmien tuotannon. 
Yhteistyö jatkuu sopimuksen mukaisesti syksyllä 2020.

4. PALVELU 

Yksittäisten lionien palvelu nousi esille eri muodoin, kun 
perinteinen ”porukalla tekeminen” muuttui alkukeväästä 
lähtien lähes mahdottomaksi. Kevään aikana jouduttiin 
perumaan perinteisiä Lions-tapahtumia joka klubissa ja 
lionien näkyvyys jäi todella pieneksi. Henkilökohtainen 
palvelutoiminta loppukauden aikana nosti päätään yksittäi-
sissä arjen toimissa ja auttamisessa. 

Sydäniskurikampanjassa osa klubeista hankki sydänisku-
reita myös klubien yhteisaktiviteettina, mikä osaltaan lisäsi 
yhteistoimintaa klubitasolla. ARS on toimintakauden aikana 
myöntänyt apurahaa 55 sydäniskurin hankintaa varten. 
Näistä yhteishakemuksena oli 4 tapausta ja 11 iskuria.  
Loput 44 olivat 44 klubin omia hankintoja.

• Lions Quest
Elämisentaitoja Lions Quest -koulutuksina ehdittiin toteuttaa 
ennen kokoontumisrajoituksia 26 ja niihin osallistui kaikkiaan 
361 koulutettavaa. Koronapandemian vuoksi jouduttiin pe-
ruuttamaan 10 koulutustapahtumaa. Lisäksi kolme perus-
koulutusta peruuntui vähäisen osallistujamäärän vuoksi.

Pandemia vaikutti myös LCIF:n rahoituksella toteutettuun 
CORE 4 -projektiin, jossa on kehitetty Elämisentaitoja 
LQ-koulutuksen sisältöä ja koulutusmateriaaleja. Kasvatta-
jille ja leijonille suunnattu viestintä ja ruotsinkielisen tarjon-
nan lisääminen ovat myös kuuluneet projektin kehittämis-
toimiin. Projektin oli määrä päättyä alkuperäisen aikataulun 
mukaan kesäkuun 2020 lopussa. Mm. ruotsinkielisen kou-
luttajan koulutus keskeytyi kokoontumisrajoitusten astut-
tua voimaan.  CORE 4 -projektille on myönnetty yhdeksän 
kuukautta lisäaikaa.

• Leotoiminta
Leoklubeja oli kaudella 16. Kauden alussa leoja oli 115 ja 
lopussa 90, vähennystä 25 jäsentä.

Toimintaa rahoitetaan joulukorteista ja arvoista saatavilla 
tuotoilla. Toimintakaudella keskityttiin jäsenten hyvinvoin-
tiin ja säilyttämiseen, ympäristöasioihin, jäsenhankintaan 
ja paikallisia lionsklubeja aktivoimalla pyrittiin etsimään 
paikkoja uusille klubeille. 
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Aktiviteetteina Auta Lasta – Auta Perhettä, Hyvänmielen-
päivä ja Munajahti olivat valtakunnallisesti leojen toteutta-
mia palvelu- ja jäsenrekrytointiaktiviteetteja. Kauden aikana 
toteutuivat leojen perinteiset tapahtumat: vuosikokous 
etäkokouksena, koulutuspäivät sekä talvipäivät. 

Leot jatkoivat Instagramin käyttöä viestinnässä toiminnas-
taan ja perinteiset kotisivut sekä Facebook ja sähköposti 
täydensivät tiedotusta. Lisäksi huomiota kiinnitettiin erityi-
sesti yhteistyöhön ja yhdessä tekemiseen lionien kanssa.

Leojohtaja (LeoD), leotyöryhmä ja Suomen Leojen hallitus 
toimivat aktiivisesti muiden nuorisotyöryhmien ja nuoriso-
toimialajohtajan kanssa mahdollisuuksien mukaan. Leot 
vastasivat koronapandemiaan tarjoamalla kaupassakäyntiä 
ja ruokapakkauksia riskiryhmäläisille sekä varattomammil-
le.

• Nuorisoleiri ja -vaihto
Toimintaa rahoitetaan joulukorteista ja arvoista saatavilla 
tuotoilla. Kuvernöörineuvoston 2019 hyväksymän toiminta-
säännön mukaisesti nuorisovaihdon alaikäraja on nostettu 
17 vuoteen.  

Vaihtoon lähtevät nuoret ja heidän kohteensa olivat jo valit-
tuina, kun koronapandemian vuoksi nuorisovaihto peruttiin 
kaikkien maiden osalta. 

Kesän 2020 kaikki leirit Suomessa peruutettiin pandemian 
vuoksi. Samalla sovittiin, että kaikki kesäksi 2020 sovitut 
leirit siirretään kesään 2021 ja että M-piirin leiri pidetään 
alkuperäisen suunnitelman mukaisesti kesällä 2021. Myös 
tulevien vuosien leirejä siirretään vastaavasti vuodella 
eteenpäin, mutta A-piirin osalta on sovittu, että leiri pide-
tään alkuperäisen suunnitelman mukaisesti kesällä 2022, 
jotta saamme vuosittain tasaisesti leirit. Samalla on siirretty 
L-piirin osalta tammikuuksi 2021 pidettävä talvileiri tammi-
kuulle 2022. 

Isäntäperheiden hankkiminen on ollut iso haaste. Valitetta-
vasti kesä 2020 ei vielä näyttänyt toimiiko uusi järjestelmä 
(jossa klubi sitoutuu lähettäessään nuorisovaihtoon nuoren 
vastavuoroisesti järjestämään isäntäperheen) myös käy-
tännössä. Mikäli pandemiatilanne jatkuu, on odotettavissa, 
että se tulee hankaloittamaan yhä enemmän isäntäperhei-
den saamista. 

Nuorisovaihto palautettiin osaksi tulevien kuvernöörien 
koulutusta syksyllä 2019.  

• Sri Lankan kummilapsitoiminta
Kummilapsitoiminta on jatkunut edellisen kauden tapaan. 
Koulutusavustusta saavia lapsia oli toimintakauden lopus-
sa 1073. Tätä toimintaa ei rahoiteta liiton varoista.

Vuotuisella tarkastusmatkalla tarkastettiin klubien kum-
milapsitoiminta ja osallistuttiin klubien järjestämiin lasten-
juhliin. Samalla hankittiin koulutarvikkeita lapsille jaettaviin 
lahjakasseihin ja pakattiin ne (n. 1000kpl) talkoilla, joihin 
osallistui sillä hetkellä Sri Lankassa vierailleita kummeja. 
Matkan jälkeen maaliskuun lopussa lähettiin kummeille 
lasten raportit, kuitit ja valokuvat.

Koulutusmaksut on pidetty entisellään ja ne on lasku-

tettu kaksi kertaa vuoden aikana, huhti-toukokuussa ja 
loka-marraskuussa. Maksujen siirrot Sri Lankaan on tehty 
kesäkuun ja joulukuun puolessa välissä. Kummien mak-
sama hallintokulu 10 € per vuosi on pidetty myös entisen 
suuruisena. Tuo maksu riittää hyvin pakollisiin menoihin ja 
suurin osa siitä käytetään lasten koulutarvikkeiden hankin-
taan ja stipendeihin.

• Orkester Norden 
Suomen Orkester Norden -johtoryhmän edustajat yhdessä 
Lahden kaupungin edustajien kanssa tapasivat Pohjois-
maisen Ministerineuvoston kulttuuriasioista vastaavia 
virkamiehiä ja neuvottelivat mm. orkesterin avustuksesta 
ja sen vaikutuksista orkesterin toimintaan tulevina vuosina, 
tuleehan iso osa rahoituksesta Ministerineuvostolta.

Toimikunnan jäsenet kokoustivat yhdessä tanskalaisen Fo-
rening Orkester Norden (FON) -yhdistyksen kanssa tavoit-
teena selventää orkesterin hallintorakennetta ja aktiviteetin 
ns. omistussuhdetta, joka Tanskan isäntäkauden aikana 
siirtyi Tanskan lionstoiminnan ulkopuoliselle yhdistykselle.

Heinä-elokuussa 2019 järjestettiin orkesterin valmennus 
Lahdessa sekä konsertit Lappeenrannassa, Lahdessa. 
Maarianhaminassa ja Tallinnassa. Kesän 2020 tapahtumat 
jouduttiin perumaan koronapandemian vuoksi.

• Leijonat ja Puhdas Itämeri -hanke 2018–2020
Hanke oli hyväksytty ja valtionavustuspäätös saatu kauden 
2017–2018 päätteeksi (Avustuspäätös VN/116/2018, 
YM48/482/2018) koskien hallituksen kärkihanketta 2018 
Leijonat ja Puhdas Itämeri. Jatkossa nimeä muutettiin 
Lions-liikkeen sisällä useampaan otteeseen. Kestävim-
mäksi sanamuodoksi jäi Leijonat puhtaan veden puolesta 
2018–2020. Tämä Ympäristöministeriön rahoittama kaksi-
vuotinen hanke päättyi 30.6.2020. Rahoitukseen tarvittiin 
myös takapainotteisesti merkittävä osuus Liiton rahoja 
40.000 euron edestä. Toiminta hiipui loppuvuodesta 2019, 
kun varat oli käytetty.

Projektin tuloksina lionien ja leojen vesi- ja ympäristöpal-
velutyön aktiivisuus kasvoi ja moniin piireihin valittiin myös 
omat ympäristövastaavat. Aktiivisuuden tueksi tuotettiin 
työkaluja ja materiaalia. Aktiivista verkostoitumista vesien-
suojelu- sekä ympäristötoimintakentässä jatkettiin.

Suomen ympäristökeskus kutsui Lions-liiton mukaan val-
mistelemaan ja osallistumaan merkittävään EU-rahoitteisen 
Lähivedet kuntoon! -hankkeen konsortioon. Projektissa 
käynnistettiin yhteistyötä oppilaitoksien kanssa, muun 
muassa leirikoulukonseptin valmistelu kansallisen kehitys-
tehtävän omaavan Otaniemen lukion kanssa.

Työryhmä loi raamit kärkihankeprojektin jälkeiselle työlle 
sekä käynnisti koronarajoitusten aikana Virtuaaliset noki-
pannukahvit -webinaarisarjan, jossa keskusteltiin ja ideoi-
tiin vesi- ja ympäristöpalvelutyöstä sekä lionstoiminnasta 
ulkopuolisten asiantuntijoiden sparrauksessa.

Lionstoiminnan 70-vuotisjuhlavuoden juhlinta laitettiin alul-
le käynnistämällä Leijonat 70-vuotta Suomen luonnossa 
kampanja. Muun muassa Suomen Lions-liiton ympäristö-
palkinnon elvyttämistä jatkettiin osana kampanjaa. Palkin-
tohakemuksia saapui palkintoraadille 19 kappaletta 10 eri 

Toimintakertomus 2019-2020
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piiristä. Kilpailun taso oli korkea. Palkitut: 1. palkinto LC 
Kontiolahti, 2. palkinto LC Oulu/Pateniemi ja aktiivisimman 
piirin yllätyspalkinnon sai A-piiri. 

• Liikennekasvatuksen yhteistyöverkosto 
Liikenneturvan kanssa
Toimintasuunnitelman mukaisesti liikennekasvatusta 
laajennettiin esikoululaisille siten, että vuosittain viikolla 37 
toteutettavan liikenneviikon suunnitteluseminaariin kutsut-
tiin mukaan verkoston jäsenten lisäksi opettajia varhais-
kasvatuksesta sekä eri kouluasteilta eri puolelta Suomea.

Kaikkien oppilaitosten käyttöön valmisteltiin materiaali 
Liikenneturvan toimesta liikenneviikon toteuttamiseksi 
(9.-13.9.2019) tavoitteena edistää turvallista kävelyä ja 
pyöräilyä sekä vahvistaa lasten ja nuorten osallisuutta 
liikennekasvatuksessa.

Yhteistyön tarve on jatkossa katsottu vähäiseksi vähäisen 
vaikuttamismahdollisuuden vuoksi.

5. KUMPPANUUSTOIMIALA
Aikaisempi varainhankintajohtajan tehtävä muutettiin 
kumppanuusjohtajan tehtäväksi, tarkoituksena hakea yh-
teiskunnasta ympäriltämme sopivia yhteistyökumppaneita. 
Kumppanuuksien avulla on tarkoitus laajentaa ja vahvistaa 
lions-toimintaamme.

• Lastenklinikoiden Kummit ry
Lionstoiminnan 70-vuotisjuhlavuoden (2020) kunniak-
si Suomen Lions-liitto sekä Lastenklinikoiden Kummit 
ryhtyivät yhteistyöhön lasten syöpätautien hoidon, hoito-
menetelmien ja tutkimuksen kehittämiseksi Suomessa. 
Yhteistyösopimus on voimassa 1.1.2020–31.12.2021. 
Lasten syöpä on yksi kansainvälisen järjestömme toimin-
nan viidestä painopistealueesta.

Tavoitteeksi asetettiin kahdelle vuodelle 100 000 €. Viiden 
kerran konserttisarja oli tarkoitus aloittaa keväällä 2020, 
mutta koronaepidemia perui valmiit suunnitelmat. Konsertit 
yritetään toteuttaa keväällä 2021.

• Lasten Leijonahiihto
Suomen Hiihtoliitosta maastohiihdon lajipäällikkö Eero 
Hietanen teki aloitteen Lasten leijonahiihdon järjestämiseksi 
talvella 2020. Allekirjoitettu sopimus on voimassa 1.1.–
31.12.2020. Huonon lumitilanteen vuoksi toiminnassa ei en-
simmäisenä yhteistyövuonna päästy juuri alkua pidemmälle.

• Joulukortit
Joulukorteilla kerätään rahaa liiton rahoittamaan nuoriso-
työhön. Joulukortteja myytiin kaudella 96 290 kpl, mikä oli 
euroina 51 895 €. Myynti putosi edelliseen kauteen verrat-
tuna 22,9% kappaleissa ja 20,3% euroissa. Huomioitavaa 
on, että myös kulut pienenivät 29,5%, jolloin nuorisotyö-
hön jaettava apuraha oli vain 8,2% pienempi edelliseen 
vuoteen verrattuna.

• Lions-arvat
Arvoilla kerätään rahaa liiton rahoittamaan nuorisotyöhön. 
Arpoja lähetettiin klubeille yhteensä 24 900 kpl. Klubit pa-
lauttivat arpoja 12 326 kpl eli 49,5%. Palautusprosentti oli 
suurin koskaan. Nuorisotyöhön jäi kulujen jälkeen jaettavaa 
noin 65 000 €.

6. KANSAINVÄLINEN TOIMINTA
Kansainvälinen presidentti Dr. Jung-Yul Choi, Etelä Ko-
reasta vieraili Suomessa 25.–27.8.2019, osallistuen mm. 
B- ja N-piirin yhteiseen piirifoorumiin. Vierailun aikana 
presidentti Choi tapasi ympäristöministeri Krista Mikkosen 
sekä Etelä-Korean suurlähetystön edustajan JANG Keun 
Hoon ja vieraili myös Iiris-keskuksessa.

Suomen edustajana kansainvälisessä hallituksessa oli 
ID Heimo Potinkara. Hallitus kokoontui kaudella kol-
meen viralliseen kokoukseen, lokakuussa 2019 Jackson 
Hole, USA, sekä kaksi virtuaalista kokousta huhtikuussa 
ja kesäkuussa 2020. Covid 19 vaikutti toimintaan siten, 
että maaliskuun 2020 jälkeen on kokoonnuttu pelkästään 
virtuaalisesti. Merkittävimmän päätöksen hallitus joutui 
tekemään huhtikuussa peruuttaessaan kansainvälisen 
vuosikongressin pitämisen Singaporessa, paikallisten 
viranomaisten kokoontumisrajoitusten estäessä tämän 
kokoluokan kokoontumisen kesällä 2020. Näin lyhyessä 
ajassa ei ollut mahdollista järjestää virtuaalista kokousta ja 
sen vuoksi kaikki vuosikongressin päätösvaltaan kuulu-
vat asiat siirtyivät vuodella eteenpäin. Sääntöjen mukaan 
järjestön presidentit ja kansainväliset johtajat voidaan valita 
vain vuosikongressissa, joten kaikkien edellä mainittujen 
toimikautta jatkettiin seuraavaan vuosikongressiin saakka, 
joka pidetään 2021 Montrealissa.

Lions Eurooppa Forum pidettiin 3.–6.10.2019 Tallinnassa. 
Foorumin kansainvälisen presidentin nimeämänä valvojana 
toimi ID Heimo Potinkara. Suomesta oli yhteensä 122 osal-
listujaa, joista lioneita 106, leoja 3 ja puolisoja 13.

Pohjoismaiden NSR kokous pidettiin 17.–19.1.2020 
Kööpenhaminassa. Kokouksessa valittiin seuraava NSR 
projekti, joksi valikoitui viidestä ehdotuksesta Tanskan 
ehdotus lasten osaston rakentamisesta Heran sairaalaan 
Tansaniassa. Pohjoismaisessa yhteistyössä (NSR) aktivoi-
tiin tulevaisuuskomitea, todettiin sääntöjen ja ohjesääntö-
jen ristiriitaisuus ja käynnistettiin sääntökokoelman uudis-
taminen.

Kansainvälisen rauhanjulistekilpailun voitti 12-vuotias Zhuo 
Zhang, Kiinasta. Kilpailun teemana oli ”Rauhan matka”.

• Säätiömme LCIF ja Kampanja 100
Kauden aikana lahjoituksia kertyi 201 473, 54 USD. Liiton 
hallituksen Australian pensaspalojen hoitoon myöntämän 
20 000 USD (19 176, 71€) lisäksi myös edellisen kevään 
16 273, 54€ Mosambikin tulviin kirjautui tälle kaudelle, 
yhteensä 236 923, 79 USD. Kokonaistulos 1.7.2017 lähtien 
oli 557 941 USD, eli 26,7 USD per jäsen, vajaat 11 % 250 
dollarin kokonaistavoitteesta. Klubien osallistuminen vaih-
teli piireittäin 13 ja 100 % välillä ja kauden nettotulos 3 500 
ja 23 000 välillä. Yhteensä 12 piiriä ylitti 10 000 USD tason, 
mikä oikeuttaa ns. paikkakunnan kehittämisapurahaan. 
Kampanjan aikana 6 piiriä ja yksi klubi onkin jo käyttänyt 
LCIF:n apurahoja projekteihinsa.

LCIF huomioi koronapandemian kevään ja kesän aikana 
jakamalla yhteensä 5,1 miljoonaa dollaria käsidesin, suo-
jainten ja hengityskoneiden hankintaan. Euroopan alue sai 
summasta jopa 32 %.
  
Kampanja kärsi koronapandemiasta siten, että maail-

Toimintakertomus 2019-2020
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manlaajuinen tulos on kolmen vuoden jälkeen vasta 160 
miljoonaa eli 52 prosenttia kokonaistavoitteesta. Euroopan 
tulos oli 14, 2 miljoonaa, vasta 29 % tavoitteesta. Säätiön 
hallitus päättikin toukokuussa jatkaa kampanjaa vuodel-
la. Lahjoitussitoumuksen antaneet saivat samoin vuoden 
lisäaikaa eli 30.6.2023 saakka. 

Uusia Melvin Jones Fellowship -palkinnon saajia nimettiin 
kauden aikana 166, näistä 28 liiton vanhoilla talletuksilla 
anottuja (nämä olivat kertyneet vuosien saatossa katastro-
firahastoon tehtyjen talletusten kylkiäisinä). Uusia progres-
siivisia saatiin kymmenen. Malliklubisitoumuksen on tähän 
mennessä antanut kaksi klubia, LC Ylivieska ja LC Kirkko-
nummi-Kyrkslätt. Yksityisiä lahjoittajia jäsenistä on ilahdut-
tavat 124 eli 0.62%.

• Alert
Hallitus myönsi Alert-työryhmän ehdotuksesta 20 000 USD 
lahjoituksen liiton katastrofirahastosta Australian maasto-
palojen aiheuttamien inhimillisten kärsimysten ja tuhojen 
korjaamista varten. Lahjoitus tehtiin LCIF:n katastrofitilin 
(rahaston) kautta.

Katastrofirahaston kerryttäminen on viime vuosina onnistu-
nut vaisusti. Kaudella on aloitettu keskustelu liiton katastro-
fitilin lakkauttamisesta tai uudelleen järjestelemisestä.

• Baltic Sea Lions
Toiminnasta ei ole saatu tietoa.

• Special Olympics
Kauden aikana ei Special Olympics -toiminnassa tehty 
toimenpiteitä.

• Sri Lankan Lions-ystävät
Kokouksissa on raportoitu Ratnapuran sairaalan tilanteesta 
ja kehityksestä tukimaksua vastaan. Tiedottajan hankkimi-
sen tarve on ollut jo pitkään ilmeinen, mutta tätä ei saatu 
ratkaistuksi kauden aikana. Blogipalstan aktiivista ylläpitoa 
jatkettiin.

Tukimaksu on ollut 40 €. Klubijäsenmaksu on ollut 100 €. 
Leikkauskummiasiaa suunniteltiin kauden aikana ja tämä 
päätettiin lanseerata syksyllä 2020.

Sairaalan rakentamisen viimeiset maksut maksettiin ke-
väällä 2020.

PDG Matti Paavola ja PID Markus Flaaming kävivät tutus-
tumassa sairaalaan tammikuun 2020 lopussa.

7. HALLINTOA TUKEVA TYÖ

• Toiminnan ja talouden suunnittelu
Toimikunta valmisteli liiton budjetin ja toimintasuunnitelman 
kaudelle 2020–2021. 

Painopistealueet suunnitelmissa olivat:
• Jäsenmaksun korotus 2 €:lla, jolla varmistetaan neljän 

LION-lehden ilmestyminen painettuna versiona
• ”Lionstoiminnan selkeyttäminen ja eettinen toiminta” 

-dokumentin kirjoittaminen ja esitysmateriaalin tekemi-
nen olemassa olevien ohjeiden ja sääntöjen pohjalta. 
Työ aloitettiin kauden lopulla perustetun työryhmän 

tekemänä.
• Liiton ja piirien GAT- toiminnan selkeyttäminen, toimin-

tasäännöt ja säännöllinen yhteydenpito. Suunnittelu 
aloitettiin kauden lopulla.

• MyLCI- ja MyLION- raportoinnin valvonta ja tehosta-
minen, tavoitteena 100 % raportointi. Toimintamallin 
suunnittelu aloitettiin kauden lopulla.

• Viestinnän työkalujen uusiminen ja viestinnän kehit-
täminen kaikilla organisaation tasoilla. Suunnittelu 
aloitettiin kauden lopulla.

• Sääntöasiat
Työryhmälle asetettuna tavoitteena oli rekisteröidyn piirin 
mallisääntöjen valmistelu lopulliseen muotoon. Lisäksi kau-
den aikana tuli esille tarve päivittää klubien mallisäännöt. 
Pitkän ajan tavoitteena on ollut uudistaa Lions-liiton muu 
alemman tason ohjesäännöstö, mutta tätä toimeksiantoa ei 
kauden aikana annettu. 

Rekisteröidyn piirin mallisäännön valmistelu oli haastavaa, 
koska tarve oli täyttää rekisteröidyn yhdistyksen tun-
nusmerkit ja laissa säädetyt vaateet Suomessa, samalla 
noudattaen kansainvälistä Lions-säännöstöä ja omaksut-
tua toimintakulttuuria koskien esimerkiksi piirikuvernöörin 
roolia piirin asioiden päättämisessä. Piirin mallisääntöjä ke-
hitettiin koko kausi hakien tasapainoa suomalaisen lainsää-
dännön ja lionskulttuurin mukaisen totutun kansainvälisen 
rekisteröimättömän piirisääntömallin välillä. Sääntö saatiin 
kaikilta osin suomalaisen lainsäädännön mukaiseksi vasta 
kauden jälkeen vaatien myös Patentti- ja rekisterihallituk-
sen sisäistä laadunarviointia. Klubin mallisäännöissä päivi-
tyksen tarpeena oli rakentaa säännöstä yksinkertaisempi, 
paikalliset klubin erilaisuudet ja yhteiskunnan muutokset 
huomioonottavampi sekä joustavampi. Mallisääntö valmis-
tui kevätkaudella.

• Lions-talo
Kalajoen 2019 vuosikokoukselle esitetyn Lions-taloa kos-
keva vuosikokousaloitteen vuoksi myyntivälitystehtävää 
päästiin jatkamaan vasta syksyllä 2019. Lions-taloon on 
tutustunut muutamia ostajaehdokkaita. Neuvotteluita on 
käyty useaan otteeseen mutta lopullista kauppaan johtavaa 
ostotarjousta ei kukaan ole vielä tehnyt.

Kauden puolivälissä 3. kerroksen tilat jäivät tyhjiksi vuokra-
laisen irtisanoutumisen vuoksi. Tämä johti kustannuspaikan 
negatiiviseen tulokseen. Katutason liiketiloihin on nykyisen 
vuokralaisen toimesta haettu lupaa muutostöiden suorit-
tamiseksi. Muutostöiden vastuu ja kustannukset kuuluvat 
vuokralaiselle. Lions-talon myyntiä jatketaan edelleen.

• Tieto- ja viestintätekniikka
Kauden alussa päädyttiin tietoturvaongelmien selvittelyjen 
jälkeen siihen, että liiton jäsenasiat ja aktiviteetti-ilmoitukset 
hoidetaan Mylion – MyLCI -järjestelmän kautta kuiten-
kin niin, että myös kotimainen jäsenrekisteri säilytetään. 
Työryhmä on tutkinut kotimaisen jäsenrekisterin uusimista 
ja on todennut, että se ei ole nykytilanteessa tarkoituksen-
mukaista. MyLionin käytössä olimme maailmanlaajuisesti 
katsottuna hyviä, mutta tavoitteeseen, 100 % kattavuus, 
pääsemiseksi on vielä tekemistä. 

Kevään kokoontumisrajoitukset työllistivät tieto- ja vies-
tintätekniikan työryhmää usealla eri tavalla. Näistä suurin 
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ponnistus oli liiton vuosikokouksen järjestäminen etänä. 
Kokouksen suunnittelu ja toteuttaminen vaativat usean eri 
asiantuntijan saumatonta innovointia ja yhteistyötä, koska 
valmista mallia suuren etäkokouksen järjestämiseksi ei 
ollut. Onnistuimme erinomaisesti laajasta positiivisesta 
palautteesta päätellen.

ICT-työryhmä on laatinut klubeille ja piireille suunnattu-
ja sähköisiin kokousjärjestelyihin liittyviä ohjeita. Myös 
yksittäiset työryhmän jäsenet ovat aktiivisesti osallistuneet 
sekä em. neuvontatyöhön että muidenkin esiin nousseiden 
kysymysten selvittelyihin.

Jäsen- ja virkailijatietojen päivitysten selvittelyt kansain-
välisestä jäsenrekisteristä vastaavaan kotimaiseen ovat 
työllistäneet työryhmää. 

Työryhmä vahvistettuna viestinnän edustajilla on aloitta-
nut liiton kotisivujen uudistamisprojektin. Projekti jatkuu 
seuraavalle kaudelle.

• Entisten johtajien verkostot (PCC, PID)
Kauden aikana pidettiin helmikuun alussa tapaaminen Mik-
kelissä. Tällä kertaa myös puolisot kutsuttiin mukaan. Pe-
rinteisten kuluvan ja tulevan kauden katsausten ja vilkkaan 
keskustelun lisäksi D-piirin piirikuvernööri Maire Vierikko 
toi kuvernöörinäkökulman. Tehtiin lausunnot tietoon tulleis-
ta 3 ruusukkeen ansiomerkeistä. 

Toinen kokoontuminen oli kesäkuun alussa GoToMeeting 
-etäkokouksena vuosikokousasioihin painottuen. Välillä 
annettiin ansiomerkkilausuntoja sähköisesti. Tämän takia 
pohdittiin, että hakemusten jättämiselle olisi järkevää olla 
aikaraja, jos jatkossakin tämä tehtävä pysyy entisillä liiton 
puheenjohtajilla.

• Juhlatoimikunta
Lionstoiminta alkoi 14.8.1950, jolloin Suomeen perustettiin 
ensimmäinen klubi Lions-club Helsinki-Helsingfors. Klu-
beja perustettiin tiheään tahtiin ja 24.10.1960 perustettiin 
asioita hoitamaan yhdistys Suomen Lions-liitto ry.

Lions-toiminnan 70 v. ja Lions-liiton 60 v. taipaleiden 
kunniaksi päätettiin valmistella juhlat kyseisinä päivinä 
2020. Lionstoiminnan pääjuhlan vastuulliseksi järjestäjäksi 
itseoikeutetusti valittiin LC Helsinki-Helsingfors yhdessä 
LC Helsinki/Herttoniemen kanssa, Lions-liiton tukiessa 
toteutusta. Työryhmään kuului osaavia leijonia ympäri 
Suomen. Samalle päivälle varattiin Helsingin Asema-au-
kio Lions-toiminnan esittelyä varten yhdessä Leojen ja eri 
toimialojen kanssa. Liiton viestintä valmistutti Lions-esit-
teen, juhlavuoden logon, ekologisen pinssin, heijastimen, 
winderin ja banderollin klubien ja piirien käyttöön. Lisäksi 
Alfa-TV aloitti juhlavuoden filmin (45 min) suunnittelun.

Pääjuhlan paikka oli varattu palveluineen ja ohjelma oli 
lähes valmis, kun koronapandemia alkoi rajoittaa ko-
koontumisia. Molempien juhlien toteuttamista päätettiin 
tarkastella lähempänä ajankohtia. Asema-aukion tapahtu-
ma kuitenkin päätettiin toteuttaa yleiset turvamääräykset 
huomioiden. Toteuttamispäätökset siirtyivät seuraavalle 
toimikaudelle.

• Ruotsinkielinen työryhmä
Työryhmä on käsitellyt sekä laatinut uusia käännösohjeis-
tuksia ja hoitanut liiton ruotsinkielisiä kotisivuja. Uudistetut 
ohjeistusluonnokset esiteltiin hallitukselle maaliskuussa, 
mutta koronapandemian vuoksi asian käsittely on edelleen 
pöydällä. Koska uutta ohjeistusta ei ole vielä hallituksessa 
lopullisesti hyväksytty, on kielikulttuurin ja käännöstyön 
muutoksissa viivettä.

Työryhmä on myös luetteloinut virheitä ja puutteita liiton 
ruotsinkielisillä kotisivuilla. Työ näiden korjaamiseksi on 
aloitettu ja jatkuu myös seuraavilla kausilla.

Käännöksiä tehtiin talkootyönä, jota koordinoi Gurli Du-
mell.

Puheenjohtaja hoiti itse koronaepidemian aikana oleellisen 
verkkoviestinnän samanaikaisesti myös ruotsinkielisenä 
liiton sivuille.

• Arkistoinnin käynnistäminen
Lions-toimiston kellarissa on noin 100 hyllymetriä kan-
sioita, joissa on vuosikokouksen, kuvernöörineuvoston, 
hallituksen ja työryhmien pöytäkirjat ja esityslistat järjes-
tettynä vuosittain. Lisäksi kellarissa on huomattava määrä 
valokuvia.

Aineiston laajuus on kartoitettu ja pohdittu mahdollisuuksia 
aineiston tallentamiseen ja digitointiin.

Arkistoinnista marraskuulta 2019 alkaen vastaava entinen 
pääsihteeri PID Markus Flaaming on myös ollut yhteydes-
sä Jyväskylässä olevaan maakunta-arkistoon, jossa on 
Lions-liiton aineistoa suunnilleen vuoteen 1995 saakka. 
Maakunta-arkisto ei ole nyt halukas vastaanottamaan uutta 
aineistoa. 

Aineistosta on paljon sähköisessä muodossa. Vuodesta 
1995 alkaen on aineistoa kirjoitettu tekstinkäsittelylaitteilla 
ja siksi sähköinen arkistointi on tältä osin helpompaa.

• Tarvikemyynnin organisointi
Kuvernöörineuvoston ja Lions-liiton hallituksen 15.4.2019 
tekemien päätösten mukaisesti nimettiin liiton tarvike-
myynnin vastuuhenkilöiksi B-piiristä Mika Mustonen / 
LC Kirkkonummi-Kyrkslätt ja N-piiristä Jorma Nisula /LC 
Helsinki/Revonsalmi. Vastuuhenkilöt aloittivat vapaaehtois-
työn kauden 2019–2020 alussa periaatteella ”työ tekijään-
sä neuvoo”. Tämä tehtiin tutustumalla ja opettelemalla 
tarvikemyynnin (USA:n tarvikkeet ja kotimaiset tuotteet pl. 
joulukortit ja arvat) toiminnot ja tietojärjestelmät. Toiminta 
päätettiin organisoida niin, että piirit hoitavat tarvikemyyn-
tiä 2 kuukautta vuorotellen mukaan lähteneiden klubien 
kanssa ja että kaikki klubien tilaukset tulee tehdä verkko-
kaupan kautta. Uuden oppimisen vaateiden lisäksi lop-
pusyksyn postilakko ja keväällä alkanut koronapandemia 
lisäsivät haasteita, joihin vapaaehtoiset toimijat joutuivat 
keksimään uusia ratkaisuja. Nämä ongelmat tuottivat vali-
tettavia toimitusviiveitä ja muita vaikeuksia, joita vielä lisäsi 
USA:n tarviketoimitusten pysähtyminen tammi-heinäkuun 
ajaksi. 

Tarvikemyynnin kautta toimitettiin kaudella 2019–2020 
USA:n tarvikkeita 31 000 euron ja kotimaan ansiomitalei-
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ta liiton ansiotähdet mukaan lukien vajaan 13 000 euron 
arvosta. Toimintaan mukaan lähtivät B-piiristä LC Espoo/
Laakson Liljat, LC Helsinki/Töölö (+LC Helsinki/Stamina), 
LC Kirkkonummi-Kyrkslätt ja LC Kirkkonummi-Kyrkslätt/
Nice sekä N-piiristä LC Helsinki/Finlandia ja LC Helsinki/
Revonsalmi.

• Arne Ritari -säätiö
Itsenäisen Arne Ritari -säätiön kanssa on tehty perinteisesti 
yhteistyötä. ARS-adressit ja Arne Ritari -nimitykset muo-
dostavat ison osan yhteistyöstä. Lisäksi Arne Ritari Säätiö 
tukee omien sääntöjensä mukaan klubien hankkeita, joista 
yksikkömäärältään suurin viime kaudella oli sydäniskurien 
hankkiminen

8. LIITON TALOUS JA HALLINTO

Toimintakausi oli ensimmäinen, jolloin toimistossa työs-
kenneltiin pienemmällä henkilöstömäärällä sen jälkeen, kun 
edelliskauden päätökset tehtävien lakkauttamisesta rea-
lisoituivat kauden alkaessa. Tarvikemyynti saatiin pienien 
alkuhaasteiden jälkeen toimimaan sujuvasti, kun tehtävä 

siirtyi toimistosta vapaaehtoisten hoidettavaksi. Myös pal-
kitsemisohjeistus uudistettiin.

Koronapandemian johdosta toimistossa siirryttiin etätyö-
hön välittömästi valtioneuvoston annettua etätyösuosituk-
sen maaliskuussa. Myös toimiston puhelinaikoihin tehtiin 
muutoksia.

Liitto ohjeisti korona-ajan toimintakäytäntöjä piireille ja 
klubeille pyynnöstä.

Hallinnon kokoukset hoidettiin kevään aikana GTM-yh-
teyksillä. Suuri ponnistus oli liiton vuosikokouksen to-
teuttaminen etäkokouksena, mikä onnistui erittäin hyvin. 
Kokoukseen ilmoittautui 699 virallista edustajaa. Lisäksi 
kokouslähetystä seurasi kymmeniä lioneita.

Liiton taloudessa tehtiin jälleen ylijäämäinen tulos. Ylijää-
mään olisi päästy koronapandemian aikaansaamista sääs-
töistä huolimatta. Peruuntuneiden tilaisuuksien vaikutus 
ylijäämäiseen tulokseen on kuitenkin merkittävä.

Toimintakertomus 2019-2020
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LIITE TOIMINTAKERTOMUKSEEN 2019–2020

1. JÄSENISTÖ

2. KUVERNÖÖRINEUVOSTO

3. HALLITUS JA TILINTARKASTAJAT

4. TOIMIALOJEN JA TYÖRYHMIEN JÄSENET

5. LIITON EDUSTUS KANSAINVÄLISISSÄ KOKOUKSISSA

6. LIITON EDUSTUS MUISSA YHTEISÖISSÄ

7. LIONS-MESTARUUSKILPAILUT

8. PALKITSEMISET

KUVERNÖÖRINEUVOSTO

Kuvernöörineuvoston kokoonpano 
oli toimintakaudella seuraava:

Puheenjohtajat

Puheenjohtaja (CC)  Aarne Kivioja, 
    N/ LC Helsinki/Pakinkylä
Varapuheenjohtaja (VCC)  Matti Reijonen, 
    M/LC Vampula
Edellinen puheenjohtaja (IPCC) Pirkko Vihavainen, 
    D/LC Juva/Luonteri

Jäsenet 
107-A  Heikki Mäki, LC Paattinen
107-B  Kristiina Jäntti, LC Espoo/Aurorat
107-C  Hannu Hertti, LC Padasjoki
107-D  Maire Vierikko, LC Mikkeli/Naisvuori
107-E  Sirkka-Liisa Voutilainen, LC Valkeakoski/Rapola
107-F  Thorolf Westerlund, LC Närpes
107-G  Heikki Näsi, LC Kivijärvi
107-H  Ilkka Kosonen, LC Parikkala
107-I  Hannu Anttonen, LC Oulu/Pateniemi
107-K  Erkki Lappi, LC Virtasalmi
107-L  Raimo Torvela, LC Kemi
107-M  Aarno Niemi, LC Rauma/Reimari
107-N  Jenni Luomala, LC Helsinki/Finlandia
107-O  Tor-Erik Backström, LC Nedervetil

Kuvernöörineuvoston sihteerinä toimi pääsihteeri Maarit 
Kuikka.

Kokoukset
Kuvernöörineuvosto 2019−2020 järjestäytyi sunnuntaina 
9.6.2019 Kalajoella.

Varsinaisia ja ylimääräisiä kokouksia kuvernöörineuvosto 
piti seuraavasti:

1 9.6.2019 Kalajoki (järjestäytymiskokous)
2 24.8.2019 Vantaa
3 29.9.2019 GoToMeeting
4 30.11.2019 Turku
5 20.1.2020 GoToMeeting
6 21.2.2029 GoToMeeting
7 29.2.2020 Oulu
8 26.3.2020 GoToMeeting
9 14.4.2020 GoToMeeting
10 27.4.2020 GoToMeeting
11 7.5.2020 GoToMeeting

JÄSENISTÖ

Kauden alussa klubeja oli 880 ja lopussa 859 klubia, 
joten vähennystä oli 21 klubia. Jäsenmäärä kauden 
alussa oli 21 153 ja lopussa 20 088, joten vähennys-
tä oli 1065 jäsentä. Edellisellä kaudella vähennystä 
oli 23 klubia ja 967 jäsentä. 

Kauden aikana rekisteröitiin seuraavat klubit:
LC Helsinki/Stamina (B) ja 
LC Helsinki/Kulttuurileijonat (N).

Seuraavat klubit lopettivat toimintansa kauden 
aikana: 
A-piiristä LC Halikko/Rikala ja LC Taivassalo. 
C-piiristä LC Hollola/Pirunpesä. 
D-piiristä LC Anjalankoski, LC Imatra/Tainio, 
LC Kotka/Kyminlinna, LC Kouvola/Honka, 
LC Kuusankoski ja LC Ylämaa. 
E-piiristä LC Hämeenkyrö/Kyröskoski, LC Kangasa-
la/Kuussalo, LC Pirkkala, LC Tampere/Lielahti ja LC 
Tampere/Metsäveljet. 
F-piiristä LC Seinäjoki/Kampus. H-piiristä LC Eno ja 
LC Joensuu/Justiina. 
I-piiristä LC Kainuu/Some ja LC Utajärvi/Iisat. 
K-piiristä LC Rautavaara, 
L-piiristä LC Kemijärvi/Kaarnikka. 
M-piiristä LC Kullaa. 
O-piiristä LC Kannus/Helmi.

1. 2. 
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HALLITUS JA TILINTARKASTAJAT

Suomen Lions-liitto ry:n hallituksen kokoonpano kau-
della oli seuraava:

Puheenjohtaja
 CC Aarne Kivioja

Jäsenet 
 Varapuheenjohtaja (VCC) Matti Reijonen
 Edellinen puheenjohtaja (IPCC) Pirkko Vihavainen
 Piirikuvernööri (DG) Hannu Hertti
 Piirikuvernööri (DG) Hannu Anttonen
 Edellinen piirikuvernööri (PDG) Jari Hautala
 1. varapiirikuvernööri (1VDG) Arto Harju-Autti

Sihteeri 
 toiminnanjohtaja Maarit Kuikka

Hallitus on kokoontunut 11 kertaa. 

Tilintarkastajat

Varsinainen tilintarkastaja
KTH Hannele Stenmark, BDO Oy

Varatilintarkastaja
KHT JHT Tiina Lind, BDO Oy

TOIMIALOJEN 
JA TYÖRYHMIEN JÄSENET

1. JÄSENYYS (GMT) 
Jäsenjohtaja (MDC) 2018 – 2021 Harri Hirvelä, 
LC Kempele/Sampola

• PCC Lauri Vainio, LC Hämeenlinna/Birger 
• PCC Heidi Rantala, LC Tampere/Siilinkari
• Lion Marja Sundström, LC Lempäälä/Sääksjärvi
• PDG Ulf Nummelin, LC Porvoo/Borgoensis
• DG Thorolf Westerlund

MD 107 New Voices -yhteyshenkilö IPCC Pirkko Viha-
vainen, LC Juva/Luonteri 

Seurantavastuu: DG Thorolf Westerlund

2. KOULUTUS (GLT)
Koulutusjohtaja (MDC) 2017 – 2020 Varpu Ylhäinen, 
LC Vantaa/Vernissa

Ohjausryhmä:
• Pj. MD-GLT Varpu Ylhäinen, LC Vantaa/Vernissa
• PDG Jukka Kärkkäinen, LC Helsinki/Metsälä
• Lion Leena Lehtonen, LC Vantaa/Vernissa
• Lion Olavi Tapaninen, LC Oulu/Avain
• PDG Bo Lindberg, LC Parainen-Pargas

Koulutustoimialan ruotsin kielen kääntäjä
Lion Aira Huhta, LC Oulu/Hannat

Seurantavastuu: DG Kristiina Jäntti

3. VIESTINTÄ
Viestintäjohtaja (MDC) 2017–2020 Teija Loponen, 
LC Helsinki/Malmittaret 
• Lion Kati Arkkila, LC Helsinki/Finlandia 
• 1VDG Raimo Sillanpää, LC Vaasa/Meri
• Viestintä- ja markkinointipäällikkö Anna-Kaisa 

Jansson, Lions-liitto 
• Kutsuttuna tarvittaessa toimialajohtajat ja LION-leh-

den toimitusneuvoston pj. Lauri Kaira, LC Vantaa/
Pähkinärinne 

LION-lehden toimitusneuvosto, pj. Lauri Kaira, LC Van-
taa/Pähkinärinne 
• Lion Ulla Karppinen, LC Oulu-Uleåborg 
• Lion Pirjo Koskenrouta, LC Uusikaupunki/Merettaret 
• ID Heimo Potinkara, LC Lahti/Laune

Ruotsinkielisten asioiden työryhmä, 
pj. PDG Björn Taxell, LC Parainen-Pargas 
• PDG Gurli Dumell, LC Jakobstad-Pedersöre/Lin-

neor, translatorkoordinator
• PDG Björn Hägerstrand, LC Mariehamn, språkrör 

för Åland 
• PDG Bo Lindberg, LC Parainen-Pargas, fältchef 

(klubbkontakt).

Seurantavastuu: DG Aarno Niemi

4. PALVELU (GST)
Palvelujohtaja (MDC) 2017 – 2020 Jukka Isotalo, LC 
Oulu/Raatti 

Monivuotiset työryhmät

• Lions Quest 2018–2021, 
pj., LQCD Jorma Hokkanen, LC Ylöjärvi/Keijärvi 
• Lion Virpi Lukkarla, LC Pöytyä/Afrodite 
• Mari Koivisto, LQ-koulutussihteeri, Lions-liitto 
• DG Sirkka-Liisa Voutilainen 

• Leotoiminta 2017 – 2020, 
Leotoiminta 2017 – 2020, pj., PDG Kari Eväsoja, LC 
Helsinki/Timantit 
• Leopres. Kati Jaatinen, Leo Club Jyväskylä/Lohi-

koski 
• Leovarapres. Joel Stockmakare, Leo Club Vantaa 
• Lion Clara Nilsson, LC Helsinki/Timantit 
• IPDG Sanna Mustonen, LC Kirkkonummi-Kyrkslätt/

Nice 

Nuorisoleiri ja -vaihto 2017−2020, 
 pj., PDG Ari Lindell, LC Loimaa/Tähkä 

Piirien nuorisovaihtojohtajat: 
• Kaija Honka, 107-A 
• Teemu Laitinen, 107-B
• Tarja Salomäki, 107-C 
• Veijo Suhonen, 107-D
• Tarja Kyttälä, 107-E
• Harri Peltonen, 107-F 
• Tuomo Rajala, 107-G 
• Juha-Pekka Vatanen, 107-H 
• Marika Haapakoski, 107-I
• Kari Pihlainen, 107-K 

3. 

4. 

Toimintakertomus 2019-2020



15Finlands Lionsförbund rf

Toimintakertomus 2019-2020

• Aki Niemitalo, 107-L 
• Kaija Valtonen, 107-M 
• Leena Kuismanen, 107-N 
• Tor-Erik Backström, 107-O 

• Sri Lankan kummilapsitoiminta
pj. lion Eero Arvo, LC Hamina 
• Lion Leena Marvola-Sine, LC Rauma/Kanali Helme 
• Lion Pirjo Puoskari, LC Oulu/Hannat 
• PDG Matti Paavola, LC Lahti
• PDG Veikko Valavuo, LC Rauma/Reimari 
• Lion Jaakko Uusalo, LC Klaukkala 
• PDG Jarmo Marttila, LC Hamina 
• Taru-Maija Gustafsson

Orkester Norden 2017−2020
vastuuhenkilö Suomen maakoordinaattori 
PDG Erkki Voutilainen, LC Valkeakoski 

Puhtaat vedet 2018−2020
vastuuhenkilöt 2VDG Mika Pirttivaara, LC Tapiola ja PDG 
Tiitus Tuohikorpi, LC Helsinki/Cosmopolitan 
• 2VDG Johanna Arho-Forsblom, LC Äänekoski/Helmi 
• Lion Aki Saariaho, LC Tapiola
• Lion Eija Tuomaala, LC Kiiminki 

Liikennekasvatuksen yhteistyöverkosto
yhteyshenkilö PDG Jukka Uola, LC Hämeenlinna/Renko 

Seurantavastuu: DG Tor-Erik Backström lukuunottamatta 
Lions Quest ja Orkester Norden, joita seuraa DG Sirk-
ka-Liisa Voutilainen

5. KUMPPANUUSTOIMIALA
Kumppanuusjohtaja (MDC) 2019–2022 
PDG Veikko Teerioja, LC Lappeenranta

Joulukortit 2019 
vastuuhenkilöt lion Hannele Tanner-Penttilä, LC Aura/Sisu 
ja lion Hilve Reijonen, LC Huittinen/Doris

Arvat 2019–2020
vastuuhenkilöt lion Johan Finne, LC Turku/Åbo ja lion Juha 
Alitalo, LC Kankaanpää

Seurantavastuu: DG Heikki Mäki

6. KANSAINVÄLINEN TOIMINTA (IR)
Kansainvälisen toiminnan johtaja (MDC) 2018–2020 Heimo 
Potinkara, LC Lahti/Laune 

Vastuuhenkilöt:
• LCIF-koordinaattori 2018 - 2021  

PCC Heikki Hemmilä, LC Ylivieska 
• Alert-työryhmän jäsenet (ohjeistuksen mukaan)

ID Heimo Potinkara, LC Lahti/Laune, puheenjohtaja 
• MD 107 Campaign 100 -koordinaattori,  

PCC Heikki Hemmilä, LC Ylivieska
Työryhmän jäsenet
• ID Heimo Potinkara, LC Lahti/Laune
• MD-PRC Teija Loponen, LC Helsinki/Malmittaret

NSR-OC-jäsen 2017–2022, 
PID Tapani Rahko, LC Järvenpää/Jean Sibelius

Baltic Sea Lions ja Baltic Sea Lions -verkoston 
puheenjohtaja
PDG Sanna Siissalo, LC Espoo/City

Special Olympics PDCC 
Matti Tieksola, LC Oulunsalo 

Sri Lankan Lions-ystävät
IPID Markus Flaaming, LC Vantaa/Kaivoksela 

Seurantavastuu: DG Heikki Mäki

7. HALLINTOA TUKEVA TYÖ

Toiminnan ja talouden suunnittelu
pj., VCC Matti Reijonen, LC Vampula 
• CC Aarne Kivioja, LC Helsinki/Pakinkylä
• ID Heimo Potinkara, LC Lahti/Laune
• DG Heikki Mäki, LC Paattinen
• 1VDG Nina Moilanen, LC Vihti/Nummela
• Lion Pentti Mäkinen, LC Helsinki/Pakinkylä
• Maarit Kuikka, toiminnanjohtaja, Lions-liitto 

Tarvittaessa toimikuntaan voidaan kutsua käsiteltävään 
aiheeseen liittyvä asiantuntija.

Sääntöasiat
pj. Tommi Virtanen, LC Kisko
Työryhmän jäsenet
• DG Aarno Niemi, LC Rauma/Reimari 
• DG Kristiina Jäntti, LC Espoo/Aurorat

Lions-talotyöryhmä
pj. PDG Jarmo Rastas, LC Rovaniemi/Lainas 
• PDG Veikko Teerioja, LC Helsinki/Kruunuhaka
• Lion Veijo Kekkonen, LC Helsinki/Revonsalmi
• PDG Reima Mäkelä, LC Tampere/Kaakinmaa
• GS Maarit Kuikka, Lions-liitto

Tieto- ja viestintätekniikka
pj., IPDG Tuomo Romakkaniemi, LC Rovaniemi/Ounasvaara
• D-Admin Markku Patrikainen, LC Turku/Linna
• Lion Aki Tauriainen, LC Riihimäki
• Lion Jarno Kääpä, LC Tervakoski
• Maarit Kuikka, toiminnanjohtaja, Lions-liitto
• PCC Jari Rytkönen, LC Uurainen (ulkojäsen)

Entisten johtajien verkostot (ID, PID:t ja PCC:t)
vastuuhenkilö IPCC Pirkko Vihavainen, LC Juva/Luonteri

Seurantavastuu: DG Aarno Niemi

LIITON EDUSTUS KANSAINVÄLISISSÄ 
KOKOUKSISSA JA TEHTÄVISSÄ 
SEKÄ SUOMESSA VIERAILLEET 
KANSAINVÄLISET VIERAAT

Kansainvälinen vuosikokous
Järjestön 102. vuosikokous pidettiin Milanossa, Italiassa, 
5.7.–9.7.2019. Liiton edustajina kokouksessa olivat CC 
Aarne Kivioja puolisoineen.

5. 
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Kokouksessa asettuivat järjestömme 
johtoon kaudelle 2019—2020:
• International President, Dr. Jung-Jul Choi, Korea
• International I Vice President, Judge Haynes  

Townsend, Georgia, USA
• International II Vice President Brian Sheehan,  

Minnesota, USA
• International III Vice President Dr. Patti Hill, Alberta, 

Kanada

Piirikuvernöörien kansainvälinen koulutukset tapah-
tuivat St. Charlesissa (Q Center) 12.–14.2.2019 sekä 
kansainvälisen vuosikongressin yhteydessä Milanossa, 
Italiassa, 4.7.2019. Suomalaisten elektien kouluttajana 
oli PCC Jari Rytkönen.

Europa Forum
Europa Forum järjestettiin 4.–6.10.2019 Tallinnassa, 
Virossa. Liiton virallisena edustajana kokouksessa olivat 
CC Aarne Kivioja puolisoineen. Lisäksi Europa Forumin 
nuorisovaihtoa koskevaan osuuteen osallistuvat nuo-
risovaihtojohtaja Ari Lindell ja B-piirin nuorisovaihtojoh-
taja Teemu Laitinen.

NSR
NSR-kokous pidettiin 17. - 19.1.2020 Kööpenhaminas-
sa/Tanskassa. Liiton edustajina kokouksessa olivat CC 
Aarne Kivioja ja VCC Matti Reijonen puolisoineen. 

Muiden maiden vuosi- ym. kokoukset
Koronapandemian vuoksi kaikki pohjoismaiset vuosiko-
koukset peruttiin, joten moninkertaispiirillämme ei ollut 
edustusta niissä.

Suomen lionien kansainväliset tehtävät
Suomen Lions-toiminnan edustajina kansainvälisissä 
tehtävissä olivat: 
• ID Heimo Potinkara, kansainvälisen hallituksen 

jäsen (International Director) 2018−2020
• PID Tapani Rahko NSR-OC-valiokunnan jäsen 

2017–2022
• PDG Sanna Mustonen NSR-tulevaisuustyöryhmän 

jäsen

Kansainväliset vieraat Suomessa
• IP Jung-Jul Choi puolisoineen vieraili Suomessa 

25.–27.8.2019. 

LIITON EDUSTUS MUISSA 
YHTEISÖISSÄ

Punainen Sulka ry
Suomen Lions-liitto ry on Punainen Sulka -yhdistyksen 
yhteisöjäsen ja sitä edustivat IPCC Pirkko Vihavainen 
ja toiminnanjohtaja Maarit Kuikka.

Arne Ritari -säätiö 
Säätiön hallituksessa oli Lions-liiton edustajana IPCC 
Pirkko Vihavainen.

Lasten ja nuorten säätiö – IYF 
Suomen Lions-liitto ry on yksi säätiön perustajajäsenis-
tä. Lasten ja nuorten säätiön hallituksen jäsenenä toimi 
PCC Tuomo Holopainen. Neuvottelukunnan jäsenenä 
oli PID Jouko Ruissalo.

6. 

8. PALKITSEMISET

Kansainvälisen presidentin palkinnon, Presidential 
Award, saivat PID Harri Ala-Kulju (Espoo/Keskus), Rai-
ja Alonen (Hämeenlinna/Linnattaret), IPID Markus Flaa-
ming (Vantaa Kaivoksela), MD-GMT Harri Hirvelä (Kem-
pele/Sampola), PDG Antti Hynnä (Lempäälä), MD-SC 
Jukka Isotalo (Oulu/Raatti), CC Aarne Kivioja (Helsinki/
Pakinkylä), PID Erkki Laine (Espoo/Kivenlahti), MD-PRC 
Teija Loponen (Helsinki/Malmittaret), PID Lauri Merivir-
ta (Pori/Ulvila), PID Tapani Rahko (Järvenpää/Jean Si-
belius), PID Jouko Ruissalo (Helsinki/Mellunmäki), PCC 
Jari Rytkönen (Uurainen), Tarja Salomäki (Hämeenlinna/
Liinut) ja MD-LDC Varpu Ylhäinen (Vantaa/Vernissa).

Kansainvälisen presidentin johtajuuspalkinnon, Leader-
ship Award, saivat MD-LeoD Kari Eväsoja (Helsinki/
Timantit), DG Hannu Hertti (Padasjoki), MD-YCED Ari 
Lindell (Loimaa/Tähkä) ja VCC Matti Reijonen (Vampu-
la).

Suomen Lions-liiton kolmen ruusukkeen ansiomer-
kin saivat Timo Haasto, Vihti/Hiidenvesi, Maija-Liisa 
Heikkilä, Vihti/Nummela, Erkki Honkala, Peräseinäjoki, 
Reino Laine, Somero, Heikki Mäkelä, Turku/Suikkila ja 
Jarmo Rastas, Rovaniemi/Lainas.

Suomen Lions-liiton kahden ruusukkeen ansiomerkin 
saivat Markku Esko, Sastamala/Vammala, Airi Leski-
nen, Iisalmi, Ari Lindell, Loimaa/Tähkä, Seppo Saare-
lainen, Oulu-Myllyoja-Haapalehto, Hannele Taattola, 
Nilsiä/Syvärinseutu, Mikko Torkkeli, Turku/Suikkila ja 
Istvan Vilagi, Sastamala/Vammala.

Kahden tähden Leo -ansiomerkin sai leohallituksen 
puheenjohtaja Kati Jaatinen, Leo Club Jyväskylä/Lohi-
koski.

Medal of Merit -ansiomerkki myönnettiin 12:lle lionille. 
Suomen Lions-liiton ansiotähden sai 34 lionia.

Kotimainen piirikuvernöörin ansiomerkki annettiin 14 
piirikuvernöörille ja kotimainen piirikuvernöörin puolison 

7. LIONS-MESTARUUSKILPAILUT
Lions-liiton mestaruuskilpailuja järjestettiin kauden 
aikana seuraavasti:

Kilpailu Ajankohta Järjestäjä (piiri, LC)

8.2.20 G/Karstula/Sirkat

C/Hämeenlinna/Tawasti 
ja Rotaryt24.8.19

Keilailu

29.2.20 H/Kontiolahti

Suunnistus

Sökö

Ammunta, 
skeet ja trap, 
haulikko

10.–11.8.19 M/Ylistaro

Karaoke

02-03/20 G/Saarijärvi/Palvasalmi

Toimintakertomus 2018-2019
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ansiomerkki piirikuvernöörien puolisolle.

Council Chairpersonin ja Council Chairpersonin 
puolison ansiomerkki annettiin CC Aarne Kiviojalle 
puolisoineen.

Suomen Lions-liiton yhden ruusukkeen ansiomerkin 
sai 98 lionia ja ladyjen ansiomerkin 30 ladya tai mies-
puolisoa. 

Ympäristöteko paikkakunnan parhaaksi -palkinnon 
1. sija meni LC Kontiolahdelle ja 2. sija LC Oulu/Pate-
nimelle, jotka kummatkin vastaanottivat rahapalkinnot, 
Lions-näkyvyyslevyt sekä kunniakirjat.

Toimintakertomus 2019-2020
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Tilinpäätös 30.06.2020
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SUOMEN LIONS-LIITTO R.Y. LTT 6
Y-tunnus:
Kotipaikka:

TILINPÄÄTÖKSEN LIITETIEDOT 30.6.2020

Pusu -avustukset

525 PuSu Quest 
yhteistyöhanke 723 Lions Quest 724 Leo-toiminta 725 Nuorisovaihto

726 Orkester 
Norden 727 Kummilapset 728 Skeba

729 Lions-
nuorisotoiminnan 
markkinointi 722 Piirit ja klubit

Kaudella 2017-2018 
myönnetty avustus 187 500,00                 100 000,00    32 000,00       28 000,00                   35 000,00    10 000,00     15 000,00            10 000,00             80 000,00    

Käytetty kaudella 2017-
2018 -                       

Kaudella 2018-2019 
myönnetty avustus -                       -                    -                   -                      -                  -                 -                -                 6 680,00         

Käytetty kaudella 2018-
2019 55 356,45 -          38 589,14 -       3 368,37 -        -                      -                 14 297,36 -    -                 81 680,00 -      

Käytetty kaudella 2019-
2020 5 646,50 -            35 632,66 -       258,23 -           5 000,00 -        

Annettu avustus 86 000,00 -          15 000,00 -      10 000,00 -    
Jää käytettäväksi 40 497,05           25 778,20        28 373,40       28 000,00          20 000,00       -                 702,64          10 000,00     -                  

Liiton nuorisotyö 
PuSu (kp 524)

Jaettava PuSu-osuus 401 500,00         
Avustukset 230 000,00 -        
Klubeille ja piireille 76 680,00 -          
Special Olympics 5 000,00 -            
I-Piiri 10 000,00 -          

79 820,00           

Tilinpäätös
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Tilinpäätös

SUOMEN LIONS-LIITTO R.Y. LTT 5
Y-tunnus: 0202201-9
Kotipaikka: Helsinki

TILINPÄÄTÖKSEN LIITETIEDOT 30.6.2020

Hallinnon aktiviteettien (kortit ja arvat) osuus edellisten tilikausien tuloksesta

Hallinnon aktiviteetit 1.7.2012  0,00
Tuotot/kortit 89 867,09
Kulut/kortit -89 867,09
Tuotot/arvat 163 429,95
Kulut/arvat -53 554,04  
Tulos 109 875,91
Sisäiset avustukset nuorisoaktiviteeteille -70 096,75  
Lisäys edellisten tilikausien tulokseen 39 779,16  
Hallinnon aktiviteetit 30.6.2013 39 779,16

Hallinnon aktiviteetit 1.7.2013  39 779,16
Tuotot/kortit 108 300,50
Kulut/kortit -108 300,50
Tuotot/arvat 132 080,00
Kulut/arvat -88 623,34  
Tulos 43 456,66
Sisäiset avustukset nuorisoaktiviteeteille -43 456,66  
Lisäys edellisten tilikausien tulokseen 0,00  
Hallinnon aktiviteetit 30.6.2014 39 779,16

Hallinnon aktiviteetit 1.7.2014  39 779,16
Tuotot/kortit 95 974,14
Kulut/kortit -95 974,14
Tuotot/arvat 153 080,00
Kulut/arvat -88 397,22  
Tulos 64 682,78
Sisäiset avustukset nuorisoaktiviteeteille -64 682,78  
Lisäys edellisten tilikausien tulokseen 0,00  
Hallinnon aktiviteetit 30.6.2015 39 779,16

Korttirahasto purettu 30.6.2015 25 680,96

Hallinnon aktiviteetit 1.7.2015  65 460,12
Tuotot/kortit 99 430,00
Kulut/kortit -51 125,00
Tuotot/arvat 158 770,00
Kulut/arvat -77 788,87  
Tulos 129 286,13
Sisäiset avustukset nuorisoaktiviteeteille -83 724,89  
Lisäys edellisten tilikausien tulokseen 45 561,24  
Hallinnon aktiviteetit 30.6.2016 111 021,36

Hallinnon aktiviteetit 1.7.2016  111 021,36
Tuotot/kortit 85 327,59

Tilinpäätös
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SUOMEN LIONS-LIITTO R.Y. LTT 5
Y-tunnus: 0202201-9
Kotipaikka: Helsinki

TILINPÄÄTÖKSEN LIITETIEDOT 30.6.2020

Hallinnon aktiviteettien (kortit ja arvat) osuus edellisten tilikausien tuloksesta

Kulut/kortit -43 362,74
Tuotot/arvat 150 500,00
Kulut/arvat -68 933,27  
Tulos 123 531,58
Sisäiset avustukset nuorisoaktiviteeteille -85 117,57  
Lisäys edellisten tilikausien tulokseen 38 414,01  
Hallinnon aktiviteetit 30.6.2017 149 435,37

Hallinnon aktiviteetit 1.7.2017  149 435,37
Tuotot/kortit 67 362,28
Kulut/kortit -38 296,62
Tuotot/arvat 155 620,00
Kulut/arvat -84 310,75  
Tulos 100 374,91
Sisäiset avustukset nuorisoaktiviteeteille -102 700,34  
Lisäys edellisten tilikausien tulokseen -2 325,43  
Hallinnon aktiviteetit 30.6.2018 147 109,94

Hallinnon aktiviteetit 1.7.2018  147 109,94
Tuotot/kortit 65 266,00
Kulut/kortit -40 364,74
Tuotot/arvat 137 890,00
Kulut/arvat -73 005,78  
Tulos 89 785,48
Sisäiset avustukset nuorisoaktiviteeteille -58 962,48  
Lisäys edellisten tilikausien tulokseen 30 823,00  
Hallinnon aktiviteetit 30.6.2019 177 932,94

Hallinnon aktiviteetit 1.7.2019  177 932,94
Tuotot/kortit 51 388,55
Kulut/kortit -27 834,08
Tuotot/arvat 124 740,00
Kulut/arvat -64 749,30  
Tulos 83 545,17
Sisäiset avustukset nuorisoaktiviteeteille -56 453,68  
Lisäys edellisten tilikausien tulokseen 27 091,49  
Hallinnon aktiviteetit 30.6.2020 205 024,43

Tilinpäätös
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Tilinpäätös Tilinpäätös

SUOMEN LIONS-LIITTO R.Y.
Y-tunnus: Y-tunnus: 0202201-9
Kotipaikka: Kotipaikka: Helsinki

TILINPÄÄTÖKSEN LIITETIEDOT
Hallinto

Hallinto Hallinto Hallinto Hallinto Hallinto
2019-2020 2018-2019 2017-2018 2016-2017 2015-2016

TULOSLASKELMA
 Varsinainen toiminta
      Tuotot 254 649 330 323 346 012 434 434 502 455
      Henkilöstökulut -210 493 -298 999 -287 191 -296 247 -261 267
      Poistot -17 697 -24 979 -31 334 -33 592 -35 669
      Muut kulut yhteensä -661 862 -738 739 -765 583 -896 116 -977 054
 Tuotto-/kulujäämä -635 403 -732 394 -738 096 -791 520 -771 535

 Varainhankinta
      Jäsenmaksutuotot 706 250 740 192 778 025 807 626 831 906
 Tuotto-/kulujäämä 70 847 7 798 39 928 16 105 60 371

 Sijoitustoiminta
      Tuotot 0 3 29 12 60
      Kulut -12 -78 -85
 Sijoitustoiminta 0 3 18 -67 -26
Tuotto-/kulujäämä 70 847 7 801 39 946 16 039 60 345

 Tulos ennen tp-siirtoja 70 847 7 801 39 946 16 039 60 345
      Sisäiset avustukset 0 0 0 0 0
      Siirrot rahastoihin/rahastoista 0 0 0 0 0
 Tilikauden yli-/alijäämä 70 847 7 801 39 946 16 039 60 345



32 Suomen Lions-liitto ry

SUOMEN LIONS-LIITTO R.Y.
Y-tunnus: Y-tunnus: 0202201-9
Kotipaikka: Kotipaikka: Helsinki

TILINPÄÄTÖKSEN LIITETIEDOT
Hallinnon aktiviteetit

Hall.aktivit. Hall.aktivit. Hall.aktivit. Hall.aktivit. Hall.aktivit.
2019-2020 2018-2019 2017-2018 2016-2017 2015-2016

TULOSLASKELMA                                                   
 Varsinainen toiminta                                                   
      Tuotot 582 385 528 353 552 488 798 626 740 806
      Henkilöstökulut -202 978 -123 204 -98 462 -76 247 -76 821
      Poistot 0 -1 671 -5 217 -5 217 -5 217
      Muut kulut yhteensä -396 430 -381 502 -478 520 -697 098 -609 804
 Tuotto-/kulujäämä -17 023 21 976 -29 711 20 064 48 964

 Varainhankinta
      Jäsenmaksutuotot 0 0 0 0
 Tuotto-/kulujäämä -17 023 21 976 -29 711 20 064 48 964

 Sijoitustoiminta
      Tuotot 0 0 0
      Kulut 0 0 0
 Sijoitustoiminta 0 0 0 0 0
 Tulos ennen tp-siirtoja -17 023 21 976 -29 711 20 064 48 964

 Tulos ennen tp-siirtoja -17 023 21 976 -29 711 20 064 48 964
      Sisäiset avustukset 60 238 4 629 0 0 -3 000
      Siirrot rahastoihin/rahastoista 0 0 0
 Tilikauden yli-/alijäämä 43 215 26 605 -29 711 20 064 45 964

114 062,00 -0,58 0,00 0,00 0,00

Korttien ja arpojen osuus tuloksesta (LTT 5)

Tilinpäätös
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Tilinpäätös

SUOMEN LIONS-LIITTO R.Y.
Y-tunnus: Y-tunnus: 0202201-9
Kotipaikka: Kotipaikka: Helsinki

TILINPÄÄTÖKSEN LIITETIEDOT
Omakatteiset rahastot

omakatteiset omakatteiset omakatteiset omakatteiset omakatteiset
rahastot rahastot rahastot rahastot rahastot

2019-2020 2018-2019 2017-2018 2016-2017 2015-2016
TULOSLASKELMA                                                   
 Varsinainen toiminta                                                   
      Tuotot 194 922 201 919 397 597 1 825 555 1 458 502
      Henkilöstökulut -23 745 -42 531 -7 925 -44 157 -37 844
      Poistot 0 0 0
      Muut kulut yhteensä -241 842 -372 020 -1 959 044 -620 084 -506 445
 Tuotto-/kulujäämä -70 666 -212 632 -1 569 372 1 161 314 914 213

 Varainhankinta
      Jäsenmaksutuotot 0 0 0
 Tuotto-/kulujäämä -70 666 -212 632 -1 569 372 1 161 314 914 213

 Sijoitustoiminta
      Tuotot 5 6 640 337
      Kulut 0 0 0
 Sijoitustoiminta 0 0 5 6 640 337
Tuotto-/kulujäämä -70 666 -212 632 -1 569 368 1 167 954 914 550

 Tulos ennen tp-siirtoja -70 666 -212 632 -1 569 368 1 167 954 914 550
      Sisäiset avustukset -60 238 -4 629 0 0 3 000
      Siirrot rahastoihin/rahastoista 130 904 217 261 1 569 368 -1 167 954 -917 550
 Tilikauden yli-/alijäämä 0 0 0 0 0

Tilinpäätös
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SUOMEN LIONS-LIITTO R.Y.    
Y-tunnus: 0202201-9
Kotipaikka: Helsinki

TASE - HALLINTO EUR 30.6.2020 30.6.2019 30.6.2018 30.6.2017 30.6.2016

VASTAAVAA
PYSYVÄT VASTAAVAT
Aineettomat hyödykkeet 8 251,64 10 240,25 19 696,41 37 489,17 55 281,93
Aineelliset hyödykkeet 297 717,98 323 335,08 338 939,59 357 349,09 349 310,24
PYSYVÄT VASTAAVAT YHTEENSÄ 305 969,62 333 575,33 358 636,00 394 838,26 404 592,17

VAIHTUVAT VASTAAVAT
Vaihto-omaisuus 45 951,89 50 054,03 49 370,22 57 835,51
Lyhytaikaiset saamiset 101 015,02 90 622,94 117 383,58 223 312,59
Rahat ja pankkisaamiset

Kassavarat 1 055,70 1 303,20 860,50 807,80 5 046,81
Liitto 368 507,96 508 782,04 358 626,48 25 171,93 81 402,45
Puhtaat vedet -hanke 25 201,22 19 693,93 1 001,32 943,11 12 862,68
Orkester Norden 71 327,63 108 607,85 0,00 0,00 0,00
NSR (ent. NV) 0,00 0,00 0,00 63 328,36 75 529,73
Varainhankinta (ent.kortit) 0,00 0,00 0,00 137 967,47 189,63
Verkkokauppa 0,00 0,00 0,00 4 954,33 13 286,09
Leojen 42 189,23 0,00 0,00 0,00 0,00
Rahansiirrot matkalla 7 114,87 38 023,86 0,00 1 933,65 4 031,00

VAIHTUVAT VASTAAVAT YHTEENSÄ 662 363,52 676 410,88 501 165,27 401 860,45 473 496,49

VASTAAVAA YHTEENSÄ 968 333,14 1 009 986,21 859 801,27 796 698,71 878 088,66

VASTATTAVAA
OMA PÄÄOMA

Edellisten tilikausien yli-/alijäämä 588 823,30 551 584,48 541 349,74 512 861,66 380 871,75
Leojen hallitus - peruspääoma 27 077,57 0,00 0,00 0,00 0,00
Korttirahaston purku 0,00 0,00 0,00 0,00 25 680,96
Edellisten tilikausien oikaisut 0,00 0,00 0,00 -7 614,63 0,00
Tilikauden yli-/alijäämä 114 063,57 34 406,34 10 234,74 36 102,71 106 308,95
OMA PÄÄOMA YHTEENSÄ 729 964,44 585 990,82 551 584,48 541 349,74 512 861,66

VIERAS PÄÄOMA
Velka AR-säätiölle 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Lyhytaikaiset velat 238 368,70 423 995,39 308 216,79 255 348,97 365 227,00

VIERAS PÄÄOMA YHTEENSÄ 238 368,70 423 995,39 308 216,79 255 348,97 365 227,00

VASTATTAVAA YHTEENSÄ 968 333,14 1 009 986,21 859 801,27 796 698,71 878 088,66

34Finlands Lionsförbund rf
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SUOMEN LIONS-LIITTO R.Y.    
Y-tunnus: 0202201-9
Kotipaikka: Helsinki

TASE - RAHASTOT EUR 30.6.2020 30.6.2019 30.6.2018 30.6.2017 30.6.2016

VASTAAVAA
PYSYVÄT VASTAAVAT
Aineettomat hyödykkeet 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
PYSYVÄT VASTAAVAT YHTEENSÄ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

VAIHTUVAT VASTAAVAT
Vaihto-omaisuus 0,00 0,00 0,00 0,00 24 887,60
Lyhytaikaiset saamiset 36 629,05 9 547,00 247 961,94
Rahastoarvopaperit 84 447,75 114 479,05 114 517,85 114 537,30 129 897,39
Rahat ja pankkisaamiset

Punainen Sullka 374 072,61 443 839,93 612 098,64 2 065 990,28 642 494,72
Leo 153,85 153,85 0,00 169,05 34,68
Katastrofi 6 756,01 10 520,54 9 975,89 25 522,62 12 885,45
Suomi Johtoon 0,00 0,00 0,00 35 542,29 35 734,59
Sri Lanka 1 849,26 5 644,12 3 081,03 106 112,30 154 270,91
Kummilapsi 22 503,67 14 505,46 62 318,23 6 424,09 7 023,17

VAIHTUVAT VASTAAVAT YHTEENSÄ 489 783,15 589 142,95 838 620,69 2 363 844,93 1 255 190,45

VASTAAVAA YHTEENSÄ 489 783,15 589 142,95 838 620,69 2 363 844,93 1 255 190,45

VASTATTAVAA
OMA PÄÄOMA

Sidotut omakatteiset rahastot
Punainen Sulka -rahasto 281 085,26 398 290,12 612 002,74 2 072 518,58 841 495,52
Leo-rahasto 51 220,59 51 251,89 51 290,69 51 325,34 52 942,02
Katastrofirahasto 39 647,87 58 061,55 73 356,90 76 588,95 89 441,53
Suomi johtoon -rahasto 35 506,81 35 506,81 35 506,81 35 542,29 35 616,78
Sri Lanka -rahasto 1 846,37 4 970,87 3 081,03 106 112,30 154 269,68
Kummilapsirahasto 22 272,70 14 402,56 4 136,62 6 655,09 7 023,17
Sidotut omakatteiset rahastot 431 579,60 562 483,80 779 374,79 2 348 742,55 1 180 788,70

VIERAS PÄÄOMA
Lyhytaikaiset velat 58 203,55 26 659,15 59 245,90 15 102,38 74 401,75

VIERAS PÄÄOMA YHTEENSÄ 58 203,55 26 659,15 59 245,90 15 102,38 74 401,75

VASTATTAVAA YHTEENSÄ 489 783,15 589 142,95 838 620,69 2 363 844,93 1 255 190,45
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Tilinpäätös
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Tilinpäätös Tilinpäätös
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9. Vahvistetaan tilinpäätös

10. Myönnetään vastuuvapaus kaudelta 2019–2020
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11. Liiton puheenjohtajan (CC) valinta

Tärkeimmät lionstehtävät

• Leijona 11.5.2004 alkaen
• Klubipresidentti 2011–2012
• Klubin rahastonhoitaja 2019–
• Klubin leo–neuvoja 2019–
• Klubin Punainen sulka –vastaava 2005–2007 sekä 2015–2018
• Piirikuvernöörin antama tehtävä: uuden klubin perustaminen 2011–2012
• Opaslion 2012–
• Lohkopuheenjohtaja 2014–2015
• Punainen sulka -piirikoordinaattori 2015–2018
• Piirikuvernööri 2018–2019
• Piirin koulutusjohtaja 2019–
• NSR Tulevaisuustyöryhmän Suomen edustaja 2019–2020
• Silmä- ja kudospankkisäätiön hallituksen lionjäsen 1/20 alkaen
• Lionien virallinen kouluttaja -pätevyys (LCIP) 2020–2023
• Liiton varapuheenjohtaja 2020–21

Sanna Mustonen

Henkilötiedot

• Syntynyt 9.10.1972 Säkylä
• Yleislääketieteen erikois-

lääkäri, apulaisylilääkäri, 
Espoon kaupunki

• Puoliso Mika, tytär Reetta

Osanotto lionskokouksiin

• Kaikki kotimaiset vuosikokoukset alkaen 2012 Jyväskylä
• NSR 2019 Gardermoen, Norja ja 2020 Glostrup, Tanska
• Europa Forum 2018 Skopje, Makedonia ja 2019 Tallinna, Viro
• KV-vuosikokous: 2018 Las Vegas, USA ja 2019 Milano, Italia
• KV-valmennukset: 2017 ALLI-valmennus Malaga, Espanja  

ja 2019 LCIP-valmennus Lontoo, Iso-Britannia
• Opaslion-valmennukset: 2012, 2018 ja 2020

Palkitsemiset

• 25.5.07 Lion of the Year - LC Kirkkonummi-Kyrkslätt/NICE
• 31.5.11 Klubin Presidentin tunnustus hallitustyöstä
• 14.4.12 Piirikuvernöörin ansiotähti
• 31.1.13 International President’s Membership Achievement Award for 2011–2012
• 13.4.13 100% presidentin ansiomerkki
• 16.5.13 Tunnustuspalkinto ansioituneelle Lionille
• 16.5.13 International President’s Growth Achievement, Crystal Pin 2011–2012
• 2014 Laajennuspalkinto uudesta klubista
• 14.11.14 Kansainvälisen presidentin kunniakirja koulutetulle opaslionille
• 21.1.16 Melvin Jones jäsenyys
• 2016 Suomen Lions-liiton 1-ruusukkeen ansiomerkki
• 15.9.16 Membership Key Award
• 30.3.17 District Governor’s Certificate of Appreciation 
• 8.10.18 2-sulan Punainen Sulka -ansiomerkki
• International President’s Certificate of Appreciation 2017–2018
• Kansainvälisen presidentin kunniakirja piirikuvernöörille 2018–2019
• 28.10.19 LCIF Helping Hands -palkinto
• International President’s Certificate of Appreciation 2019–2020
• 2019 Suomen Leojen valinta ”Vuoden leijona”
• 2020 Liiton ansiotähti

LC Kirkkonummi-Kyrkslätt/NICE

Kielitaito

Suomi, ruotsi, englanti, 
(italia, saksa)
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12. Liiton varapuheenjohtajan (VCC) valinta

Tärkeimmät lionstehtävät

• C-piirin piirikuvernööri 2020-2021
• piiirhallituksessa 2016->
• DC-Quest-pj 2017-2019
• lohkon pj. 2016-2018
• Suomen Lions-liitto, Toiminnan ja talouden suunnittelutoimikunnan jäsen 

2019-20 ja 2020-21
• Suomen Lions-liiton vuosikokouksen sihteeri 2020
• klubipresidentti 2015-2016

Nina Moilanen

Henkilötiedot

• 22.12.1966 Espoo
• Maatalous- metsätieteiden mais-

teri, agronomi/hallinto- ja talous-
vastaava, Scanditron Finland Oy

• eronnut, lapset: 27v. Patrick, 20v. 
Miikka, 16v. Markus

Osanotto lionskokouksiin

• Suomen Lions-liiton vuosikokoukset 9 kertaa 2012 ->
• e-NSR 2021 Helsinki
• Europa Forum 2019 Tallinna
• Kv. vuosikokous 2019 Milano

Palkitsemiset

• Melvin Jones -fellowship 2020
• I-ruusukkeen ansiomerkki 2019
• LCIF Helping Hands Award 2020
• 100%-presidentin ansiomerkki 2017

LC Vihti/Nummela

Kielitaito

• äidinkieli: suomi
• sujuva: englanti, ruotsi
• kohtuullinen: ranska
• alkeet: saksa, eesti, 

nykykreikka
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Tärkeimmät lionstehtävät

• Leijona 28.2.2001 alkaen
• Klubipresidentti kausilla 06–07, 11–12 ja 15–16
• Useita klubitehtäviä, mm. Quest vastaavana ja sihteerinä
• Lohkon pj 09–10
• Alueen pj 10–11, 11–12
• Piirisihteeri 07–08, 08–09 ja 17–18
• Piirikuvernööri 19–20

Heikki Mäki

Henkilötiedot

• 31.01.1968 Paattinen
• Upseeri / johtaja Lounais-

Suomen aluehallintovirasto
• Puoliso Hanna Kiiski-Mäki, 

kaksi jo aikuista lasta

Osanotto lionskokouksiin

• Klubin edustajana viisi kertaa vuosikokouksissa, 07 Rovaniemi, 16 Turku ja 
17-20 Oulu, Kalajoki, Seinäjoki (etä)

• NSR 20 Glostrup Tanska, 21 Helsinki (etä)
• Kv vuosikokous 19 Milano

Palkitsemiset

• 100 % pres 17.4.2007
• I ruusuke 17.4.2009
• Liiton ansiotähti 21.4.2018
• ARS I ruusuke 14.3.2019
• DG ansiomerkki 29.8.2020
• Ritari 19.9.2016
• MJF 1.4.2020

LC Paattinen

Kielitaito

Suomi, ruotsi, englanti, 
(saksa)
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13. Todetaan piirikuvernööriehdokkaat kaudelle 2020–2021

Tärkeimmät lionstehtävät

• Leijona 8.10.2009 alkaen
• Klubisihteeri 2011–2012, 2012–2013
• Klubipresidentti 2014–2015
• Klubimestari 2017–2018
• Piirisihteeri 2016–2017 
• Lohkon puheenjohtaja 2017–2018
• Piirin Campaign 100 koordinaattori 2018–2019
• KVN 2/2019–2020 järjestelytoimikunnan puheenjohtaja
• Piirikuvernööri 2020–2021, kurssinvanhin

Markku Vesikallio

Henkilötiedot

• Syntynyt 12.10.1960, 
Hartola

• Johtaja, pohjoismainen 
finanssikonserni

• Naimisissa, kolme aikuista 
lasta ja yksi lapsenlapsi

Osanotto lionskokouksiin

• Vuosikokoukset 9 kertaa
• NSR 2021
• Eurooppa Forum 2020 Tallinna
• KV vuosikokous 2019 Milano
• ALLI-koulutus Sofia 2016

Palkitsemiset

• 2015 100 % Presidentin ansiomerkki
• 2015 Melvin Jones jäsenyys
• 2017 1. ruusukkeen ansiomitali
• 2018 KV presidentin Certificate of Appreciation
• 2020 Campaign 100 helping hands ansiomerkki

LC Helsinki Pakinkylä

Kielitaito

• Suomi, äidinkieli
• Englanti, työkieli
• Ruotsi, välttävä
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14. Kansainvälisen johtajaehdokkaan (ID) 2022–2024 vaali

Tärkeimmät lionstehtävät

Klubissa LC Helsinki/Pakinkylä 
• Presidentti 2005–2006
• Kuusi muuta hallitustehtävää 2002–05, 2006–07, 2010–11, 2011–12
• Kuusitoimikunnan vetäjä 2003–4 
• LCIF-koordinaattori 2013–16
• Nuorisovaihtaja 2017– 
• Webmaster 2006 alkaen, osittain edelleen
• Hiihtovastaava 2020-
Piirissä 107-N
• Kummileijona LC Hki/Aurora 2006
• Lohkon puheenjohtaja 2011–12
• LCIF-koordinaattori 2012–15
• 2. varapiirikuvernööri 2014–15
• 1. varapiirikuvernööri 2015–16
• Piirikuvernööri 2016–2017, kurssinvanhin
Liitossa MD107
• Kuvernöörineuvoston jäsen 2016–17, 2018–21
• Liiton varapuheenjohtaja 2018–19
• Liiton puheenjohtaja 2019–20

Aarne Kivioja

Henkilötiedot

• Syntynyt 17.3.1953
• LKT, DI, ortopedian ja  

traumatologian dosentti; yksit. 
vast. otto, lautakunnat

• Puoliso lion Tuula Kivioja
• 5 lasta, 11 lastenlasta

Osanotto lionskokouksiin

• N-Piirin vuosikokous 13 kertaa
• Lions-liiton vuosikokous 14 kertaa
• NSR Rovaniemi 2016, Oslo 2019, Kööpenhamina 2020, Helsinki (verkos-

sa) 2021
• Europa Forum Sofia 2016, Skopje 2018, Tallinna 2019
• International Convention Honolulu 2015, Fukuoka 2016, Milano 2019
• Advanced Lions Leadership Institute Budapest 2014

Palkitsemiset

• Club President Award Top Five CSFII 2005–06 
• Melvin Jones -jäsenyys 2008
• Progressiivinen MJ-jäsen
• Liiton I ruusukkeen ansiomerkki 2010
• Lions-ritari 2012
• IP Certificate of Appreciation 2014–2015
• IP Certificate of Appreciation 2015–2016
• Arne Ritari -säätiön 1. ruusukkeen ansiomerkki 2017
• IP Leadership award 2018–2019
• IP Presidential award 2019–2020

LC Helsinki/Pakinkylä

Kielitaito

suomi äidinkielenä; ranska, englanti ja 
ruotsi sujuvasti; italia, saksa ja espanja 
tyydyttävästi, japanin kielen alkeet
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Tärkeimmät lionstehtävät

• LC Turku Auroran jäsen 1992 –, charterpresidentti 1992–94
• Piirikuvernööri 1998–99
• Lions–liiton IR–toimikunnan jäsen 1998–99
• Lions–liiton Quest–toimikunnan jäsen 1992–2002, puheenjohtaja 2001–02
• Lions–liiton varapuheenjohtaja, PTS–toimikunnan puheenjohtaja 2001–02
• Lions–liiton puheenjohtaja 2003–04
• Lions–liiton Punainen Sulka 2006 MD107 keräysjohtaja 2006
• Lions–aatteen Killan jäsen 2008 –, hallituksen jäsen 2020–
• Piirin koulutusjohtaja GLT 2014 –
• Lions–liiton vuosikokous, ohjelmavastaava 2016, 2021
• 107A:n KV–nuorisoleirin leirijohtaja 2019

Marja-Leena Knuutinen

Henkilötiedot

• 11.09.1947
• Kasvatustieteen maisteri,  

Yhtenäiskoulun apulaisrehtori, 
emerita

• Kaksi lasta, yksi lapsenlapsi

Osanotto lionskokouksiin

• Lions-liiton vuosikokoukset 35 kertaa
• NSR-kokoukset 6 kertaa
• EF-kokoukset 10 kertaa
• Kv. vuosikokoukset 5 kertaa
• Lukuisia Lions-vierailuja Pohjoismaissa, Euroopassa, Etelä-Amerikassa ja 

Yhdysvalloissa 
• Faculty Development Institute, FDI, Lissabon 2015 
• Lions Certified Instructor Program, LCIP, Lontoo 2019

Palkitsemiset

• Useita kansallisia sekä kansainvälisiä palkitsemisia ja tunnustuspalkintoja
• III ruusukkeen ansiomerkki
• Melvin Jones Fellow
• Lionsritari No 0568

LC Turku Aurora

Kielitaito

suomi, ruotsi, englanti, koulusaksa
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Tärkeimmät lionstehtävät

• Perustajajäsen klubissa vuodesta 1990–
• Klubipresidentti kolme kertaa
• Piirikuvernööri 2004–2005
• Perustamassa 7 uutta klubia E–piiriin
• Piirin LCIF koordinaattori 2009–2018
• Suomen Lions–liiton puheenjohtaja 2008–2009
• Europa Forum Tampere 2009, järjestelytoimikunta 
• Lions Quest puheenjohtaja liiton työryhmässä 2009–2012
• Sri Lankan silmäsairaalan LCIF apurahan valvoja 2010–2012
• LCIF maakoordinaattori 2012–2018
• LCI Teemaklubikoordinaattori Suomessa 2018–2021
• Sertifioitu opasleijona 2019–2021
• Sertifioitu Lions kouluttaja (LCIP) 2020–2023
• Piirin koulutusjohtaja, GLT 2020–2022
• Suomen Lions–liiton koulutustyöryhmän jäsen 2020–2023

Heidi Rantala

Henkilötiedot

• 13.4.1957, Valkeakoski
• Talousasiantuntija, Accountor 

Laskenatapalvelut Oy,
• Eläkeläinen 1.4.2021 alkaen
• Naimisissa, puoliso lion Esko, 

kaksi lasta, yksi lapsenlapsi

Osanotto lionskokouksiin

• Suomen Lions liiton vuosikokoukseen 25 kertaa
• NSR 5 kertaa
• Europa Forum 5 kertaa
• Kv. vuosikokous 3 kertaa
• Tanskan vuosikokous 2008
• Viron vuosikokous 2009

Palkitsemiset

• 100% presidentin ansiomerkki
• Erinomaisen klubipresidentin palkinto
• Lions liiton 3 ruusukkeen ansiomerkki
• International Presidents Award (3)
• Melvin Jones jäsenyys 2007, PMJF
• Arne Ritari -killan jäsenyys 2016
• IP`s Certificate of Appreciation (3)
• IP`s Letter of Commendation (2)
• District Coordinator Award, Top Five, CSFII
• Impact Leadership Certificate

LC Tampere / Siilinkari

Kielitaito

suomi, englanti, ruotsi
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Tärkeimmät lionstehtävät

• 3 kertaa presidenttinä
• Lohkon puheenjohtaja 2009–10
• Alueen puheenjohtaja 2010–11
• 2.VDG 2011–12
• 1.VDG 2012–13
• DG 2013–14
• Kuvernöörineuvoston jäsen 2013–14
• Lions–liiton sääntötyöryhmän jäsen 2014–18
• M–piirin 100 v. koordinaattori 2014–18
• Opaslion 2016–21
• VCC Lions–liiton varapuheenjohtaja 2019–20
• TTS– toimikunnan puheenjohtaja 2019–20
• TTS– toimikunnan jäsen 2020–21
• CC Lions–liiton hallituksen puheenjohtaja 2020–21
• CC Lions–liiton kuvernöörineuvoston puheenjohtaja 2020–21
• NSR CC-Boardin puheenjohtajuus 2020-2021

Matti Reijonen

Henkilötiedot

• 09.07.1948
• Eläkkeellä
• Naimisissa, 2 lasta ja 9 lastenlasta

Osanotto lionskokouksiin

Kotimaassa: 
• Piirin vuosikokous 17 kpl
• Liiton vuosikokous 13 kpl
• Eurooppa Forum Tampere 2009
Osallistuminen ulkomailla:
• NSR 3 kpl Ruotsi 2013, Tanska 2020, Helsinki 2021
• Tanskan convention 2014
• World convention 3 kpl Hampuri 2013, Honolulu 2015, Milano 2019

Palkitsemiset

• Piirikuvernöörin ansiotähti 2008
• 100 % presidentin ansiomerkki 2009
• Lohkon puheenjohtajan palkinto 2010
• Piirikuvernöörin tunnustuspalkinto 2010
• Alueen puheenjohtajan palkinto 2011
• Melvin Jones jäsenyys 2011
• Piirikuvernöörin tunnustuspalkinto 2012
• 1 ruusukkeen ansiomerkki 2013
• Kv. Excellence Award 1.VDG:n ansiomerkki 2013
• Kv. Certificate of Appreciation 2014
• DG ansiomerkki 2015
• Kv. Excellence Award DG:n ansiomerkki 2015
• Erinomaisen klubipresidentin ansiomerkki 2017
• Liiton ansiotähti 2017
• Kv. Kultainen rintamerkki 100 v. haasteen jäsenkasvusta (uusi klubi) 2018
• Kv. Presidential Certified Guiding Lion Award 2018
• IP Leadership award 2020

LC Vampula

Kielitaito

suomi ja englanti
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Tärkeimmät lionstehtävät

• D–piirin lohkon puheenjohtaja ja eri toimikuntien puheenjohtaja 2006–2017
• D–piirin piirikuvernööri 2010–2011
• Liiton koulutustoimikunnan jäsen 2010–2011
• LC Juva/Luonterin perustaminen ja charter presidentin tehtävä 2015–2016
• Pohjoismaisen More women in lions –työryhmän Suomen edustaja 

2014–2017
• Suomen Lions–liiton varapuheenjohtaja 2017–2018
• Suomen Lions–liiton puheenjohtaja 2018–2019
• Kuvernöörineuvoston jäsen 2019–2020
• New Voices –ohjelman Suomen koordinaattori 2019–2020

Pirkko Vihavainen

Henkilötiedot

• 2.12.1952
• Filosofian maisteri, Juvan yläas-

teen rehtori 1987–2014
• Puoliso PDG Markku Vihavainen 

1979 -, 3 lasta, 5 lastenlasta

Osanotto lionskokouksiin

• Liiton vuosikokous 19
• NSR 7
• Europa Forum 4
• Kansainvälinen vuosikokous 5
• Ruotsin vuosikokous 1
• Norjan vuosikokous 1
• Eestin vuosikokous 2

Palkitsemiset

• DG:n ansiotähti
• Kotimainen 100% presidentin ansiomerkki
• DG- ja DG:n puolisomerkit
• 1 ruusukkeen ansiomerkki
• Liiton ansiotähti
• Melvin Jones -jäsenyys
• IP Leadership Award 2 kertaa
• IP Presidential Award
• Arne Ritari -killan jäsenyys
• Kuntaliiton kultainen ansiomerkki
• Suomen Valkoisen Ruusun ritarikunnan 1. luokan mitali kultaristein

LC Juva/Luonteri

Kielitaito

Suomi, ruotsi, englanti, saksa, venäjää 
ja eestiä jonkin verran, nyt opiskelussa 
unkari
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15. Piirijakouudistus ja siihen kohdistuvat klubialoitteet

Kuvernöörineuvosto esittää vuosikokoukselle, että se hyväksyy piirijakouudistusta koskevan esityksen.

Esitys uudeksi piirijaoksi MD 107 

Päätösesitys

Kuvernöörineuvosto esittää liiton vuosikokoukselle hyväksyttäväksi MD 107:n uuden piirijakoesityksen. MD 107 muodostuu 
jatkossa yhdeksästä (9) piiristä nykyisten neljäntoista (14) asemesta. Mikäli vuosikokous hyväksyy esityksen, astuu uusi 
piirijako voimaan 1.7.2023, mikäli LCI:n kansainvälinen hallitus ja LCI:n kansainvälinen vuosikokous hyväksyy ja vahvistaa 
uuden MD 107:n piirirakenteen.

Lisäksi esitetään uusien piirien valmistelutyöryhmien perustamista materiaalissa olevan esityksen pohjalta. Mikäli vuosiko-
kous hyväksyy esityksen, käynnistyy valmistelutyöryhmien työskentely vuosikokouksen jälkeen. Uudella kuvernöörineuvos-
tolla on mandaatti päivittää työryhmän tietoja tarvittaessa.

Valtuutetaan uusi kuvernöörineuvosto nimittämään piirijakouudistuksen ohjausryhmän, toteuttamaan uudistus 
vuosikokouksen päätöksen mukaisesti 1.7.2023 mennessä.

Kolme piirijakouudistusta koskevaa vuosikokousaloitetta käsitellään tässä asiakohdassa  
ns. niputettuina. Aloitteita koskeva kuvernöörineuvoston päätösesitys vuosikokoukselle perustuu 
esitykseen piirijakouudistuksen toteuttamisesta.
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Nykyinen MD 107 piirijako

Nykyinen MD 107 piirijako on vuodelta 1977. Piirejä on kaikkiaan 14 ja ne on nimetty kirjaimin.

Miksi muutos on tarpeen

Kansainvälisissä säännöissä määritellään elinkelpoisen piirin kriteerit. Piirin jäsenmäärän tulee olla vähintään 1 250 jäsentä 
ja klubien määrä vähintään 35. Jos yllä olevat kriteerit eivät täyty, siirtyy piiri ns. transitiotilaan. Tämä tarkoittaa, että piiriku-
vernöörin tulee käynnistää toimenpiteet piirin saamiseksi elinvoimaiseksi.

Suomen jäsenkehitys on ollut jo usean vuoden negatiivinen, eli toiminnastamme katoaa vuosittain noin tuhat lionia. Jou-
kossa on ikärakenteesta johtuen luonnollista poistumaa, mutta myös eroamisia klubeista tapahtuu. Toki uusiakin jäseniä 
klubeihin rekrytoidaan onnistuneesti: 14.3.2021 mennessä uusia jäseniä on kuluvalla kaudella tullut +548.

Kun piirit eivät enää täytä elinkelpoisen piirin kriteerejä, ei piiristä voi asettua ehdolle kansainvälisiin virkoihin. Pienten piirien 
ongelmana on myös aktiivisten piirivirkailijoiden löytyminen piirihallituksien virkoihin.

Seuraavassa taulukossa kuvataan MD 107 piirien nykyinen jäsenmäärä sekä ennuste nykyisten piirien jäsenmääristä 
1.7.2023, eli tilanteessa missä piirijakouudistuksen on oletettu astuvan voimaan.  Taulukosta käy selville myös tämä hetki-
nen piirien jäsenten keski-ikä.

Muutoksella siis haetaan piirien jäsenmäärien kasvattamista ja saattamista elinkelpoisiksi. Tarkoitus on myös katsoa tilan-
netta pidemmällä aikavälillä, ettei piirijakoon tarvitse heti tehdä muutoksia.
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LCI MD107

Jäsenmäärän kehityksen ennuste per 1.7.2023

2018-19 2018-19 2019-20

Piiri 01/07/2020 28/02/2021 01/07/2021 01/07/2022

A -106 2 173      2 144      2 067       1 961      

B -60 948         946         888          828         

C -24 2 205      2 146      2 181       2 157      

D -106 1 536      1 482      1 430       1 324      

E -140 1 692      1 625      1 552       1 412      

F -67 1 497      1 478      1 430       1 363      

G -66 1 210      1 191      1 144       1 078      

H -85 1 142      1 121      1 057       972         

I -52 1 078      1 053      1 026       974         

K -63 1 233      1 114      1 170       1 107      

L -44 1 001      968         957          913         

M -95 1 610      1 597      1 515       1 420      

N -88 1 674      1 643      1 586       1 498      

O -69 1 089      1 064      1 020       951         

-1145 -967 -1065 20 088    19 572    19 023     17 958    

Taulukon selitykset:

Sarake 2019–20: Jäsenkehitys viimekaudella piireittäin
Sarake 1.7.2020: Kauden 2020 lähtötilanne
Sarake 28.2.2020: Jäsentilanne helmikuun 2021 lopussa
Sarake 1.7.2021: Ennuste kauden 2021–2022 alussa
Sarake 1.7.2020: Ennuste kauden 2022–2023 alussa
Sarake 1.7.2023: Ennuste kauden 2023–2024 alussa. Piirijako astuu voimaan.
Sarake keski-ikä: Piirin jäsenten keski-ikä 3/2021

Ennuste on laskettu kauden 2019–2020 jäsenkehityksen mukaan lineaarisesti.
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Uuden piirijaon valmistelu

Porin kuvernöörineuvoston kokouksen yhteydessä kuvernöörikurssi 2020–2021 sai tehtäväkseen miettiä MD107-
tason uutta piirijakoa. Suunnittelun aloittamista esitti liiton puheenjohtaja, koska jo seitsemän nykyistä piiriä eivät täytä 
kansainvälisen järjestön elinvoimaisen piirin kriteerejä. Kurssi päätti yksimielisesti ottaa tehtävän hoidettavakseen.

Kurssi kokoontui liiton puheenjohtajan ja varapuheenjohtajana kanssa = piirijakotyöryhmä, ensimmäiseen 
suunnittelukokoukseensa lokakuun viimeisenä viikonloppuna. 31.10–1.11.2020. Viikonlopun aikana tehtiin karttaharjoitus 
missä kaikki klubit visualisoitiin Suomen kartalle. Myös uudet piirirajat muotoutuivat viikonlopun aikana. Tehtiin yksimielinen 
ehdotus MD 107:n jakamisesta kahdeksaan uuteen piiriin. Samalla sovittiin, miten jokainen kuvernööri kommunikoi 
suunnitelmasta omassa piirihallituksessaan ja piirissään. Liiton viestintäjohtaja laati tiedotteen yhtenäisen viestinnän tueksi. 

Mainittakoon tässä yhteydessä, että piirijakouudistus on ollut hallituksen asialistalla marraskuusta 2020 lähtien. Liiton 
puheenjohtaja esitteli ja keskusteli piirijakouudistuksesta myös PCC-tapaamisessa marraskuussa.

Kuvernöörineuvoston virtuaalisessa kokouksessa marraskuun 28.11.2021 esiteltiin piirijakouudistuksen ehdotus 
seminaariosuudessa. Seminaarissa käytiin laajasti läpi suunnittelun periaatteet, taustat ja ehdotus kahdeksaksi piiriksi.
Seminaarin jälkeen piirikuvernöörien tehtävänä oli kommunikoida muutoksesta piireissään ja pyytää klubeilta kommentteja 
ja palautetta piirijakoesitykseen. Toiveena oli saada mahdollisimman paljon kommentteja ennen seuraavaa työryhmän 
kokousta.

Tammikuun ensimmäisenä viikonloppuna 2.–3.1.2021 kuvernöörit kokoontuivat jälleen fyysisesti edistämään piirijakoa. 
Klubeilta ja piireistä tulleita palautteita käsiteltiin ja piirijakoehdotusta muokattiin palautteiden pohjalta. Samalla sovimme, 
että jokainen kuvernööri vastaa palautteiden lähettäjille. Sovimme myös laajasta tiedottamisesta webinaarin muodossa.
Piirijakouudistusta koskeva webinaari järjestettiin 11.1.2021. Yli 350 leijonaa oli seuraamassa tilaisuutta. Tilaisuus 
nauhoitettiin ja nauhoitus on ollut saatavilla liiton sivuilla. Webinaarissa käytiin vilkasta keskustelua chat-kanavassa ja 
webinaari sai hyvää palautetta avoimesta tiedottamisesta.

Tammikuun lopussa kurssi kokoontui jälleen keskustelemaan piirijakouudistuksesta ja palautteista, joita oli saapunut lisää. 
Tässä yhteydessä päätimme järjestää omat kuulemistilaisuudet A- ja M-piirien edustajien kanssa. E-piiri ilmoitti myöhemmin 
haluavansa myös kuulemistilaisuuden. Pienempi koordinaatiotyöryhmä nimettiin hoitamaan kuulemiset ja edistämään työtä 
eteenpäin. Työryhmään tulivat mukaan kaksi 1vdg:tä ja yksi 2vdg ja ruotsinkielisten edustaja. Kaikki kuulemiset toteutettiin 
helmikuun alussa.

Päämajan sivuilla oleva dokumentti DA-GCD on ollut oppaana koko prosessin ajan.  Valitettavasti siinä olleet ohjeet ovat 
osittain epäselvät. Hyväksymisprosessia tulkittiin aluksi niin, että sekä piirien vuosikokousten että liiton vuosikokouksen 
tulee hyväksyä piirijakomuutos. Helmikuussa kurssi sai nimetyn yhteyshenkilön päämajasta, Marie Clarke-Doanen; 
Manager Eurafrican Departmentista. Päämajasta saadun korjatun tiedon mukaan piirijakouudistus on MD-tason muutos, 
joten hyväksyntä tehdään ainoastaan liiton vuosikokouksessa yksinkertaisella äänienemmistöllä.

Prosessin aikana on keskusteltu myös muiden maiden piirijakouudistusten vastuuhenkilöiden kanssa. Näitä ovat olleet Iso-
Britannian IPDG Ian Gott ja Ruotsin PCC Finn Bangsgaard. 

Maaliskuussa on varmistettu liiton käyttämän juristin Risto Tuorin kanssa piirien lopettamisen ja uusien piirien perustamisen 
menettelytapojen oikeellisuus uutta piirijakoa tehtäessä.  

Maaliskuun kuvernöörineuvoston kokouksen yhteydessä piirijakotyöryhmä vei suunnittelua eteenpäin. Klubien ja piirien 
palautteet käsiteltiin ja lopullista piirijakouudistusesitystä muokattiin sen mukaisesti. Esitys valmistui maaliskuun hallituksen 
kokoukseen ja kuvernöörineuvoston ylimääräiseen kokoukseen. 
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Ehdotus uudeksi piirijaoksi

Piirijakotyöryhmän tekemä ehdotus uudeksi piirijaoksi käsittää yhdeksän (9) uutta piiriä. Alkuperäistä kahdeksan piirin 
esitystä on muutettu ja lisätty yksi piiri. Muutoksen taustalla on klubien ja piirien palautteiden kuuleminen ja niiden huomioi-
minen mahdollisimman hyvin. 

Uusi piirijako

Alla olevasta kuvasta näkyy ehdotus uudeksi MD 107-tason piirijaoksi. Uusia piirejä on kaikkiaan yhdeksän (9). Pyrkimykse-
nä on ollut katsoa tulevaisuuteen niin, että nyt tehtävä ratkaisu on pitkäjänteinen.

Kaaviosta näkyvät uudet piiritunnukset, jotka ovat muotoa FI n, missä n on juokseva numero 1–9, sekä piirien jäsen- ja 
klubimäärät (tilanne 10.3.2021).
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Piiri FI 1

Alla olevissa kuvissa tarkemmin uuden FI 1 piirin kunta-, ja klubijako
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Piiri FI 2

Alla olevissa kuvissa tarkemmin uuden FI 2 piirin kunta-, ja klubijako
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Piiri FI 3 

Alla olevissa kuvissa tarkemmin uuden FI 3 piirin kunta-, ja klubijako
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Piiri FI 4

Alla olevissa kuvissa tarkemmin uuden FI 4 piirin kunta-, ja klubijako
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Piiri FI 5

Alla olevissa kuvissa tarkemmin uuden FI 5 piirin kunta-, ja klubijako
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Piiri FI 6

Alla olevissa kuvissa tarkemmin uuden FI 6 piirin kunta-, ja klubijako
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Piiri FI 7

Alla olevissa kuvissa tarkemmin uuden FI 7 piirin kunta-, ja klubijako
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Piiri FI 8

Alla olevissa kuvissa tarkemmin uuden FI 8 piirin kunta-, ja klubijako
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Piiri FI 9

Alla olevissa kuvissa tarkemmin uuden FI 9 piirin kunta-, ja klubijako
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Uuden piirijaon positiiviset vaikutukset
Uudessa piirijaossa saadaan kaikki piirit elinkelpoisiksi piireiksi, jäsen- ja klubimääriltään reilusti yli päämajan suosituksen. 
Muutoksilla varaudutaan myös tulevien vuosien jäsenkehitykseen. Piireistä poistuu välitön huoli piirin koosta ja jäsenmääristä.

Muutos mahdollistaa uusien parempien toimintatapojen omaksumisen ja piirien käytäntöjen yhtenäistämisen. Piirit saavat 
käyttöönsä suhteellisesti enemmän piirirahaa, joka mahdollistaa paremmat resurssit klubien tukemiseksi. Piiriorganisaation 
tehtäviin jäsenten valinta suuremmasta jäsenjoukosta helpottuu.

Uusi piirijako antaa paremmat mahdollisuudet koulutuksien tehokkaaseen järjestämiseen, joka mahdollistaa paremmat 
valmiudet klubeille palvella omalla paikkakunnalla.

Piireissä voidaan muokata toimintatapoja uusiksi. Näitä ovat esim. kuvernöörien klubivierailut, piirin tilaisuudet, viestintä 
jne. Alueiden ja lohkojen puheenjohtajien rooli ja merkitys kasvavat - tämä antaa entistä paremmat valmiudet tuleville piirien 
lionjohtajille.  

Klubien paikalliseen palvelutoimintaan muutos ei vaikuta. Samat klubien aktiviteetit jatkuvat. Yhteistyö klubien kanssa jat-
kuu ennallaan, vaikka naapuriklubi saattaisi olla toisessa piirissa uudistuksen myötä. Piirirajat ovat vain organisaatiorajoja, 
eivätkä vaikuta yhteistyöhön klubien ja piirien välillä.

Muutos mahdollistaa Lions-liiton organisaatiorakenteen keventämisen ja hallinnon uudistamisen.  Se tuo myös kustannus-
säästöjä hallintokuluissa, esimerkiksi kokous- ja matkakulujen osalta.

Uuden piirijaon haasteet
Muutamien uusien piirien alueilla välimatkat ovat pitkiä. Ne ovat harvaanasuttuja alueita eikä etäisyyksille voi mitään.
Kaikkia kommentteja ei ole voitu huomioida uudistuksen suunnittelussa, koska toiveet ovat keskenään ristiriitaisia. Loppu-
tuloksena on syntynyt piirijakotyöryhmän mielestä paras mahdollinen kokonaisratkaisu.

Piirijakouudistus herättää epätietoisuutta, miten kaikki hoituu ja muutos saadaan valmiiksi. Uuden piirijaon toteutus vaatii 
uuden oppimista, paljon työtä ja valmistelua. Uusien piirien toiminnan suunnittelusta ja tulevista kuvernöörien valinnoista 
tiedotetaan piirijakouudistuksen edetessä.

Muutoksen aikataulu
Piirijakouudistuksen suunnittelussa on lähdetty siitä, että uusi piirijako astuu voimaan toimintakauden alussa 1.7.2023.  
Jos vuosikokous hyväksyy uuden piirijakoehdotuksen, menee päätös LCI:n hallituksen käsiteltäväksi lokakuun 2021 ko-
kouksessa. LCI:n hallituksen kokouksen jälkeen ehdotus menee seuraavan LCI:n vuosikokouksen (2022) vahvistettavaksi. 
Tämän käsittelyn jälkeen MD 107 on valmis ottamaan uuden piirijaon käyttöön 1.7.2023. Alla olevasta kaaviosta selviää 
aikataulutus tarkemmalla tasolla.

Aikataulu antaa mahdollisuuden käyttää runsaasti aikaa uusien piirien organisaation ja toimintojen suunnitteluun ja rakenta-
miseen.
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16. Klubialoitteet

1. LC Vaasa/Meri: Kivisten etäisyyspaalujen kunnostaminen lionien toimesta näkyvyyden parantamiseksi ja 
ympäristön siistimiseksi.

Hanke toteutettaisiin kaudella 2021–2022 yhteistyössä Mobilian ja Museoviraston kanssa, minkä perusteella lionspiirit 
ja -klubit ohjeistettaisiin. Lisätietoja alkuperäisessä aloitteessa (ks. liite).

Kuvernöörineuvoston esitys vuosikokoukselle perusteluineen: 

Kuvernöörineuvosto esittää vuosikokoukselle, että aloite hyväksytään tarkennettuna siten, että vuosikokouksen 
puheenvuoropyyntöä koskevasta toimintaohjeesta poistetaan rivi ”Lions-virka”.

Klubialoitteessa tuodaan esille puheenvuoroa pyytäneiden vuosikokousedustajien tasa-arvoisuus jättämällä 
puheenvuoropyynnöstä lions-virka pois. 

Viestinnällä käytettävissä olleiden tietojen mukaan puheenvuoropyyntöjen muoto ei perustu Suomen Lions-
liiton sääntöihin tai menettelytapasääntöön. Myöskään kansainvälisen järjestön vastaavista malliasiakirjoista 
ei löydy määrittelyä puheenvuoropyynnön muodosta. Vuosikokousta varten laadittu toimintaohje määrittelee 
puheenvuoropyynnön sisältämät tiedot:

Onko puheenvuoron pyytäjä äänioikeutettu edustaja, nimi, lions-virka, lionsklubi ja mitä esityslistan pykälää 
puheenvuoropyyntö koskee.

Kokouksen kannalta kaikki muut kohdat ovat välttämättömiä, mutta lionsvirka ei sitä ole.

2. LC Helsinki/Malmittaret: Turhat tittelit pois vuosikokousten puheenvuoropyynnöistä tavoitteena osallistujien 
tasa-arvoisuuden lisääminen.

Pitkät hienot tittelilitaniat puheenvuoropyynnöissä aikaansaavat sen, että rivijäsenet eivät uskalla puheenvuoroja pyy-
tää, kun eivät ole ”tärkeitä” henkilöitä. Osin tästä syystä vuosikokouksissa ovat aina samat henkilöt äänessä.

Esitetään, että jatkossa puheenvuoropyynnöt tehdään vain ilmoittamalla oma nimi ja klubi. Tämä helpottaisi huomatta-
vasti myös kokouksen sihteerin työtä.

Kuvernöörineuvoston esitys vuosikokoukselle perusteluineen: 

Kuvernöörineuvosto esittää vuosikokoukselle, että aloite hyväksytään, mikäli keskeisimmän yhteistyökumppanin 
Mobilian selvitykset vuoden 2021 aikana luovat edellytykset hankkeeseen osallistumiseksi.

Vuosikokoukselle esitetään, että hanke käynnistyy em. varaus huomioon ottaen vuoden 2022 aikana pilotilla 1–2 
piirissä, jotka kuvernöörineuvosto päättää.

Tehdyn valmistelutyön perusteella Mobilia pitää aloitetta tervetulleena mutta mainitsee, että seuraavat haasteet 
tulisi ratkaista ensin:
• Pylväiden sijainti on erilaisten teiden varsilla, eikä niiden sijainnit ole tarkkaan selvillä. Kuitenkin on olemassa 

vanhoja tiekarttoja noin 1950–60 -luvuilta, ja niissä pylväät ovat vielä merkitty karttoihin ja siten mahdollisesti 
myös löydettävissä.

• Eri instansseilla on erilaisia tehtäviä teiden kunnossapitoon liittyen.
• ELY-keskukset hoitavat teiden kunnossapitoa ja ne valitsevat myös urakoitsijat eri kunnossapidon tehtäville.
• Väylävirasto omistaa pääosin tiet ja sen kanssa Mobilia joutuu vielä olemaan yhteydessä.
• Museoviraston kantakin selviää jatkossa.

Mobilian ehdotus aloitteen osalta on seuraava:
• Vuosi 2021 käytettäisiin projektin selvitykseen ja valmisteluun Mobilian johdolla sen selvittämiseksi, mikä on 

mahdollista ja mikä ei.
• Vuonna 2022 Lionit alkaisivat pylväiden paikantamisen ns. ”kohdekorttien” avulla, jotka Mobilian toimesta 

tehtäsiin.
• Paikantamisen jälkeen alkaisivat kunnostustyöt Mobilialta saatujen ohjeiden mukaisesti.

Alkuperäiset aloitteet löytyvät kotisivuilta osoitteesta 
www.lions.fi/jasenille/kokouksia/kokousmateriaaleja/vuosikokous_2021/
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Kuvernöörineuvoston esitys vuosikokoukselle perusteluineen: 

Kuvernöörineuvosto esittää, että aloite hyväksytään.

Kysymyksessä on yhden klubin haaste kaikille suomalaisille ja ruotsalaisille klubeille. LC Seinäjoki/Botnia on 
valmis kouluttamaan mukaan lähteviä klubeja esim. webinaarissa ja klubin vastuuhenkilö antaa tarvittaessa apua 
tapahtuman järjestämiseksi. Klubilla on myös valmis kirjallinen ohjeistus tapahtuman järjestämiseen.

Aloitteen tavoitteena on kansanterveyden parantamisen lisäksi lisätä lionstoiminnan tunnettuutta alueilla ja 
kannustaa klubeja kumppanuuksiin tapahtuman järjestämiseksi. Tapahtuman voi toteuttaa myös osana piireissä 
ja klubeissa toteutettavia diabetes-kävelyitä.

3. LC Seinäjoki/Botnia: Leijona-kävely – Lions Walk

LC Seinäjoki/Botnia haastaa kaikki Suomen Lions-klubit (lionit perheenjäsenineen), jotka haastavat sidosryhmänsä ja 
koko kansan valtakunnallisesti sekä Ruotsin Lions-klubit. Tavoitteena kansanterveyden parantaminen, erityisesti nuor-
ten liikkumisen lisääminen matalan kynnyksen keinoin. Lisätietoja alkuperäisessä aloitteessa (ks. liite).
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17. Liiton sääntöjen hyväksyminen

Kuvernöörineuvosto esittää vuosikokoukselle hyväksyttäväksi muutokset seuraaviin sääntöpykäliin: 
etäosallistuminen vuosikokoukseen § 8, kuvernöörineuvoston kokouskutsu § 11 ja kuvernöörineuvoston 
kokoukset § 12.

Kuvernöörineuvoston esitys vuosikokoukselle 26.3.2021

Säännöt lähetetty PRH:lle ennakkotarkastukseen 29.3.2021.

1. § Nimi, kotipaikka ja kieli
Yhdistyksen nimi on Suomen Lions-liitto ry ja sen kotipaikka on Helsinki ja toiminta-alue Suomi. Yhdistystä kutsutaan näis-
sä säännöissä liitoksi.

Liiton virallisia kieliä ovat suomi ja ruotsi. Ilmoitus- ja pöytäkirjakielenä on suomi.

2. § Tarkoitus ja toiminta
Suomen Lions-liitto ry on Suomessa toimivien, The International Association of Lions Clubs  järjestön, jota näissä säännöis-
sä kutsutaan järjestöksi, rekisteröimien lionsklubien valtakunnallinen liitto ja on sama kuin järjestön vahvistama moninker-
taispiiri 107 (Multiple District 107).

3. §
Liiton tarkoituksena on toimia Suomen lionsklubien yhdyssiteenä ja keskuselimenä sekä tukea ja ohjata niiden toimintaa. 
Liitto ja sen jäsenklubit ovat voittoa tavoittelemattomia yleishyödyllisiä yhdistyksiä.

4. §
Tarkoituksensa toteuttamiseksi liitto toimittaa alaan liittyvää kirjallisuutta ja julkaisuja sekä järjestää kokouksia ja esitelmä- 
ja muita vastaavia tilaisuuksia yhteistyössä järjestön kanssa.

Liitto hankkii varoja toimintansa tukemiseksi keräämällä jäsenmaksuja sekä toimeenpanemalla asianomaisella luvalla va-
rainkeräyksiä, seminaareja, koulutustilaisuuksia, arpajaisia ja juhlia. Liitto voi myös vastaanottaa lahjoituksia ja jälkisäädök-
siä, omistaa ja hallita kiinteistöjä sekä harjoittaa sellaista elinkeinoa tai muuta ansiotoimintaa, joka kytkeytyy liiton, lionsklu-
bien ja järjestön säännöissä määrätyn tarkoituksen toteuttamiseen.

5. § Jäsenet
Liitossa on varsinaisia jäseniä ja kannatusjäseniä. 

Liiton varsinaisia jäseniä ovat kaikki Suomessa toimivat järjestön rekisteröimät oikeustoimikelpoiset lionsklubit, jotka suorit-
tavat liitolle liiton vuosikokouksessa määrätyt liittymis- ja jäsenmaksut. Lionsklubit ovat velvollisia noudattamaan järjestön ja 
liiton sääntöjä sekä liiton kokouksessa tehtyjä, näihin sääntöihin perustuvia päätöksiä.

Liitto voi hyväksyä kannatusjäsenikseen Suomessa toimivia yrityksiä ja yhteisöjä. Kannatusjäsenten ottamisesta ja erotta-
misesta päättää liiton hallitus.

6. § Piiriorganisaatio
Liitto jaetaan järjestön sääntöjen mukaan lionsklubien muodostamiin piireihin. Lionsklubit ovat toimialueensa piirin jäseniä. 
Piirin toimintaa ohjaa ja valvoo piirin klubien valitsema piirikuvernööri, jonka vaalin järjestö vahvistaa, apunaan piirihallitus. 
Piirit jaetaan järjestön sääntöjen mukaisesti alueisiin ja lohkoihin virkailijoineen.

Lionsklubit kokoontuvat vuosittain piirikokoukseen, jonka kutsuu koolle piirikuvernööri. Kutsu on lähetettävä kirjallisesti 
vähintään 30 päivää ennen kokousta. Kokouskutsussa on mainittava kokouksessa käsiteltävät asiat. Piirit pitävät piirikoko-
uksensa huhti- tai toukokuussa vähintään 30 päivää ennen kansainvälistä vuosikokousta.

7. § Liiton johto-organisaatio
Liiton johto-organisaation muodostavat liiton kokous, kuvernöörineuvosto ja hallitus.
Päätäntävaltaa käyttävät liiton kokous ja kuvernöörineuvosto. Toimeenpanovalta on hallituksella.

Samalla esitetään, että uudet säännöt astuvat voimaan liiton sisäisessä toiminnassa heti kun vuosikokous 
on ne hyväksynyt.
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8. § Liiton vuosikokouksen aika ja koolle kutsuminen
Liiton sääntömääräinen kokous, jota kutsutaan vuosikokoukseksi, pidetään edellisen vuosikokouksen vahvistamalla paikka-
kunnalla touko-kesäkuussa siten, että se kokoontuu vähintään 15 päivää ennen järjestön kansainvälistä vuosikokousta. 

Ylimääräinen liiton kokous pidetään, milloin kokous itse tai liiton hallitus tai kuvernöörineuvosto niin päättää tai milloin 
vähintään yksi kymmenesosa (1/10) lionsklubeista sitä hallitukselta kirjallisesti erityisesti ilmoitetun asian käsittelyä varten 
pyytää. Kokous on pidettävä kahden (2) kuukauden kuluessa siitä, kun ylimääräistä liiton kokousta on asianmukaisesti 
pyydetty.

Liiton hallituksen on toimitettava kirjallinen kutsu kirje- tai sähköpostissa liiton kokoukseen lionsklubeille vähintään 30 päi-
vää ennen kokousta. Kokouskutsussa on mainittava kokouksessa käsiteltävät asiat. 

Jäsenet voivat osallistua liiton kokoukseen kuvernöörineuvoston niin päättäessä myös postitse taikka tietoliikenneyhteyden 
tai muun teknisen apuvälineen avulla kokouksen aikana. Mahdollisuudesta osallistua kokoukseen postin, tietoliikenneyhtey-
den tai muun teknisen välineen avulla on mainittava kokouskutsussa. 
 
9. § Liiton kokousten osanottajat ja aloiteoikeus
Äänivalta liiton kokouksissa on hyvässä asemassa olevilla lionsklubeilla. Kannatusjäsenellä ei ole puhe- eikä äänivaltaa 
liiton kokouksissa.

Klubi saa hyvän aseman suorittamalla velkana olevat liittymis- ja jäsenmaksunsa, ja maksuja saadaan suorittaa siihen asti, 
kunnes valtakirjojen tarkastus vuosikokousta koskevien sääntöjen mukaan päättyy. Liiton kokoukseen on jokaisella hyvässä 
asemassa olevalla lionsklubilla oikeus valtuuttaa äänioikeutettuja edustajia se määrä, joka määräytyy vuosikokousvuoden 
huhtikuun 30. päivänä Suomen Lions-liiton jäsenrekisterissä olevien jäsenten, jotka ovat olleet klubissa vuoden ja päivän, 
määrän mukaan siten, että jokaista täyttä kymmentä jäsentä kohti tulee yksi ja mikäli jäsenmäärä ylittää vähintään viidellä 
täyden kymmenluvun, näiden osalta yksi edustaja, mutta joka tapauksessa klubi on oikeutettu valtuuttamaan ainakin yhden 
(1) edustajan. Jokaisella oikeustoimikelpoisella lionsklubilla, joka on perustettu vuosikokousvuotta edeltävän huhtikuun 
30. päivän jälkeen ja joka on merkitty Suomen Lions-liiton jäsenrekisteriin viimeistään vuosikokousvuoden huhtikuun 30. 
päivään mennessä, on oikeus valtuuttaa yksi (1) äänioikeutettu edustaja kokoukseen.

Jokaisella järjestön entisellä presidentillä, entisellä kansainvälisellä johtajalla, järjestön virkailijoilla, joita ovat presidentti, 
edellinen presidentti, ensimmäinen varapresidentti, toinen varapresidentti, kolmas varapresidentti, kansainväliset johta-
jat, piirikuvernöörit, pääjohtaja, rahastonhoitaja, sihteeri ja muut virkailijat, joista kansainvälinen hallitus voi päättää, sekä 
entisillä piirikuvernööreillä, jotka ovat hyvässä asemassa olevan lionsklubin toimivia ja hyvässä asemassa olevia jäseniä, 
on oikeus osallistua täysivaltaisena edustajana piirinsä ja moninkertaispiirinsä vuosikokouksiin eikä heitä lasketa klubinsa 
edustajien kokonaismäärään näissä kokouksissa.

Vuosikokousjärjestäjällä on oikeus periä vuosikokouksen yhteydessä järjestettävien
tilaisuuksien osallistumismaksua. Hallitus hyväksyy vuosittain vuosikokousjärjestäjän esittämät
osallistumiskustannukset.

Päätöksenteko
Jokaisella valtuutetulla edustajalla on kokouksessa yksi ääni. Äänestyspäätökset tehdään

1. yksinkertaisella ääntenenemmistöllä, paitsi pykälissä 17–19.
2. Vaalit suoritetaan suljetuin lipuin ja/tai sähköisesti äänestyssalaisuus säilyttäen. Valituksi tulemiseen vaaditaan aina 

annettujen äänien enemmistö, tasatuloksen ratkaisee arpa.

Valtuutettu edustaja ei saa siirtää klubilta saamaansa valtakirjaa toiselle ja hän voi edustaa vain klubia, jonka jäsen hän on.

Aloiteoikeus
Aloitteet, jotka liiton jäsenklubit haluavat ottaa vuosikokouksessa käsiteltäväksi, on osoitettava liiton hallitukselle ja niiden 
on oltava liittotoimistossa kirjallisina (kirje tai sähköpostin liitteenä lähetetty käsin allekirjoitettu skannattu teksti) toimiston 
aukioloaikana viimeistään tammikuun 15. päivänä tai sen sattuessa päiväksi, jolloin toimisto on suljettu, seuraavana mah-
dollisena arkipäivänä.

Hallituksen ja kuvernöörineuvoston aloitteet vuosikokoukselle tulee esittää viimeistään kuvernöörineuvoston helmi- tai maa-
liskuun kokouksessa.

10. § Vuosikokouksen asiat
Vuosikokouksessa käsitellään seuraavat asiat:
1. Käsitellään kuvernöörineuvoston kertomus liiton toiminnasta edelliseltä toimintakaudelta.
2. Käsitellään liiton tilinpäätös, tilintarkastajan lausunto ja toiminnantarkastajan laatima toiminnantarkastuskertomus edel-

liseltä toimintakaudelta.
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3. Päätetään liiton tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä.
4. Päätetään seuraavan toimintakauden toiminta- ja taloussuunnitelmasta sekä liittymis-, jäsen- ja kannatusjäsenmaksu-

jen suuruudesta.
5. Valitaan liiton (MD 107  kuvernöörineuvoston) puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja seuraavaksi toimikaudeksi.
6. Todetaan seuraavan kauden piirikuvernöörit ja valitaan kuvernöörineuvoston jäsenet seuraavaksi toimikaudeksi.
7. Valitaan liiton seuraavan toimintakauden tilejä tarkastamaan tilintarkastaja ja hänen varatilintarkastaja tai tilintarkastus-

yhteisö, sekä toimintaa tarkastamaan toiminnantarkastaja ja hänelle varatoiminnantarkastaja.
8. Valitaan tarvittaessa liiton edustajaehdokas järjestön hallitukseen.
9. Todetaan kolmen seuraavan vuoden vuosikokouksen paikka ja valitaan niitä seuraava vuosikokouksen järjestäjä.
10. Käsitellään lionsklubien, hallituksen ja kuvernöörineuvoston aloitteet ja kuvernöörineuvoston niistä antamat lausunnot.
11. Käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat.

11. § Kuvernöörineuvosto
Kuvernöörineuvosto käyttää päätäntävaltaa järjestön asioissa ja ohjaa lionstoimintaa liitossa. Kuvernöörineuvostoon vali-
taan, mikäli mahdollista, kunkin piirin piirikuvernööri sekä liiton puheenjohtaja, varapuheenjohtaja ja edellinen puheenjohta-
ja. Kuvernöörineuvoston toimikausi on sama kuin liiton toimintakausi.

Päätösvaltaisuus
Kuvernöörineuvosto on päätösvaltainen, kun vähintään puolet sen jäsenistä on läsnä puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja 
mukaan lukien. Päätökset tehdään yksinkertaisella ääntenenemmistöllä. Äänten mennessä tasan ratkaisee puheenjohtajan 
ääni.

Vaalit ratkaistaan yksinkertaisella enemmistöllä. Jollei vaaleissa kukaan ole saanut yli puolta annetuista äänistä, on toimitet-
tava uusi äänestys kahden eniten ääniä saaneen välillä. Äänten mennessä tasan ratkaistaan vaali arvalla.

Kokouskutsu
Kuvernöörineuvosto kokoontuu etukäteen vahvistetun vuosiaikataulun mukaan. Kokouskutsu julkaistaan Lion-lehdessä ja 
jäsenistölle jaettavassa mediassa.

Kuvernöörineuvoston ylimääräiseen, fyysisesti järjestettävään kokoukseen on kutsu lähetettävä kirjallisesti tai sähköisesti 
kuvernöörineuvoston jäsenille vähintään kaksi (2) viikkoa ennen kokousta.

Ylimääräiseen sähköpostitse tai tietoliikenneyhteyden avulla pidettävään kokoukseen kutsu on lähetettävä vähintään kolme 
(3) vuorokautta ennen kokousta. Kokous kutsutaan koolle sähköpostitse.

12. § Kuvernöörineuvoston kokoukset
Kuvernöörineuvoston varsinaisia kokouksia on pidettävä vähintään neljä (4) toimintakauden aikana, heinä- tai elokuussa, 
marraskuussa, helmi- tai maaliskuussa ja järjestäytymiskokous vuosikokouksen jälkeen.

Kuvernöörineuvoston ylimääräinen kokous pidetään, jos kuvernöörineuvosto itse tai hallitus katsoo sen tarpeelliseksi tai, 
jos vähintään 1/3 kuvernöörineuvoston jäsenistä sitä vaatii.

Kuvernöörineuvoston kokoukseen voidaan osallistua hallituksen tai kuvernöörineuvoston niin päättäessä sähköpostitse 
tai muun dokumentoitavan tietoliikenneyhteyden avulla. Kuvernöörineuvoston varsinainen kokous hyväksyy etäkokouksia 
koskevan äänestys- ja vaalijärjestyksen. 

Kuvernöörineuvostolla on päätäntävalta kaikissa asioissa, jotka eivät sääntöjen mukaan kuulu liiton kokoukselle tai joista 
liiton kokous ei ole tehnyt päätöstä.

Kuvernöörineuvostossa käsiteltäviin asioihin kuuluvat:
• selonteko liiton taloudellisesta tilanteesta
• päätöksenteko järjestön toimintaan ja organisaatioon liittyvistä asioista Suomessa
• päätös liiton varoista mahdollisesti myönnettävistä avustuksista
• liiton ohjesääntöjen vahvistaminen
• pääsihteerin valinta ja tehtävästä vapauttaminen
• toimihenkilöiden toimien perustaminen ja lakkauttaminen  

Kuvernöörineuvoston varsinaiset kokoukset

Heinä- tai elokuun kokouksessa
• nimetään jäsenet liiton toimialoille ja työryhmiin
• käsitellään vuosikokouksen päätökset ja niistä seuraavat toimenpiteet
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• käsitellään kansainvälisen järjestön vuosikokouksen päätökset ja niistä aiheutuvat toimenpiteet
• käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat

Marraskuun kokouksessa
• käsitellään hallituksen ehdotus liiton toimintakertomukseksi, tilinpäätökseksi sekä tilintarkastajan lausunto ja toiminnan-

tarkastuskertomus edellisen toimintakauden tileistä ja hallinnosta
• päätetään liiton toimialoista ja valitaan määräajaksi liiton toimialojen puheenjohtajat
• kuullaan selonteko seuraavan toimintakauden toiminnan ja talouden suunnittelusta
• käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat
 
Helmi- tai maaliskuun kokouksessa
• käsitellään hallituksen ehdotus seuraavan kauden toimintasuunnitelmaksi, talousarvioksi sekä jäsenmaksuksi
• käsitellään vuosikokoukselle esitetyt aloitteet sekä niistä annettavat lausunnot
• päätetään liiton toimialoista ja nimitetään määräaikaiset toimialojen puheenjohtajat niiltä osin kuin päätöstä ei ole voitu 

tehdä marraskuun kokouksessa
• valitaan määräaikaisten työryhmien puheenjohtajat ja päätetään sellaisten työryhmien puheenjohtajien jatkosta, joiden 

toimikausi on yhtä toimintavuotta pidempi.
• käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat

Tulevan kuvernöörineuvoston järjestäytymiskokous 
Pidetään tulevan kauden kuvernöörineuvoston valinnan jälkeen 
• valitaan liiton hallituksen jäsenet ja vahvistetaan hallituksen kokoonpano tulevalle kaudelle
• vahvistetaan toimialat ja niiden puheenjohtajat tulevalle kaudelle
• asetetaan työryhmät ja nimitetään niiden puheenjohtajat tulevalle kaudelle

13. § Hallitus
Hallitukseen kuuluvat puheenjohtajana liiton puheenjohtaja, varapuheenjohtajana liiton varapuheenjohtaja ja neljä (4) jäsen-
tä. Mikäli mahdollista, kaksi (2) jäsenistä valitaan piirien kuvernöörien keskuudesta ja yksi (1) edellisten kausien kuvernöö-
rien keskuudesta sekä yksi (1) piirien tulevan kauden 1. varapiirikuvernöörien keskuudesta. Hallituksen toimikausi on sama 
kuin kuvernöörineuvoston toimikausi.

Koollekutsuminen
Hallitus kokoontuu liiton puheenjohtajan tai tämän estyneenä ollessa varapuheenjohtajan kutsusta tai, kun se itse niin päät-
tää, tai jos vähintään puolet hallituksen jäsenistä vaatii sitä kirjallisesti erikseen ilmoitettua asiaa varten.

Päätösvaltaisuus
Hallitus on päätösvaltainen, kun vähintään puolet jäsenistä on saapuvilla, puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja mukaan lu-
kien. Päätökset tehdään yksinkertaisella ääntenenemmistöllä. Äänten mennessä tasan ratkaisee puheenjohtajan ääni, paitsi 
vaaleissa arpa.

Hallituksen tehtävät
Hallituksen tehtävänä on sen lisäksi, mitä nämä säännöt asioiden valmistelusta ja toimeenpanosta edellyttävät:
1. Määritellä liiton puheenjohtajien tehtävien jako sekä määritellä hallituksen eri jäsenten tehtävät ja vastuualueet.
2. Johtaa liiton toimintaa liiton kokousten ja kuvernöörineuvoston päätösten mukaisesti sekä tehdä aloitteita liiton toimin-

nan kehittämiseksi.
3. Ohjata ja tukea lionsklubien toimintaa liiton ja järjestön periaatteiden mukaisesti.
4. Valmistella liiton kokousten ja kuvernöörineuvoston kokousten käsiteltäväksi tulevat asiat ja kutsua kokoukset koolle.
5. Vastata liiton talouden hoidosta vuosikokouksen vahvistaman tulo- ja menoarvion mukaisesti sekä huolehtia varojen 

hankinnasta ja vastata omaisuuden hoidosta.
6. Pitää luetteloa liiton lionsklubeista ja niiden henkilöjäsenistä.
7. Päättää kannatusjäsenten ottamisesta ja erottamisesta. Hallituksella on oikeus erottaa liitosta kannatusjäsen, joka 

laiminlyö velvollisuutensa liittoa kohtaan tai toimii tai sallii jäsentensä toimivan vastoin liiton tarkoitusperiä.
8. Hoitaa liiton ja järjestön julkaisutoimintaa Suomessa.
9. Vahvistaa liittotoimiston ohjesääntö.
10. Päättää liiton edustuksesta kansainvälisissä kokouksissa.
11. Valitsee projektit ja nimittää niiden puheenjohtajat ja jäsenet.
12. Antaa suositukset toimialajohtajiksi ja työryhmien puheenjohtajiksi.

Hallitus voi asettaa myös työryhmiä sekä käynnistää projekteja joko enintään vuoden määräajaksi tai erityistä tehtävää 
varten.

14. § Liiton nimen kirjoittaminen
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Liiton nimen kirjoittavat puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja jompikumpi heistä yhdessä pääsihteerin tai hallituksen mää-
räämän liiton muun toimihenkilön kanssa.

15. § Varojen hoito, tilit ja tilintarkastus
Liiton toiminta- ja tilivuosi on sama kuin järjestön toimintavuosi. Toiminta- ja tilivuosi alkaa 1.7. ja päättyy 30.6. seuraavana 
vuonna.

Liitolle valitaan vuosikokouksessa yksi (1) tilintarkastaja ja hänelle varatilintarkastaja, sekä yksi (1) toiminnantarkastaja ja 
hänelle varatoiminnantarkastaja. Tilintarkastajan ja varatilintarkastajan on oltava lain edellyttämä hyväksytty tilintarkastaja 
tai tilintarkastuksesta tulee huolehtia lain tarkoittama tilintarkastusyhteisö.

Tilinpäätöksen allekirjoittaa hallitus. Tilit on jätettävä tilintarkastajalle ja toiminnantarkastajalle kolmen (3) kuukauden ku-
luessa tilikauden päättymisestä ja ne on palautettava hallitukselle viimeistään neljä (4) viikkoa ennen kuvernöörineuvoston 
marraskuun kokousta.

16. § Luottamus- ja toimihenkilöt
Luottamustehtäviin voidaan valita vain liiton hyvässä asemassa olevien jäsenklubien hyvässä asemassa olevia toimivia jä-
seniä. Kelpoisuus liiton puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan tehtäviin määräytyy järjestön sääntöjen kuvernöörineuvoston 
puheenjohtajaa koskevan kelpoisuusvaatimuksen mukaan. Puheenjohtajan tehtävään valittavan täytyy toimia valintahetkellä 
liiton varapuheenjohtajana. 

Puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan tehtäviin vaadittava kannatustodistus on voimassa ainoastaan hakuilmoituksessa 
mainittua tehtävää haettaessa. 

Vain siinä tapauksessa, että nykyinen varapuheenjohtaja ei asetu puheenjohtajaehdokkaaksi tai jos varapuheenjohtajan 
virka on avoin vuosikokouksen aikaan, kuka tahansa liiton hyvässä asemassa olevan jäsenklubin hyvässä asemassa oleva 
toimiva jäsen, joka on toiminut piirikuvernöörinä, voi asettua ehdolle. 

Puheenjohtajana toiminut ei voi asettua uudelleen varapuheenjohtaja- tai puheenjohtajaehdokkaaksi. 

Pääsihteerin valitsee ja vapauttaa tehtävästään kuvernöörineuvosto hallituksen esityksestä. Hän on liiton ylin toimihenkilö 
ja liittotoimiston johtaja. Hänen tehtävänään on ohjata liiton toimintaa kuvernöörineuvoston vahvistamien ohjesääntöjen 
mukaisesti.

Hallitus nimittää ja erottaa kaikki toimihenkilöt lukuun ottamatta pääsihteeriä.

17. § Sääntöjen muuttaminen
Näihin sääntöihin voidaan tehdä muutoksia liiton kokouksen päätöksellä, jos esitys on saanut vähintään kolmen neljäsosan 
(3/4) kannatuksen annetuista äänistä.

18. § Yhdistyksen omaisuuden pääosan luovuttaminen
Yhdistyksen omaisuuden pääosan luovuttamista koskevassa asiassa päätökseksi tulee se mielipide, jota on kannattanut 
vähintään kolme neljäsosaa (3/4) äänestyksissä annetuista äänistä.

19. § Liiton purkaminen
Päätös liiton purkamisesta on tehtävä kahdessa, vähintään kahden kuukauden väliajoin pidettävässä sitä varten ilmoitetus-
sa liiton kokouksessa. Toisen näistä kokouksista on oltava liiton varsinainen vuosikokous. Päätöksen tekemiseksi vaaditaan 
vähintään kolmen neljäsosan (3/4) enemmistö annetuista äänistä.

Liiton purkautuessa tai tullessa lakkautetuksi käytetään liiton varat liiton jälkimmäisen purkautumisesta päättävän kokouk-
sen päätöksen mukaisesti lionstoiminnan hyväksi tai johonkin lionstoimintaa lähellä olevaan tarkoitukseen.

20. §
Yksityiskohtaiset ohjeet vaalimenettelystä ja -kelpoisuudesta sekä liiton ja piirien organisaatiosta, hallinnosta, jäsenmak-
sun sisällöstä ja taloudesta sekä puoliso- ja leotoiminnasta annetaan liiton kokouksen erikseen vahvistamassa Suomen 
Lions-liitto ry:n menettelytapasäännössä.

21. §
Näiden sääntöjen lisäksi noudatetaan voimassa olevia yhdistyslain määräyksiä sekä järjestön sääntöjä ja ohjesääntöjä.
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18. Suomen Lions-toiminnan strategia 2021–2026 ja esitys seuraavan strategian 
valmistelusta

SUOMEN LIONSTOIMINNAN STRATEGIA 
2021–2026

Suomen Lions-liiton strategia-asiakirja päivitetään vuosittain, viimeksi näin tehtiin Seinäjoen vuosikokouksessa. 
Kauden 2021-22 osalta strategiaan ei ole tietoisesti tehty merkittäviä muutoksia, sillä kauden aikana on tarkoitus 
tehdä laajempaa strategiauudistustyötä. Klubit noudattavat vuosikokouksen strategialinjauksia, mutta toimivat 
omien käytäntöjensä mukaisesti.

Suomen lionstoiminnan strategia 2021-2026

A) Kuvernöörineuvosto esittää vuosikokoukselle, että se hyväksyy Suomen Lions-toiminnan strategian 
2021–2026. 

MISSIO 

Missiomme taustalla on kansainvälisen Lions-järjestön tunnuslause 
Me palvelemme - Vi hjälper – We Serve 
sekä Suomen Lions-liiton voimassa oleva tunnuslause 2019–2021 (Hyväksytty eVuosikokouksessa Seinäjoella 
2020) 
Lions - Monta tapaa tehdä hyvää / Lions - Många sätt att göra gott 

Puheenjohtajan teema: 
Tekevä, näkyvä lion / Lion som gör och syns

Lions-liikeen missiona on  

• Havaita inhimilliset tarpeet, rohkaista vapaaehtoisia palvelemaan omaa yhteiskuntaansa, tukea rauhaa ja edis-
tää kansainvälistä yhteisymmärrystä Lions-klubien avulla 

• Tukea yhteistyössä paikallisesti, kansallisesti ja kansainvälisesti lasten ja nuorten tervettä elämää ja kehitystä 
• Luoda uudenlaista avustus- ja palvelutoimintaa auttaen vammaisia, ikääntyneitä, perheitä ja muita apua tarvit-

sevia 
• Olla vahva paikallinen toimija ja kannustaa kansainvälisyyteen 
• Tehdä palvelutoimissamme yhteistyötä muiden toimijoiden kanssa 
• Käyttää rohkeasti digitaalista ympäristöä 

Toimintamme tarjoaa jäsenelle mahdollisuuden 

• Toimia sosiaalisessa yhteisössä 
• Kehittyä ihmisenä 
• Kehittää johtamistaitoja 
• Solmia kontakteja kotimaassa ja ulkomailla 
• Toimintamme on yleishyödyllistä ja voittoa tavoittelematonta 

VISIO 
Kotimainen visio 

• Olemme tunnettu, aktiivinen palvelujärjestö, joka yhteistyölähtöisesti palvelee tarvitsijoita laadukkaalla tavalla. 

Kansainvälisen Lions-järjestön visio 

• Järjestö on vapaaehtoisten yhteiskunnallisten ja humanitaaristen palvelujen maailmanlaajuinen johtaja.
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Suomen lionstoiminnan strategia 2021-2026

SUOMALAISEN LIONS-LIIKKEEN ARVOT 
Suomalaisen lionsliikkeen arvot päätettiin Jyväskylän vuosikokouksessa 2012. Kauden 2021–2022 aikana arvot nostetaan 
esiin kuukauden teemoina, joita käsitellään niin liitto-, piiri- kuin klubitasolla.

Luotettavuus 

• Olemme rehellisiä ja oikeudenmukaisia.
• Olemme vastuullisia.
• Sitoudumme tehtäviin.

Ihmisläheisyys 

• Ystävyys on tavoitteemme, ei välikappale.
• Olemme suvaitsevia ja pidämme kaikkia lähimmäisinämme.
• Olemme lähellä autettaviamme.

Palveluhalu 

• Haluamme aidosti auttaa apua tarvitsevia, erityisesti vähempiosaisia lähimmäisiämme.
• Haluamme turvata nuorisolle paremman tulevaisuuden.
• Haluamme osallistua paikallisiin, kotimaisiin ja kansainvälisiin projekteihin.

Talkoohenki 

• Talkootyö on perisuomalainen tapa auttaa lähimmäisiä yhdessä ystävien kanssa ilman tiukkaa järjestäytymistä.
• Toimimme myös muiden järjestöjen ja vapaaehtoisten kanssa.

Paikallisuus 

• Pidämme etusijalla paikallisia ihmisiä ja yhteisöjä.
• Suojelemme ympäristöä ja toteutamme kestävää kehitystä.
• Näemme kotiseutumme osana isänmaatamme, sen menneisyyttä, nykypäivää ja tulevaisuutta.

Kansainvälisyys 

• Kansainvälisen järjestön jäseninä osallistumme sen osoittamaan palvelutyöhön mahdollisuuksiemme mukaan.
• Teemme kansainvälistä yhteistyötä apua tarvitsevissa maissa kahdenvälisinä hankkeina sekä monikansallisina yhteis-

hankkeina muiden maiden lionien kanssa.

STRATEGISET PÄÄMÄÄRÄT 2021–2026 

Toiminnan suunnittelussa ja toteutuksessa hyödynnetään maailmanlaajuista toimintaryhmää (GAT): Johtajuus, jäsenyys, 
palvelu sekä viestintä

Johtajuuskoulutus (GLT)

• liitto kouluttaa tulevat piirikuvernöörit sekä MD-GAT- toimialojen vastuuhenkilöt ja antaa koulutustukea tarvittaessa
• piirit vastaavat piiriensä koulutuksesta; toimialojen vastuuhenkilöt, klubivirkailijat, alueen/lohkon puheenjohtajat
• kaikki klubit osallistuvat koulutuksiin

Jäsenyys (GMT)

• tavoittelemme jäsenmäärän kasvua
 • tekemällä näyttävästi mielekkäitä aktiviteetteja
 • hyödyntämällä kansainvälisyyttämme, valmennusjärjestelmäämme ja toimintamme monipuolisuutta
 • etsimällä aktiivisesti potentiaalisia jäseniä ja olemalla valmiita ottamaan halukkaita mukaan
 • perustamme uusia klubeja, teema- ja leoklubeja
• huolehdimme jäsenistämme tarjoamalla jokaiselle kiinnostavia palvelutehtäviä ja valmentautumismahdollisuuksia
• hyödynnämme jäsenkyselyitä toiminnan suunnittelussa

Palvelu (GST) ja kumppanuus 

• toteutamme LCI Forward- ohjelmaa: etusijalla diabetes, lapsuusiän syöpä ja ympäristö 
• tarjoamme jokaisessa klubissa mielenkiintoisia aktiviteetteja ja etsimme aktiivisesti uusia auttamisen muotoja paikka-

kuntiemme tarpeisiin
• haemme yhteistyökumppaneita tehostaaksemme palveluvaikutustamme
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Viestintä

• Ulkoisen viestinnän vahvistaminen: luomme mielikuvaa tekevistä, aktiivisista lioneista. Palvelu on oleellista, mutta el-
lemme tiedota toiminnastamme, sitä ei muiden silmissä ole olemassa. Lions-logon tulee näkyä

• Viestimme sisäisesti organisaatiomme kaikilla tasoilla ja hyvässä yhteistyössä keskustellen.
• Hyödynnämme olemassa olevaa osaamista ja materiaaleja.
• Koulutamme piirien ja klubien tiedottajat aktiivisen tiedottamisen toimintamalliin.
• Kehitämme ruotsinkielistä viestintää.

Kansainvälinen toiminta

• Olemme osa kansainvälistä Lions-järjestöä, joka määrittelee kansainvälisen ja kansallisen organisaatiomallin ja toimin-
takaavan

• Suomella on edustajia kansainvälisissä toimielimissä ja työryhmissä 
• Osallistumme NSR-toimintaan
• Rohkaisemme lioneita osallistumaan kansainvälisiin kokouksiin ja tutustumaan muiden maiden lioneihin
• Klubeja ohjataan kansainväliseen toimintaan eri palvelujen avulla (nuorisovaihto, rauhanjulistekilpailu, LCIF-rahaston 

avustukset, Sri Lankan kummit ja Sri Lankan Lions-ystävät, Orkester Norden). 

Suomen lionstoiminnan strategia 2021-2026

B) Kuvernöörineuvosto esittää vuosikokoukselle Lions-toiminnan strategian, LIONS 2030, valmistelun 
käynnistämistä toimintakauden 2021–2022 aikana. Strategia tuodaan hyväksyttäväksi vuoden 2023 
vuosikokoukseen.

Strategiatyön tarve

Lions-toiminta on todettu mm. bränditutkimuksissa, piirikohtaisissa kyselyissä ja muissa selvityksissä paikoillaan polkevaksi 
järjestöksi, joka vain vähän kiinnostaa uusia tekijöitä. Emme ole järjestönä pystyneet vastaamaan yhteiskunnan muutoksiin, 
vaan jäsenmäärämme on vähentynyt vuosi vuodelta. Jotta kehitys voidaan katkaista, on meidän yhteisesti pohdittava, mitä 
toimenpiteitä se vaatii.

Strategia yhdistää tulevaisuuden – vision - nykyhetkeen ja on työkalu tarvittavan muutoksen aikaansaamiseksi. Strategiassa 
tunnistetaan järjestön nykytila, toimintaympäristön muutokset, jäsenten ja palvelutoiminnan tarpeiden muutokset, määritel-
lään järjestön tavoitetila strategiakauden lopussa sekä päätetään strategiset painopistealueet, joilla tavoitetilaan päästään.  

Tavoitteet

Lions-toiminnan visiona tulee olla mielikuva tunnetusta ja luotettavasta palvelujärjestöstä sekä hyvän tekemisestä. Jotta 
visio on toimiva, on sen oltava myös tavoitteellinen. 

Strategian päämääränä on saavuttaa kilpailuetua suhteessa kilpailijoihin palvelu- ja hyväntekeväisyystoiminnassa.

Kilpailuetu on se syy, jonka vuoksi ihmiset kiinnostuvat Lions-toiminnasta ja kokevat toiminnan mielekkääksi ja palkitsevak-
si. Palvelutoiminnan painopistealueiden kautta saavutetaan tunnettuus ja luotettavuus. Kilpailuetu perustuu Lions-toiminnan 
vahvuuksiin sekä laajan kumppanuusverkoston antamiin mahdollisuuksiin.

Strategiatyön tulokset

Työskentelyn tuloksena määrittelemme Lions-toiminnalle vision ja toimenpiteet vision saavuttamiseksi. Toimenpiteet ovat 
konkreettisia suunnitelmia, joita tulevat toimijat voivat vuosittain toteuttaa ja jotka tukevat mm. viestintää, johtamista, palve-
lutoimintaa, koulutusta ja jäsenhankintaa.

Toteutus

Suunnitteluryhmään nimitetään henkilöt, jotka ovat tottuneet systemaattiseen ja luovaan työskentelyyn ja ovat yhteistyö-
kykyisiä. Ryhmä on kooltaan 6–8 henkilöä. Työskentelyn aikana pyydetään kannanottoja mm. piireiltä, toimialaryhmiltä, 
kuvernöörikursseilta ja strategian tekemisestä kiinnostuneilta lioneilta näkökulmien laajentamiseksi. Työskentelyyn pyyde-
tään myös leojen edustajia.

Työskentelyn kustannukset

Matka- ja materiaalikustannuksia varten varataan 5 000 euroa ja ostopalveluja varten 5 000 euroa.
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19. Kotimainen teema 2022–2023

20. Joulukorttiaktiviteetti ja Anna tukesi nuorisolle -arpajaiset 2020–2022

Kuvernöörineuvoston päätösesitys: 

Kuvernöörineuvosto esittää vuosikokoukselle joulukortti- ja arpa-aktiviteettien vahvistamista kaudelle 2021–2022.

Aktiviteettien tuotot kohdistetaan nuorisotyöhön ja NSR-projektin Suomen osuuden kattamiseen. Lisäksi 
joulukorttiaktiviteettiin osallistuvat klubit saavat 50 % käytettäväkseen omiin nuorisoaktiviteetteihinsa.

Lisäksi esitetään, että kortti- ja arpakertymää voidaan vuositasolla käyttää tarvittaessa klubeille järjestettävien 
kilpailuiden rahapalkintoihin yhteensä max 5 000 € (max 1 000 € per palkinto). Klubin tulee käyttää saamansa 
palkintoraha aktiviteetteihin, jotka kohdistuvat lapsiin ja nuoriin.

Kuvernöörineuvosto esittää vuosikokoukselle, että se hyväksyy kauden kotimaiseksi teemaksi 2022–2023 
”Lions – avoin muutokselle” / ”Lions – öppen för förändring”.
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21. Toimintasuunnitelma 2021–2022

Suomen Lions-liiton 
toimintasuunnitelma

2021-2022

Kuvernöörineuvoston päätösesitys: 

Kuvernöörineuvosto esittää vuosikokoukselle, että se hyväksyy Lions-liiton toimintasuunnitelman 2021–2022.

Toimintasuunnitelma 2021-2022
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Suomen Lions-liiton toimintasuunnitelma kausi 2021–2022 / 
VCC Sanna Mustonen 18.2.2021

Suomalaiset lionsklubit perustivat Suomen Lions-liiton 1960 tarpeeseen saada tukiresursseja klubitoimin-
nan tukemiseen sekä hoitamaan valtakunnallista yhteistyötä ja koko maata koskevia kampanjoita. Suomen 
Lions-liitto toimii jäsentensä, klubien, hyväksi ja niiden antamin valtuuksin hoitaen sille annettuja tehtäviä. On 
siis meidän kaikkien suomalaisten lionien asia tuoda käsittelyyn klubialoitteita ja tehdä päätöksiä liiton vuosiko-
kouksessa. Liitto olemme me!

Kauden 2021-2022 liiton puheenjohtajan teemana on ”Tekevä, näkyvä lion”. Tähän sisältyy ydinajatus: Me 
leijonat olemme aktiivisia toimijoita. Olemme liikkeellä suurella sydämellä ja auttavin käsin. Sen mitä teemme, 
teemme näkyvästi. Olemme itse lionstyömme parhaat markkinoijat. Palvelutyö ja yhdessä tekeminen on haus-
kaa ja houkuttelevaa. Jokainen aktiviteettimme on itsessään mainos ja kutsu liittyä mukaan.

Etsimme uusia lioneita ja alueellisia tarpeita tuoreille klubeille. Kartoitamme itsellemme tilaisuuksia palveluun. 
Hyödynnämme lionsiältään nuorten jäsenten intoa ja energiaa ja kiinnitämme heidät pysyvästi toimintaamme. 
Nautimme ja iloitsemme yhdessäolosta.
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1. Toimintatavat
1.1. LCI Forward

Lions Clubs Internationalin (LCI) visio toisen vuosisadan 
toimintaa eteenpäin viemään on LCI Forward. Sen puitteis-
sa lionien yhteisenä tavoitteena on palvella kunkin kauden 
aikana 200 miljoonaa ihmistä ympäri maailman. Avun 
tarpeita on monia. Maailmanlaajuiset palvelualueemme 
ovat diabetes, lapsuusiän syöpä, näkökyky, nälän helpot-
taminen ja ympäristön suojelu. Tuemme nuorisoa, järjes-
tämme hätäapua ja teemme humanitaarista avustustyötä. 
Hyödynnämme LCIF-apurahoja toiminnassamme. Palve-
lumme tehdään näkyväksi MyLion-raportoinnin ja aktiivisen 
markkinoinnin kautta. 

1.1.1. Kampanja 100
Vuonna 2018 käynnistettiin Lions Club International 
Foundationin (LCIF) historian suurin varainkeruukam-
panja Kampanja 100: Palveluvoimaa. Keräys jatkuu 
kauden 2021-22 loppuun asti ja sen tavoitteena on 
koota 300 miljoonaa dollaria, 250USD/jäsen. Tällä sum-
malla laajennetaan palvelun vaikutusta ja viedään toivoa 
sinne, missä sitä eniten tarvitaan. Suomessa tavoitteek-
si on asetettu 100USD/jäsen. Malliklubeilla on aikaa 
kaksinkertaisen keräystavoitteensa saavuttamiseen 
30.6.2023 asti. Lahjoituksia vastaan voi hakea Mel-
vin Jones Fellow- ja Progressive Melvin Jones Fellow 
-nimityksiä. Jokaisen klubin osallistuminen Kampanja 
100 -keräykseen on merkki siitä, että arvostamme omaa 
säätiötämme ja sen huomattavia aikaansaannoksia. 

1.1.2. Palvelun matka
Opi: Yksi lionstoiminnan kulmakivistä on oppiminen ja 
itsensä kehittäminen. Jotta voimme auttaa parhaamme 
mukaan, meidän tulee kehittyä palvelutoiminnassamme 
ja auttaa myös toisia etenemään. Osallistumme valmen-
nuksiin ja opimme valtavasti myös toisiltamme. Näin 
toimintamme tehostuu ja mahdollisuutemme auttami-
seen paranevat. 

Löydä: Meidän on selvitettävä paikalliset ja toisinaan 
myös kaukaisemmatkin avuntarpeet, jotta voimme 
toimia siellä, missä meitä oikeasti tarvitaan. Kun etsim-
me tietoa, yhteistyökumppaneita ja ratkaisemme tapoja 
toimia, saamme kokea iloa ja oivalluksia. Pääsemme 
hyödyntämään kunkin vahvuuksia ja löydämme itses-
tämme uusia kykyjä. Tiedon ja osaamisen jakaminen 
sekä verkostojen hyödyntäminen tuottaa entistä enem-
män palvelua. 

Toimi: Ydintehtävämme on palvelu, toimeen tarttumi-
nen. Vahvuutemme on laaja organisaatio ja monipuoli-
nen osaaminen. Olemme luotettava ja tunnettu toimija, 
jonka käsiin uskalletaan antaa suuriakin haasteita. Meillä 
on pitkiä auttamisperinteitä, mutta olemme valmiita ke-
hittämään uusia tapoja auttaa ja reagoimme aktiivisesti 
ympäristön muutoksiin ja tarpeisiin.

Juhli: Palvellessamme voimme olla ylpeitä ainutlaatui-
sista hyvistä teoistamme paikkakunnilla. Kun kerromme 
tarinamme ja raportoimme palvelumme, muodostamme 

kuvaa yhtenäisestä järjestöstä, innostamme muita ja 
saamme huomiota, joka herättää uusien toimijoiden 
kiinnostuksen. Aktiviteettien ja onnistumisemme arviointi 
auttaa meitä tulevissa toimissamme. Saavutusten juh-
liminen vahvistaa yhteistä kokemustamme. Annamme 
kiitosta toimintaamme osallistuneille. 

1.2. GAT Maailmanlaajuinen toimintaryhmä  
(Global Action Team)

Global Action Team (GAT) on järjestömme kaikkien orga-
nisaatiotasojen läpi ulottuva maailmanlaajuinen toiminta-
ryhmä, joka perustuu kolmeen peruspilariimme: johtajuus-
koulutus, jäsenyys ja palvelu. GAT-työskentely vahvistaa 
klubien toimintaa ja tekee palvelutyöstä tarkoituksenmu-
kaisempaa. Viestintä nivoutuu tiiviisti GAT-toimintaan.

 

1.2.1. Johtajuuskoulutus, leadership (GLT) – 
”toiminnan aivot”
Lionit tarvitsevat tietoa, taitoja ja perehdytystä niin 
järjestöstämme kuin klubitehtävissä toimimisesta. 
Hyvin organisoitu ja johdettu toiminta luo peruspuitteet 
palvelulle. Koulutusjärjestelmämme valmentaa uusiin 
haasteisiin ja tarjoaa kehitysmahdollisuuksia. Luomme 
”oppipolun” tuomaan erilaiset lionstehtävät jokaisen 
jäsenen ulottuville. Toimintaympäristöhaasteet, etäisyy-
det, pandemia jne. edellyttävät lisääntyvässä määrin 
etäyhteyksien ja -valmennusten hyödyntämistä.

Koulutusta ja tukea tarjotaan niin piirin, liiton kuin 
kansainvälisen järjestönkin taholta. Liitto valmentaa 
toimialapuheenjohtajat ja piirien GAT-toimijat; He taas 
perehdyttävät vastaavat klubitason virkailijat. Kansain-
välisen järjestön ja liiton kotisivujen verkkomateriaalia 
mainostetaan klubien hyödynnettäväksi. Piirien käyttöön 
tuotetaan verkkokoulutusalusta, jolle voidaan rakentaa 
itseopiskelukursseja jäsenille. Koulutussisältöjä on päi-
vitetty ja yhtenäistetty ja tätä työtä jatketaan. Tärkeänä 
kansainvälisenä ja kotimaisena painopistealueena on 
raportointiosaaminen. 

Tulevat kuvernöörit saavat valmennusta tehtäväänsä 
heti 2VDG-kaudestaan lähtien. Koulutusta on niin läsnä 
kuin etänä, osin kansainvälisen järjestön, osin liiton 
toimesta. Entiset kuvernöörit muodostavat mentoripoo-
lin, jota kannattaa hyödyntää johtajaksi kasvamiseen. 
Lohkopuheenjohtajat ovat piirikuvernöörien tärkeimmät 
yhteistyökumppanit yhteisten tavoitteiden välittämisessä 

Toimintasuunnitelma 2021-2022
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klubeille. Heitä perehdytetään tehtäväänsä. 

Pyrimme järjestämään liiton ja piirien toimesta ELLI-, 
RLLI- ja ALLI-koulutusinstituutit ja hyödyntämään niissä 
käytössä olevia kouluttajaresurssejamme.

1.2.2. Jäsenyys, membership (GMT) – 
“toiminnan voima, kädet ja jalat”
Lionstoiminnan ydin on klubi. Jotta klubi voisi toimia, sil-
lä tulee olla jäseniä ja suunnitelma sekä jäsenhankintaan 
että toimintaansa. Konkreettinen jäsensuunnitelma sisäl-
tää tavoitteen uusien jäsenten määrälle kauden aikana 
ja tavat, joilla jäseniä etsitään ja kutsutaan mukaan.

Kukin klubi on jäsentensä näköinen ja luo omat pe-
rinteensä niin aktiviteetteihin kuin yhdessä olemiseen. 
Klubikokouksiin on mukava mennä, sillä siellä viihtyy, 
tapaa ystäviä, oppii uutta ja pääsee valmistelemaan 
mielekästä toimintaa. Klubitapaamiset innostavat. Klubi 
arvostaa jäseniään.

Kun klubi toimii, on sitten kyse konsertista tai roskien 
keruusta, se samalla markkinoi toimintaansa ulospäin. 
Me lionit käytämme siksi näkyviä tunnuksia, joista mei-
dät tunnistetaan. Me varaudumme jokaisessa aktivitee-
tissamme mahdollisen uuden jäsenen kohtaamiseen. 
”Haluatko sinäkin olla mukana tekemässä tätä… Tässä 
on yhteystietomme.” Tilaisuus ei saa mennä ohi kynää 
ja paperia etsiessä. Olemme valmiita ottamaan uusia 
tekijöitä mukaan.

Liiton jäsenjohtaja tukee piirien jäsenjohtajia ja klubien 
jäsenhankintaa. Kuukausittaisten jäsenraportointien te-
kemisen tavoite on 100%. Tarvitaan yhteistyötä viestin-
nän ja koulutuksen kanssa tavoitteen saavuttamiseksi, 
vaikka itse raportointitoimenpide onkin hyvin yksinker-
tainen.

Hyödynnämme kaudella 2020-21 teetettyä brändikyse-
lyä ja toteutamme oman jäsenkyselyn toimintaa tuke-
maan. Tuomme jäsenhankinnassa onnistuneet klubit 
esiin kotisivuillamme.

1.2.3. Palvelu, service (GST) – 
“toiminnan sielu ja sydän”
Kuulumme maailman suurimpaan palveluklubijärjestöön 
Lions Clubs Internationaliin. Tuotteemme on autta-
minen, palveleminen, hyvän tekeminen tavoilla, joihin 
meitä tarvitaan. Kuten palvelun matka -konseptissa 
kehotettiin löytämään avun tarpeet, meidän on klubien 
elinvoimaisuuden säilyttämiseksi löydettävä paikkamme 
ja tehtävämme yhteisössämme. Tähän kannattaa hyö-
dyntää palvelutarvekartoitusta. Ei riitä, että toteutamme 
kaudesta toiseen vanhoja rutiineja. Meihin kohdistuva 
kysyntä voikin tänään olla jotain aivan muuta kuin olem-
me olettaneet. Meidän on oltava valmiita muutoksiin ja 
tarttumaan uusiin esiin tuleviin haasteisiin, joihin pys-
tymme vastaamaan, ellemme yksin niin yhdessä toisten 
klubien tai yhteistyökumppanien kanssa. 
Tarjolla on lukuisia valmiita kansainvälisiä ja kotimai-
sia aktiviteetteja, joihin lähteä mukaan. Klubit tekevät 

valintansa kuitenkin itsenäisesti. Meistä jokaiselle 
eri asiat ovat merkityksellisiä. Klubeissa onkin tärkeää 
kuunnella kunkin ajatuksia niin, että oma palvelutehtävä 
löytyy aivan jokaiselle. Sitoudummehan siihen, minkä 
koemme tärkeäksi.

Kansainvälinen järjestömme on asettanut piireille tehtä-
vän lisätä palveluvaikutusten raportointia. Tavoitteena 
on, että jokainen klubi oppii MyLion-raportointityökalun 
käytön kauden aikana. Jotta tämä onnistuu, on GAT-tii-
mien ja viestinnän tehtävä saumatonta yhteistyötä. 
Lohkopuheenjohtajia tarvitaan aktiivisesti klubien tueksi 
perehdytyksessä.

Liiton palvelujohtaja ja kumppanuusjohtaja toimivat 
yhteistyössä. Uusien kontaktien ja kumppanuuksien 
luominen ja yhteistyön aktivointi turvaa meille tuoreita 
toimintatapoja. Liiton palvelujohtaja kommunikoi tiiviisti 
piirien palvelujohtajien kanssa ja hyödyntää viestintää, 
jolloin ideat yhteistyöstä ja aktiviteeteista välittyvät 
piireille ja klubeille. Palvelujohtajan kautta myös tulleita 
avunpyyntöjä saadaan kohdistettua juuri oikealle klubil-
le, joka voi tarttua toimeen.

Haastamme klubit tuottamaan materiaalia aktiviteeteis-
taan kuvakilpailun kautta. Sen myötä koostamme sekä 
aktiviteetti- että kuvapankkia kotisivuillemme. 

1.3. Viestintä

Maailmanlaajuinen toimintaryhmä GAT ei voi toimia ilman 
tiivistä yhteistyötä viestinnän kanssa. Markkinointi ja vies-
tintä on huomioitava ennen aktiviteetteja ja valmennuksia, 
mahdollisuuksien mukaan niiden aikana ja erityisesti niiden 
jälkeen. Organisaatiomme kaikki tasot viestittävät: yksittäi-
set lionit, klubit, lohkot, alueet, piirit ja liitto. Jatkamme eri 
tasojen välisen viestintäyhteistyön vahvistamista. Yhtenäis-
tämme julkisuuskuvaamme mm. liiton valmiiden mallipoh-
jien käytöllä.

Tärkeimmät sisäiset tiedotuskanavamme ovat liiton 
uudistumassa olevat kotisivut, webinaarit, uutiskirjeet ja 
Lion-lehti (paperisena ja sähköisenä). Sähköisen Lion-leh-
den käyttö on ollut toistaiseksi vaatimatonta ja kauden 
aikana houkuttelemmekin jäseniä digilehden lukijoiksi. 

Tulevana kautena tulemme esittelemään kuukauden tee-
mat. Tuomme ne tietoon jo kevään 2021 aikana, infor-
moiden myös piirien koulutusvastaavia, jotta klubit voivat 
halutessaan ottaa ne huomioon toimintasuunnitelmissaan. 
Esittelemme kunkin kuukauden teeman edeltävän kuun 
uutiskirjeessä ja kuvernöörit ottavat ne esiin myös dg-kir-
jeissään. Teemoina ovat suomalaisen lionstoiminnan arvot 
ja maailmanlaajuiset palvelualueet sekä viimeisenä teema-
na kiitos. 

• 8/21 Lasten syöpä (lasten syövän kuukausi on syys-
kuu)

• 9/21 Näkö (lionien näköpäivä lokakuussa)

• 10/21 Diabetes (kansainvälinen diabetespäivä marras-
kuussa)

Toimintasuunnitelma 2021-2022
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• 11/21 Nälkä

• 12/21 Palveluhalu ja ihmisläheisyys

• 1/22 Kansainvälisyys 

• 2/22 Paikallisuus ja talkootyö 

• 3/22 Ympäristö

• 4/22 Luottamus

• 5/22 Kiitos

• 

Kohdistamme viestintää sekä ei-lioneihin että lioneihin. 
Ulkoisessa viestinnässämme näytämme aktiivisen toimi-
misen ja kehittämisen, emme toistemme palkitsemista ja 
juhlimista. Kerromme tarinaa, kerromme kohtaamisista, 
kerromme aikaansaannoksistamme ja kutsumme mukaan. 
Hyödynnämme eri kanavia kohdataksemme mahdollisim-
man monia. Vahvistamme osaamistamme ja toimintaamme 
sosiaalisessa mediassa ja opettelemme esim. #-käyttöä: 
#suomenlionsliitto, #lionsxpiiri…  Lähdemme kokeilemaan 
uutiskirjeen tilaamismahdollisuutta ei-lioneille ja samoin 
webinaarien tarjoamista toiminnasta kiinnostuneille potenti-
aalisille jäsenille.

Liiton viestintäjohtaja vastaa viestinnästä ja viestintästrate-
gian toteutumisesta yhdessä toiminnanjohtajan ja puheen-
johtajan kanssa. Hänellä on vastuu viestinnän kehittämi-
sestä, koulutuksesta ja koordinoinnista. Viestintäjohtaja 
toimii tiiviissä yhteistyössä GAT-tiimin kanssa. Kommu-
nikointi piirien viestintävastaavien kanssa on oleellinen 
osa viestintävastaavan tehtävää. Hyödynnämme piireissä 
olemassa olevaa osaamista ja materiaalia. Haluamme klu-
bien tuottavan kirjallista ja kuvallista materiaalia sisäiseen 
ja ulkoiseen viestintäämme.

1.4. Kumppanuus ja varainhankinta

1.4.1. Kumppanuus
Lions-järjestön tulee olla tunnettuudeltaan haluttavin ja 
luotettavin vapaaehtoistyön toimija Suomessa. Tämän 
vuoksi kumppanuustoimialan on tehtävä toimintaamme 
tunnetummaksi samanhenkisten toimijoiden keskuudessa. 

Kumppanuustoimiala on aloittamassa historiansa kol-
matta toimintakauttaan. On selvää, että uusi toimiala 
hakee vielä uraansa, varsinkin kun koronan muodossa 
erilaisia rajoitteita on noussut tielle runsain määrin. 

Toimialan perusteet muodostuvat siitä, että pyrimme 
luomaan kumppanuuksia valtakunnallisella ja paikalli-
sella tasolla ja tekemään varainhankintaa ulkoisella ja 
sisäisellä tasolla. 

Palvelu- ja kumppanuustoimialat ovat toiminnallisesti 
hyvin lähellä toisiaan. Siksi piirien GST-tiimit toimivat 
molemmilla toimialoilla. 

Kumppaneitamme ovat mm.:
• Leijonaemot ry (liitto) Erityislasten tukeminen
• Lastenklinikoiden kummit (liitto) Lapsuusiän 

syöpä
• Sylva ry (paikallisesti)  Lapsuusiän 

syöpä
• Suomen hiihtoliitto (liitto) Lasten leijonahiihto
• Lahden kaupunki (liitto) Orkester Norden
• Diabetes- ja                Diabetes  

sydänyhdistykset (paikallisesti)
• Irti huumeista ry (liitto)  Päihdetyö
• Suomen YK-liitto (liitto) Yhteistyömahdollisuudet 

erityisesti Agenda 2030 täytäntöönpanossa

1.4.2. Varainhankinta
Kaudella 2021–22 varainhankintaa toteutetaan joulukort-
ti- ja arpamyynnillä. Kauden aikana lähdemme kuitenkin 
suunnittelemaan uusia varainhankintakeinoja, sillä edellä 
mainittujen aktiviteettien tuotto on viime vuosina laske-
nut huomattavasti. 

1.4.2.1. Joulukortit
Joulukorttimyynti tukee sekä liiton että klubien nuo-
risoaktiviteetteja. Puolet korttimyyntituotosta jää klubin 
omaan aktiviteettikäyttöön. Kortteja voimme markkinoi-
da sekä lioneille että ulkopuolisille.

1.4.2.2. Nuorisoarvat
Nuorisoarpatuotolla rahoitetaan yhteisiä nuorisoakti-
viteettejamme, kuten nuorisoleirejä, leoja ja Quest-toi-
mintaa. Ilman arpamyyntiä, näiden aktiviteettien to-
teuttamiseen tarvittaisiin lisärahoitusta klubeilta erillisin 
rahankeräyksin tai jäsenmaksukorotuksin. Tavoitteena 
onkin siksi kaikkien klubien osallistuminen kotimaiseen 
arpamyyntiin sekä lioneille että ulkopuolisille.

2. Palvelut
2.1. Elämisentaitoja Lions Quest

Lions Quest -elämisentaitojakoulutusohjelman 30-vuotis-
juhlavuotta vietetään kaudella 2021-22. Peruskoulutukset 
opettajille ja liikuntaseuravalmentajille antavat työkaluja 
tunnetaitojen kehittämiseen ja terveen kasvun tukemiseen. 
Ohjelma antaa eväitä vuorovaikutukseen, ryhmäytymiseen 
ja myönteisen oppimisilmapiirin luomiseen sekä vahvistaa 
itsetuntoa ja vastuullisuutta. Quest on erinomainen työkalu 
opettajille ja seuravalmentajille tukemaan lasten ja nuorten 
kehitystä. Elämisen taitoja Lions Quest -koulutus tulee 
olemaan tarjolla kaikissa piireissä ja uutuutena ovat myös 
ruotsinkielinen koulutus ja täydennyskoulutuspaketti, johon 
kuuluvat webinaari, tunnetaitokortit ja -opas.

2.2. KiTeNet-hanke

Kiusaamisesta terveeseen nettikäytökseen (KiTeNet) on 
valtakunnallinen noin 10-vuotiaisiin kohdistuva interventio, 
jossa halutaan ohjata lapsia terveeseen itsensä suojelemi-
seen ja toisen kunnioittamiseen internetissä. Projektima-
teriaalein tuetaan kodin ja koulun yhteistyötä ja erityisesti 
lasten ja vanhempien keskusteluyhteyttä. Tiedotuskampan-
jat, nettisivut, jaettavat materiaalit, luotavat kumppanuus-
verkostot (mm. MLL, Ehyt, Kavi, poliisi, Vanhempainliitto) 
ja tukihenkilöt ovat osa hanketta. Kauden 2021-22 aikana 
klubien tehtävänä on olla yhteydessä paikkakuntansa kou-
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luihin ja vanhempainyhdistyksiin projektin tiimoilta, jotta 
tavoitamme koko ikäryhmän kaikilla paikkakunnilla.

2.3. Nuorisoleiri- ja -vaihto 
Nuorisoleiri- ja vaihto-ohjelma (YCE) juhlii syksyllä 2021 
60-vuotista taivaltaan. Se onkin maailmanlaajuisesti tunne-
tuimpia aktiviteettejamme. Nuorisovaihdon kautta lisätään 
nuorten kansainvälisiä kontakteja, suvaitsevaisuutta ja 
kansojen välistä ymmärrystä sekä tarjotaan klubeille mah-
dollisuus kansainväliseen toimintaan ja lionsmarkkinointiin. 
Nuorten lähettäminen ja vastaanottaminen on klubille erit-
täin edullinen aktiviteetti. On tärkeää, että markkinoimme 
tätä loistavaa toimintaa aktiivisesti nuorille eri kanavissa.

Pandemiatilanteen salliessa nuorisovaihtoa toteutetaan 
kahden vuoden tauon jälkeen jälleen kaudella 2021-2022. 
Suomalaiset klubit ovat lähettäneet viime kausina ulkomail-
le vaihtoon 150 nuorta ja tavoittelemme nytkin vähintään 
10 lähtijää per piiri. 

Piirit järjestävät nuorisoleirejä kolmen vuoden välein ja 
vuorossa on 4-5 piiriä kerrallaan: 2022 kesällä C, D, F, I ja 
2023 talvella L. Kansainvälisiä osallistujia tulee maahamme 
vuosittain 140, noin 40 maasta. Leirikustannukset yksit-
täiselle piirille ovat 20 000€ luokkaa /leiri. Leiriä edeltäen 
ja/tai sen jälkeen tarvitaan isäntäperheitä tutustuttamaan 
kansainvälisiä vieraita suomalaiseen arkielämään. Isän-
täperheen ei tarvitse olla lionperhe. B- ja N-piirit toimivat 
tarvittaessa apuna nuorten saapuessa Suomeen ja siirtyes-
sä jatkoyhteyksillä muiden piirien leireille.

Kesällä 2022 Suomi järjestää ensimmäisen NSR-diabee-
tikkonuorten leirin, josta toivotaan Pohjoismaissa kiertävää 
perinnettä. Osaamista hyödynnetään leiristä toiseen. Leiri 
toteutetaan pohjoismaisella yhteistyöllä LCIF-diabetesapu-
rahalla ja liiton tuella.

Pandemiatilanteen mahdollisesti vielä estäessä konkreet-
tiset leirit, etsimme tapoja saada nuoret kohtaamaan toi-
siaan virtuaalisesti lionien tukemana. Lionit voivat edesaut-
taa kontaktien syntymistä ja yhteisymmärryksen luomista 
myös verkkoympäristössä ja auttaa nuoria palvelemaan 
omaa yhteisöään ja muodostamaan leoklubeja.

2.4. Leotoiminta
Leot ovat lionien nuorisojärjestö 12-35 -vuotiaille. Leotoi-
minnan tavoitteena on tukea nuorten yhteistä tekemistä ja 
toteuttaa omia tempauksia. Leoissa nuoret oppivat johta-
juutta ja saavat mahdollisuuksia ja kokemusta erilaisista 
projekteista. Suomen Lions-liitto tukee leojen toimintaa 
ja lionien ja leojen välistä yhteistyötä. Jaamme ideoita ja 
toteutamme yhteisiä aktiviteetteja. Kannustamme klubeja 
uusien leoklubien perustamiseen omille paikkakunnilleen 
tai esimerkiksi alueen yhteiseksi aktiviteetiksi. Aktivoimme 
leojohtajien ja leoneuvojien verkostoitumista keskenään. 
Helpotamme siirtymistä leosta lioniksi leo-lion -ohjelman 
kautta. Leot tekevät kansainvälistä yhteistyötä Euroopan 
maiden leojen kanssa. 
2.5. Lasten Leijonahiihdot
Suomen Lions-liitto ja Suomen Hiihtoliitto aloittivat 2020 
yhteistyön lasten ja nuorten hiihtoharrastuksen lisäämisek-

si. Kumppanuusohjelman tavoitteena on järjestää Lasten 
Leijonahiihdot koulujen hiihtolomien aikaan, jolloin 4–12 
-vuotiaan lapset pääsevät helposti hiihtokokemusten 
äärelle. Koko perheen tapahtumassa lapsille on tarjolla 
tekniikkarata ja hiihtokilpailu. Klubit voivat tilata osallistu-
ville lapsille verkkokaupan kautta Lions Hiihto -mitaleita. 
Paikalliset klubit vastaavat hiihtopäivän kustannuksista ja 
järjestelyistä. Hiihtoseurat voivat avustaa teknisenä tukena. 
Kaudella 2021–22 tavoitteena on 150 klubin osallistuminen 
Lasten Leijonahiihtojen järjestämiseen.

2.6. Lapsuusiän syöpä
Suomen Lions-liitto, lionsklubit ja Lastenklinikoiden 
Kummit ry käynnistivät Suomen Lions-toiminnan 70-vuo-
tisjuhlavuoden kunniaksi 2020 kaksivuotisen yhteistyön, 
jonka tarkoituksena on kerätä lasten syöpätautien hoidon, 
hoitomenetelmien ja tutkimuksen kehittämiseen Suomes-
sa 70 000€. Suunniteltuja ”Kevään säveliä” -konsertteja 
järjestetään pandemiatilanteen sen jälleen salliessa. Klubit 
voivat järjestää myös omia varainkeruutapahtumia pienten 
potilaiden tukemiseksi.

Tärkeä osa syöpähoitoa ovat kantasolusiirrot. Kantaso-
lurekisterialoite hyväksyttiin Oulun vuosikokouksessa 
2018. Lionien ja leojen toivotaan aktiivisesti markkinoivan 
kantasolurekisteriin liittymisen mahdollisuutta kaikille alle 
35-vuotiaille, olivat kyseessä leot, lionit tai ulkopuoliset.

2.7. Leijonaemot
Erityislasten vanhempien vertaistukiyhdistys ja Suomen 
Lions-liitto aloittivat 2020 kolmivuotisen kokeilujakson 
yhteistyöhön haastavissa tilanteissa olevien erityislapsiper-
heiden auttamiseen Suomessa. Leijonapartion lyhytkestoi-
set avunpyynnöt välitetään paikallisille lionsklubeille piirien 
GST-tiimien kautta. 

2.8. Päihdetyö
Nuorten suhtautuminen päihteisiin on muuttunut. Pe-
rinteiset alkoholi ja tupakka eivät ole enää muodikkaita. 
Täysin raittiiden nuorten osuus on kasvanut ilahduttavasti. 
Samanaikaisesti kuitenkin nuuska, kannabis ja muut huu-
mausaineet ovat lisänneet suosiotaan. Kokeilujen myötä 
kynnys vahvempien aineiden käyttöön madaltuu. Riippu-
vuutta osaa harva pelätä ennakkoon. 

Lionit haluavat olla tekemässä ennaltaehkäisevää päihde-
työtä Lions Questin kautta ja toteuttaa huumevalistusta 
lapsille ja nuorille yhteistyökumppanien kanssa. Suomen 
Lions-liitolla on pitkä yhteinen historia Irti huumeista ry:n 
kanssa ja samoin olemme tehneet yhteistyötä Ehyt ry:n 
kanssa. Elvytämme paikallista toimintaa eri paikkakunnilla 
omien nuortemme suojaamiseksi. 

2.9. Rauhanjulistekilpailu
Rauhanjulistekilpailu on 11–13 -vuotiaiden koululuokille 
ja harrasteryhmille tarkoitettu kilpailu, jonka yhteydessä 
annetaan lapsille mahdollisuus keskustella rauhasta ja il-
maista näkemystään siitä kuvallisesti. Kilpailun kautta lionit 
viestittävät kansakuntien välisen yhteistyön tärkeydestä ja 
rauhantyöstä.
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Kilpailuohjeistus löytyy Liiton ja piirien kotisivuilta. Yhteis-
työ koulujen/ryhmien kanssa tulee aloittaa jo kevään 2021 
aikana, jotta kilpailu pystytään ottamaan huomioon syksyn 
opetussuunnitelmissa. Kilpailupaketit tilataan verkkokau-
pan kautta lokakuun alkuun mennessä. Piirien voittajatyöt 
tuodaan marraskuun KVN-kokoukseen, missä valitaan 
moninkertaispiirin voittajatyö yleisöäänestyksellä. Tavoit-
teena on saada jokaisesta piiristä edustaja valtakunnalli-
seen kilpailuun.

2.10. Ympäristötoiminta
Leijonat puhtaan veden puolesta -hanke herätteli lionit 
ympäristötoimintaan vesien suojelusta käsin. Haluamme 
vaikuttaa siihen, että tulevista sukupolvista tulee vastuul-
lisia kuluttajia sekä aktiivisesti ympäristöstä ja luonnosta 
huolehtivia kansalaisia. Haluamme luovuttaa tuleville suku-
polville puhtaan ja turvallisen maailman.

Vahvistamme lionstoimintaa, sen kansalaisvaikuttavuutta 
sekä mielikuvaa lioneista haluttuna yhteistyökumppanina. 
Olemme mukana rakentamassa ja tekemässä lionstoimin-
taan liittyviä eri toimijoiden valittuja ympäristöhankkeita 
sekä toimimme vapaaehtoistoiminnan asiantuntijoina. 
Jaamme tietoa ja haastamme yhteistyökumppaneita mu-
kaan omaan toimintaamme.

Olemme mukana lionien Euroopan WaSH-työryhmässä. 

Lionien ympäristötoimintaa Suomessa koordinoi Leijonat 
puhtaan veden puolesta -työryhmä yhteistyössä piirien 
ympäristövastaavien kanssa. Ympäristötoiminnan kokonai-
suus, tavoitteet ja valtakunnalliset toimenpiteet kuvataan 
tarkemmin työryhmän strategisessa toimintasuunnitelmas-
sa.

2.11. Lions-näkyvyyden päivät 
Ympäristöaiheena on valtakunnallisesti vesien suojelu, 
jossa myös piiritasoisella toiminnalla on keskeinen sija. 
Leijonat puhtaan veden puolesta -hanke on aktiivisesti he-
rätellyt leijonia näkemään tarpeita tehdä ympäristön eteen 
monenlaisia tekoja, kuten tiedon jakamista, vesistöprojek-
teja ja myös ympäristön siivousta. Erityisesti ympäristöakti-
viteetteihin on syytä ottaa mukaan paikallisia kumppaneita, 
jolloin molemmat saavuttavat tavoitteensa.

2.11.1. Suomalaisen lionstoiminnan päivä
Suomen Lions-liiton perustamispäivänä 14.8. on 
erinomainen ajankohta kauden alussa ja kesän vielä 
vallitessa mainostaa toimintaamme ja innostaa uusia 
ihmisiä mukaan.

2.11.2. Hyvän päivä
Lionstoiminnan Hyvän päivää vietetään vuosittain 8.10. 
Päivän tarkoituksena on kiinnittää huomiota lionien 
vapaaehtoiseen palvelutoimintaan ja tehdä samalla 
tunnetuksi paikallista lionstoimintaa ja kertoa klubien 
monista tavoista tehdä hyvää. 

Suomen Lions-liitto julkistaa vuosittain Hyvän päivänä 
valtakunnallisen Vuoden hyväntekijän sekä omista jou-
koistaan lionien Vuoden hyväntekijän.

2.11.3. LCIF-päivä
Osassa maailman maita vietetään kansainvälisen 

säätiömme LCIF-päivää, jolloin suoritetaan varainke-
ruutempauksia ja kerrotaan säätiön tuottamasta hy-
västä. Suomessa ensimmäinen LCIF-päivä järjestetään 
keväällä 2021 ja sen kokemusten perusteella tehdään 
päätös LCIF-päivän mahdollisesta toteuttamisesta myös 
kaudella 2021–22.

2.12. Arne Ritari Säätiö (ARS)
Arne Ritari Säätiö on 1986 perustettu säätiö, jonka tarkoi-
tuksena on tukea ja edistää Suomen lionsklubien hyvänte-
keväisyysaktiviteetteja ja vaalia lionstoimintamme kummin 
Arne Ritarin elämäntyötä. Säätiö saa varansa sijoituksista 
sekä ritariarvonimien myynnistä ja adresseja vastaan teh-
dyistä lahjoituksista. Klubit voivat anoa avustuksia aktivi-
teettien toteuttamiseen.

2.13. Muu kansainvälinen palvelutoiminta 

2.13.1. Alert

Alert-toiminnan kautta tarjotaan kiireellistä hätäapua 
kotimaisiin ja kansanvälisiin katastrofeihin. Voimassa 
olevan keräysluvan puitteissa Alert-toimikunta voi käyn-
nistää tarvittaessa hätäapukeräyksen. Alert-toimikuntaa 
luotsaa istuva tai entinen kansainvälinen johtaja.

2.13.2. Sri Lankan Lions-Ystävät
Sri Lankan Lions-Ystävät -toiminta painottuu maksut-
tomien silmäleikkausten tukemiseen vähävaraisille sri 
lankalaisille. Työryhmä kerää kannatusmaksuja silmä-
leikkauksia varten ja toimittaa ne Nethseta-sairaalaan. 
Sairaalan toimintaa ja raportteja seurataan säännölli-
sesti. Hankevastuu päättyy 31.12.2044, jolloin Ulkomi-
nisteriön viimeisestä kehitysyhteistyöavustuksesta tulee 
kuluneeksi 30 vuotta.

2.13.3. Sri Lankan Kummilapset 
Suomen ja Sri Lankan lionit ovat tehneet yhteistyötä 
1986 alkaen varattomien lasten koulutuksen tukemi-
sessa. Ryhtymällä kummiksi ja maksamalla kouluavus-
tuksen lion/klubi/muu toimintaan sitoutunut parantaa 
yksittäisen lapsen mahdollisuuksia parempaan elämään. 
Avustusmaksun suuruus on 120/180/360€ /vuosi riippu-
en lapsen iästä ja kouluvaiheesta ja se menee lyhentä-
mättömänä avunsaajalle. Vuosittaisin seurantamatkoin 
varmistetaan avun perillemeno ja yhteistyön toteutumi-
nen sovitusti.

2.13.4. Orkester Norden 
Orkester Norden on sinfoniaorkesteri, joka kootaan vuo-
sittain noin 70 pohjoismaisesta ja baltialaisesta 15–26 
vuotiaasta muusikosta. Nuoret harjoittelevat ohjelmistoa 
vuorossa olevassa isäntämaassa leirillä ja toteuttavat 
sen jälkeen konserttikiertueen. Orkesteri on lionien poh-
joismaisen yhteistyöneuvoston (NSR) nuoriso-ohjelma, 
jonka koordinoinnista vastaa NSR:n nimittämä pohjois-
mainen Orkester Norden -koordinaattori. Suomi koordi-
noi orkesteritoimintaa vuoden 2024 loppuun. Taloushal-
linnosta vastaa Lions-liitto ja käytännön järjestelyt hoitaa 
Lahden kaupungin kulttuuripalvelut Lions-liiton kanssa 
tehdyn palvelusopimuksen mukaisesti. Orkesteritoimin-
nan päärahoittaja on Pohjoismainen ministerineuvosto. 
Tehtävänämme on mainostaa orkesterin toimintaa sekä 
orkesteriin hakeville nuorille muusikoille että yleisölle, 
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edistää lipunmyyntiä, osallistua konserttien järjestämi-
seen ja tukea soittajia leiriaikana järjestämällä erilaista 
vapaa-ajantoimintaa. Osallistuminen on nuorille maksu-
tonta, mutta lionsklubeja kannustetaan tukemaan oman 
paikkakuntansa soittajia matkastipendillä kotipaikka-
kunnalta leirille ja viimeiseltä konserttipaikalta kotiin. 
Suomen lionien osallistumista koordinoi Lions-liiton 
nimeämä Orkester Norden -maakoordinaattori. Klubit 
voivat järjestää palveluaktiviteettina konserttimatkoja.

3. Järjestötoiminta
3.1. Liiton päättävät ja hallinnolliset elimet 

3.1.1. Kuvernöörineuvosto
Kuvernöörineuvosto (KVN) on liiton vuosikokouksen jäl-
keen ylin päättävä elin Suomen lionstoiminnassa. Kuver-
nöörineuvoston muodostavat 14 piirikuvernööriä, liiton 
puheenjohtaja (CC), varapuheenjohtaja (VCC) edellinen 
puheenjohtaja (IPCC). Sääntömääräiset kuvernöörineu-
voston kokoukset järjestetään tapaamisina ja ylimää-
räiset kokoukset pääsääntöisesti sähköisinä GoToMee-
ting-kokouksina (GTM). 

Kuvernöörineuvosto kokoontuu:
16.6.21 järjestäytymiskokoukseen GTM-kokouksena
3.–5.9.21 Kirkkonummella
26.–28.11.21 Kuopiossa
11.–13.3.22 Kokkolassa, alustava suunnitelma

KVN-kokousviikonloppuihin järjestämme kullakin paik-
kakunnalla jonkin aktiviteetin, jolla haemme lionsnäky-
vyyttä ja profiloidumme tekijöinä. 

3.1.2. Liiton hallitus
Liiton hallitus koostuu puheenjohtajasta, varapuheen-
johtajasta, kahdesta piirikuvernööristä, yhdestä 1. 
varapiirikuvernööristä ja yhdestä entisestä piirikuvernöö-
ristä. Hallitus kokoontuu kuukausittain ja tarvittaessa 
GTM-kokouksina valmistelemaan asioita kuvernöörineu-
vostolle ja toimeenpanemaan neuvoston päätöksiä.

Hallitus kokoontuu:
12.8.   27.1. 
16.9.   17.2. (24.2.) 
21.10.  31.3.
11.11.  28.4.
9.12.   10.6.

3.1.3. Talouden ja toiminnan suunnittelutoimikunta (TTS)
TTS-toimikunnan kokoaa ja sen puheenjohtajana toimii 
liiton varapuheenjohtaja. Toimikunta luo liiton tulevan 
kauden toimintasuunnitelman ja budjetin. Toiminta-
suunnitelman toimeenpanossa toimikunnat, työryhmät 
ja tulevat piirikuvernöörit ovat avainasemassa ja heidän 
sitoutumisensa suunnitelmaan on tärkeää.

3.1.4. Liiton toimialat ja työryhmät
Liiton toimialoille ja työryhmiin valitaan yksi henkilö 
vetäjäksi ja vastuuhenkilöksi. Hän kokoaa itselleen 
työryhmän moninkertaispiirin alueelta. Toimialat ja 
työryhmät koulutetaan ennen kauden alkua ja ne ko-
koontuvat säännöllisesti kauden kuluessa. Toimialat ja 
työryhmät raportoivat toiminnastaan hallitukselle. Liiton 

puheenjohtaja ja GAT- ja viestintätiimien puheenjohtajat 
kokoontuvat kuukausittain.

3.1.5. Liiton entiset johtajat ja kansainväliset johtajat
Entiset kansainväliset johtajat (ID/PID) kokoontuvat 
kauden alkupuolella puheenjohtajan kutsusta kes-
kustelemaan kauden suunnitelmista. Edellinen liiton 
puheenjohtaja (IPCC) on perinteisesti kutsunut entiset 
puheenjohtajat (PCC) kokoukseen tammikuussa ja liiton 
vuosikokouksen yhteydessä.

3.2. Liiton hallinto
Liiton hallitus ja TTS-toimikunta laativat liitolle strategian, 
budjetin ja toimintasuunnitelman, jotka liiton vuosikokous 
hyväksyy. Kuvernöörineuvostolle annetaan valtuutus tarvit-
taessa muuttaa suunnitelmia. 

Jäsenmaksun 35€ jakauma kaudella 2021–2022 on
• Piiriraha   13,6%
• Vuosikokousmaksu  6,0%
• Hallinnon kokoukset,        8.7% 

työryhmät, puheenjohtajisto  
• Toimialat   8,6%
• Lion-lehti (4 paperilehteä ja 2 digilehteä) 13,0%
• Muu viestintä (esim. lions-info)  8,1%
• Talon kulut (esim. toimiston vuokra)  5.4%
• Henkilöstökulut     22,9%
• Toimiston muut kulut      13,7% 

(atk, ohjelmistot, jäsenrekisteri yms.) 

Liiton toimistossa työskentelevät täysiaikaisina toiminnan-
johtaja, viestintä- ja markkinointipäällikkö, järjestösihteeri, 
Lions Quest -koulutussihteeri sekä 60% työajalla talous-
asiantuntija.

3.2.1. Sääntömuutostyö
Jos liiton vuosikokous hyväksyy uudet säännöt ja päi-
vitetyn ohjesääntökokonaisuuden, ne otetaan käyttöön 
kaudella 2021–22. 

3.2.2. Lions-talo
Jatkamme Lions-talon myyntiä. Myyntiajan jo pitkityttyä 
huolehdimme oman käytön edelleen jatkuessa talon 
ylläpitokorjauksista budjettiesityksessä tehtyjen varaus-
ten mukaan.

3.2.3. Tieto- ja viestintätekniikka (ITC)
Tieto- ja viestintätekniikkatyöryhmä toimii MyLCI/MyLi-
on -järjestelmien MD-tason pääkäyttäjänä ja vastaa 
tietojen päivityksestä kansainvälisestä jäsenrekisteristä 
kotimaiseen rekisteriin. Vastuualueeseen kuuluvat mm. 
klubien neuvonta tietosuoja-asioissa, verkkokaupan 
järjestelyt, sähköinen arkistointi sekä sähköpostijärjes-
telmä ja Privat Cloud.

Liiton tietosuojavastaavana toimii viestintä- ja markki-
nointipäällikkö.

3.2.4. Liiton verkkokauppatoiminta
Liiton verkkokauppatoiminta pyöritetään toistaiseksi 
B- ja N-piirien vapaaehtoisten klubien toimesta. Verk-
kokaupan kautta on tilattavissa rajatusti Lions Clubs 
Internationalin verkkokauppatuotteita, kotimaisia 

Toimintasuunnitelma 2021-2022
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lionstuotteita ja ansiomerkkejä sekä joulukortteja, joiden 
toimituksesta vastaa erillinen työryhmä. Lisäämme verk-
kokauppatuotteiden markkinointia.

3.3 Kansainväliset vierailut ja kokousedustus

3.3.1. Vierailut
Pohjoismaiden edustajat vierailevat liiton vuosikoko-
uksessa 6/22. Suomen edustajat vierailevat Pohjois-
maiden vuosikokouksissa keväällä 2022 ja lähialueiden 
vuosikokouksissa kutsujen perusteella mahdollisuuksien 
mukaan. Muiden maiden vuosikokouksiin ja Pohjois-Ka-
lotti -kokoukseen lähetetään edustajia hallituksen 
erillisten päätösten mukaisesti. Liiton edustaja osallistuu 
Baltic Sea Lions -kokoukseen syksyllä 2021.

3.3.2 Edustukset kansainvälisissä kokouksissa
Suomella on jäsen kansainvälisessä hallituksessa 
2018–21 ID Heimo Potinkara. Kaudelle 2022-24 valitaan 
hallitukseen uusi suomalaisjäsen Turun vuosikokouk-
sessa 6/21. 

Liiton nimetty vastuuhenkilö Baltic Sea Lions -yhteistyö-
hön on 1VDG Aki Naukkarinen.

Suomen Lions-liiton edustajat osallistuvat
• Europa Forumiin Thessalonikissa Kreikassa 10/2021
• Pohjoismaisen yhteistyöneuvoston (NSR)  

kokoukseen 1/2022 Islannissa
• CC- ja NSR-työvaliokuntien kokouksiin
• Kansainvälisen järjestön vuosikokoukseen  

New Delhissä Intiassa 2022 

Kansainvälisen järjestön vuosikokous järjestetään 
virtuaalisena 25.–29.6.2021 Montrealissa Kanadassa. 
Siihen osallistuvat piirikuvernöörielektit, liiton tuleva 
puheenjohtaja ja NSR-koordinaattori PDG Björn Hä-
gerstrand. Seuraavat vuosikokoukset ovat New Del-
hissä Intiassa 2022, Bostonissa Yhdysvalloissa 2023 ja 
Melbournessa Australiassa 2024.

3.4. Pohjoismainen yhteistyöneuvosto
Pohjoismainen yhteistyöneuvosto, Nordiska samarbert-
srådet (NSR) perustettiin 1962 Suomen, Ruotsin, Norjan, 
Tanskan ja Islannin yhteistyöelimeksi kehittämään ja to-
teuttamaan pohjoismaista yhteistyötä ja lisäämään yhteistä 
näkyvyyttä kansainvälisissä tilaisuuksissa.

Suomalaiset lionit ovat mukana tanskalaisten lionien uudes-
sa projektissa rakentamassa lastensairaalaa Tansaniaan. 
KV-työryhmä etsii ehdotuksen Suomen uudeksi NSR-projek-
tiksi, jota elokuun 2021 KVN suosittaa eteenpäin vietäväksi.

Suomen Lions-liiton edustajat NSR:ssä ovat:
• CC Sanna Mustonen, CC-boardin jäsen 2021–2022
• PID Tapani Rahko työvaliokunnassa (NSR-OC) 

2017–2022
• PCC Jari Rytkönen, rahastonhoitaja
• PDG Björn Hägerstrand, NSR-koordinaattori 2020–2023
• ID Heimo Potinkara, NSR-IR-toimikunnan jäsen 2018–

2022
• 
3.5. Säätiöverkostot
Hallitus pitää toimintakautenaan säännöllisesti yhteyttä 
ARS-hallitukseen ja pyrkii molempia hyödyttävään yh-
teistyöhön. Liiton edellisen kauden puheenjohtaja kuuluu 
säätiön hallitukseen.
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22. Talousarvioesitys

Kuvernöörineuvoston päätös esitys vuosikokoukselle:

Kuvernöörineuvosto esittää vuosikokoukselle, että se hyväksyy liiton talousarvioesityksen 9 891€ kaudelle 
2021–2022.

Lisäksi kuvernöörineuvosto pyytää vuosikokoukselta valtuutusta talousarvion tarkistamiseksi ja ennusteen 
tekemiseksi kauden aikana.

1 / 3

SUOMEN LIONS-LIITTO RY

16/03/2021 Talousarvio 2021 – 2022 Ennuste 2020 – 2021 26/03/2021

Kustannuspaikka Tuotot Kulut yli-/alijäämä Tuotot Kulut yli-/alijäämä
jäsenmaksutulot varainhankinta rahastot jäsenmaksutulot varainhankinta rahastot ulkopuolinen

Organisaatio
*Ttoimisto 89 850 -480 300 -390 450 84 350 -477 756 -393 406
* Varainhankinta (jäsenmaksut) 691 250 0 691 250 705 000 0 705 000
* Puheenjoht. ja hallinn. työryhmät 0 -6 100 -6 100 0 -6 400 -6 400
* Kiinteistö 112 150 -92 660 19 490 70 800 -76 216 -5 416
Organisaatio yhteensä 893 250 -579 060 314 190 314 190 860 150 -560 372 299 778 299 778

Kokoukset
* Vuosikokoukset 0 -44 050 -44 050 0 -16 050 -16 050
* KVN 0 -4 650 -4 650 0 -6 660 -6 660
* Hallitus 0 -6 000 -6 000 0 -4 252 -4 252
* NSR 4 500 -10 100 -5 600 0 -19 870 -19 870
* Europa Forum 0 -5 000 -5 000 0 0 0
* Convention 0 -1 350 -1 350 0 -814 -814
Kokoukset yhteensä 4 500 -71 150 -66 650 -66 650 0 -47 646 -47 646 -47 646

Toimialat ja työryhmät
Jäsenasiat/GMT 0 -16 000 -16 000 13 500 -18 500 -5 000
* Koulutus/GLT 13 258 -38 342 -25 084 12 703 -29 002 -16 299
* KV-suhteet 0 -12 750 -12 750 0 -1 300 -1 300
* LCIF Suurkeräys 0 -1 500 -1 500 0 -1 500 -1 500
* Kumppanuus 0 -3 400 -3 400 0 -1 300 -1 300
* Palvelu 500 -5 500 -5 000 0 -500 -500
* Juhlavuosi 2020 0 0 0 2 000 -3 500 -1 500
Toimialat ja työryhmät yht. 13 758 -77 492 -63 734 -63 734 28 203 -55 602 -27 399 -27 399

Tiedotus
* Viestintä 7 000 -62 910 -55 910 7 000 -92 210 -85 210
* Lions info 1 250 -10 600 -9 350 1 250 -10 600 -9 350
* Leijona lehti 43 500 -154 750 -111 250 64 000 -153 600 -89 600
Tiedotus yhteensä 51 750 -228 260 -176 510 -176 510 72 250 -256 410 -184 160 -184 160

Hallinto yhteensä 963 258 -955 962 7 296 7 296 960 603 -920 030 40 573 40 573

Hallinnon aktiviteetit
Varainhankinta
* Kortit 47 000 -28 800 18 200 47 200 -29 570 17 630
* Arpajaiset 120 000 -58 700 61 300 108 000 -42 100 65 900
Varainhankinta yht. 167 000 -87 500 79 500 79 500 155 200 -71 670 83 530 83 530

Lapset ja nuoret
* Nuorisovaihto 70 000 -98 300 -28 300 7 080 0 7 080
* Leo-toiminta 0 -15 000 -15 000 0 -15 005 -15 005
* Lasten hiihto 7 875 -7 875 0 6 125 -8 686 -2 561
* Orkester Norden Liitto/työryhmä 0 -4 000 -4 000 0 -4 000 -4 000
Lapset ja nuoret yht. 77 875 -125 175 -47 300 -47 300 13 205 -27 691 -14 486 -14 486

Quest 143 700 -142 605 1 095 1 095 69 814 -117 854 -48 040 -48 040
KITENET -2 500 -2 500 -2 500 21 500 -21 500 0 0
NSR-projekti 0 -28 500 -28 500 -28 500 0 -28 800 -28 800 -28 800

3 250 -2 950 300 300 3 250 -2 950 300 300
0 0 0 0 0 0 0

391 825 -389 230 2 595 0 2 595 0 262 969 -270 465 -7 496 0 -7796 0 300

0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

1 355 083 -1 345 192 9 891 7 296 2 595 0 1 223 572 -1 190 495 33 077 40 573 -7796 0 300

Puhtaat vedet-hanke 
Orkester Norden

Hallinnon aktiviteetit yht.

Rahastot

Punainen Sulka
LEO
Kummit
SriLankan ystävät 
Silmäsairaala
Katastrofi

Rahastot yhteensä

Kaikki yhteensä
Tilinpäätössiirrot

Tilikauden tulos 9 891 33 077

rahoitus rahoitus
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23. Jäsenmaksu 2021–2022

Kuvernöörineuvoston päätösesitys: 

Kuvernöörineuvosto esittää vuosikokoukselle, että se hyväksyy liiton jäsen- ja kannatusmaksut 2021–2022 vuosi-
kokouksen hyväksyttäviksi seuraavasti:

• Jäsenmaksu 35 €/jäsen 
• Perhejäsenen jäsenmaksu on puolet pääjäsenen jäsenmaksusta (edellyttää, että perhejäsenyys on tallennettu 

jäsenrekisteriin).
• Liittymismaksu on 0 €
• Kannatusjäsenmaksut: 
 • 5 tähteä, 1 vuosi 4 000 €; 2 vuotta 6 500 €
 • 4 tähteä, 1 vuosi 2 500 €; 2 vuotta 4 000 €
 • 3 tähteä, 1 vuosi 2 500 €

24. Vapaaehtoisen tukimaksun kerääminen katastrofirahastoon

Kuvernöörineuvosto esittää vuosikokoukselle vapaaehtoisen maksun 5 euroa/jäsen keräämistä katastrofirahaston 
hyväksi.

Suomen Lions-liiton katastrofirahaston pääoma on kuluneina vuosina pienentynyt merkittävästi. Katastrofirahaston 
tulevaisuudesta jo edelliskaudella alkanut keskustelu päättyi 6.3.2021 kuvernöörineuvoston päätökseen säilyttää 
katastrofirahasto liitolla. Rahaston hallinnointia kuitenkin yksinkertaistettiin, ja jatkossa klubien avustukset kansainvälisiin 
katastrofeihin tehdään suoraan Lions Clubs International Foundationille (LCIF). Liiton katastrofirahaston kautta avustetaan 
jatkossa pääsääntöisesti kotimaisissa katastrofeissa (esimerkiksi suuret tulipalot tai ympäristöonnettomuudet) mutta myös 
kansainväliset katastrofiavustukset ovat mahdollisia, mikäli rahaston varat antavat siihen mahdollisuuden.

KATASTROFIRAHASTON	TILANNE	KAUDESTA	2010	–	2011	ALKAEN	

Katastrofirahasto  2019 - 2020  2018 - 2019 2017 - 2018 2016 – 2017 *) 2015 - 2016 2014 - 2015 2013 - 2014 2012 - 2013 2011 - 2012 2010 - 2011 
          

pääoma tilikauden alussa 58 061,55 73 356,90 76 588,95 89 441,53 90 716,48 127 511,46 130 220,37 156 474,63 157 265,64 133 064,55 

lahjoitustuotot 2 311,60 2 595,00 4 534,00 29 753,31 4 546,91 64 212,95 107 849,23 5 592,70 75 180,20 181 685,00 
korkotuotot     0 226,43 263,56 1 053,42 1 259,75 980,19 
avustukset -20 725,28 -17 890,35 -7 766,05 -42 605,89 -5 284,41 -99 652,14 -100 501,01 -32 760,15 -76 897,86 -157 998,25 
muut kulut         -537,45 -1 582,22 -10 320,69 -140,23 -333,1 -465,85 

Rahastojen lisäys/vähennys -18 413,68    -15 295,35 -3 232,05 -12 852,58 -1 274,95 -36 794,98 -2 708,91 -26 254,26 -791,01 24 201,09 

pääoma tilikauden lopussa 39 647,87 58 061,55 73 356,90 76 588,95 89 441,53 90 716,48 127 511,46 130 220,37 156 474,63 157 265,64 

Lisäksi kaudella 2020 – 2021 liiton hallitus on myöntänyt katastrofiavustuksen 12 000 € Beirutin räjähdyksen uhreille. 
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25. Liiton tillintarkastajan ja toiminnantarkastajan 
ja heidän varajäsentensä valinta 2021–2022

26. Talon myynnin tilanne

Jotta Liiton katastrofirahastossa olisi tarvittaessa varoja auttamistoimintaan, sitä on nopeasti täydennettävä. Ensimmäisenä 
täydennystoimena esitetään klubeille vapaaehtoista katastrofirahastomaksua 5 €/jäsen. 

Tällä hetkellä voimassa olevan rahankeräysluvan perusteella ulkopuolisilta kerättyjen varojen kohdentaminen 
katastrofiavustuksiin on myös mahdollista. Näitä liiton keräystilille tallennettavia varoja ei kuitenkaan luvan perusteella 
tarvitse kohdentaa tiettyyn katastrofiin vaan niilläkin voi kartuttaa rahastoa.

Katastrofirahaston historiaa

• Rahasto mainitaan ensimmäisen kerran tilinpäätöksessä 1999–2000.
• Rahaston säännöt hyväksytty KVN 6/2000–2001 ja sääntöjä korjattu H 7/2001–2001.
• Katastrofitili hyväksytty KVN 2/2002–2003, ja historiarahasto (Leijonien jalanjälkiä) siirretty katastrofirahastoon. 
• Rahaston sääntöihin tehty lisäyksiä ja tarkennuksia myöhemmin (2004–2011). 
• Viimeisimmät säännöt päivitetty ja hyväksytty KVN:ssä 9/13–14/§ 101

KATASTROFIRAHASTOSTA MYÖNNETYT AVUSTUKSET 2010 – 2020 (kohde ja määrä)	

 

 

 

	

 

 

 

Kausi 
Kohde Avustussumma   

2019-2020 Australia 18 134,01 € Päätös 20 000 USD, josta liiton osuus 16 934,01 € 
       

2018-2019 IDAI, Mosambik 15 840 € 
Päätös 18 000 USD, josta liiton osuus 14 840 € 
(maksettu 8.8.19) 

      
2017-2018 ei avustuspäätöksiä     
        
2016-2017 Sri Lankan tulvat 20 000 €   
  Apua Haitille ry 10 000 €   
        
2015-2016 ei avustuspäätöksiä     
        
2014-2015 Maanjäristys Nepalissa 35 000 €   
       
2013-2014 Filippiinin taifuuni 60 000 €   
  Isänsä menettäneelle perheelle 3 000 €   

  
Tulipalossa kotinsa menettäneelle 
perheelle 1 000 €   

        
2012-2013 ei avustuspäätöksiä     
        
2011-2012 Arikan sarvi 10 000 €   
  LCIF:n tuhkarokko-ohjelma 10 600 €   
  Haiti  6 000 €   
  Espanjan Lorcan maanjäristys 5 000 €   
  Viron lastenkoti 2 000 €   
        
2010-2011 Haitin jälleenrakentaminen     
  Pakistanin tulvat     
  Japanin tsunami     
  Paritaloja Haitin maanjäristyksen  uhreille     
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27. Todetaan vuosikokouspaikat vuosille 2022 ja 2023

28. Vuoden 2024 vuosikokouksen järjestäminen

Hakemuksia vuosikokouspaikkakunnaksi 2025 ole tullut.

29. Vuoden 2025 vuosikokouksen järjestäminen

Vuosikokoukset järjestetään Kouvolassa 2022 ja Espoossa 2023. 

MD 107 A Tuki on hakenut vuoden 2024 vuosikokouksen järjestämisoikeutta Turussa.
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30. Arne Ritari-säätiön raportti

Arne Ritari -säätiön

TOIMINTAKERTOMUS 1.7.2019–30.6.2020

1. Yleistä

Toimintakausi oli säätiön 34.
Toimintakausi meni perinteisen toiminnan merkeissä tekemällä tunnetuksi Arne Ritarin elämäntyötä ja tukemalla 
lionsklubien sekä piiri- ja liittotason hyväntekeväisyysaktiviteetteja ja muutakin lionstoimintaa.

Toimintakauden aikana uudistettiin Arne Ritari-säätiö sr:n sääntöjä.
Uusien sääntöjen mukaan kokouskutsut toimitetaan kirjeellä tai sähköpostina, Tilintarkastajaksi valitaan yksi tilin-
tarkastaja ja hänelle varatilintarkastaja tai tilintarkastusyhteisö sekä toimintaa tarkastamaan toiminnantarkastaja ja 
varatoiminnantarkastaja. Lisäksi uusissa säännöissä on määritelty tilintarkastuksen ja vuosikokouksen ajankohdat. 
Vuosikokous on pidettävä viimeistään lokakuussa. n lisäksi mahdollistettiin myös piirien ja Suomen Lions-liitto ry:n 
hallituksen hakea Lions-ritaruuksia. 

2. Hallinto

4. Tiedotus ja opastus

• Tiedottamiseen käytettiin Lion-lehteä, säätiön omia internet-sivuja, omia Facebook-sivuja ja sähköpostijakelua. 
• Piirien puheenjohtajien ja säätiön hallituksen yhteisiä koulutuspäiviä on pidetty vain 24.8.2019 Vantaalla.  

Kevääksi 2020 suunniteltu koulutuspäivä jouduttiin Korona-rajoitteiden takia perumaan. 

Hallitus:
PDG Sakari Rahkala, puheenjohtaja LC Ylivieska ry
DC Kari Inkeroinen, varapuheenjohtaja LC Nurmes/Pielinen
PDG Sini Eloholma   LC Helsinki/Aurora ry
DC Risto Uitto    LC Kauhava/Helahoito ry
IPDG Ritva Kajaala   LC Riihimäki/Kristalli ry
PDG Antti Raitaniemi   LC Pori/Karhu
IPCC Pirkko Vihavainen   LC Juva/Luonteri ry

Muut toimihenkilöt.
Tiedottaja DC Ari Mårtensson   LC Tuusula
Sihteeri ja asiamies PDG Timo Haasto LC Vihti/Hiidenvesi

Tilintarkastajat:
Tilintarkastusyhteisö BDO OY
vastuutarkastajana Hannele Stenmark (KHT)

Toiminnantarkastaja:
PDG Tapani Matintalo   LC Vammala/Sastamala ry

Varatoiminnantarkastaja:
PDG Tommi Virtanen   LC Kisko ry

3. Kokoukset

Sääntömääräinen vuosikokous pidettiin 23.8.2019 Vantaalla Break Sokos Hotel Flamingon kokoustiloissa.
Hallitus on kokoontunut 4 kertaa. Hallituksen neljäs kokous, 25.6.2020 pidettiin nettikokouksena.
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5. Apurahat

• Toimintakauden aikana Arne Ritari-säätiö käsitteli 60 klubien lähettämää apurahahakemusta.
• Säätiö teki myönteiset päätökset 48 hakemukseen.
• Kielteisiä päätöksiä jouduttiin tekemään 8 hakemukseen ja 4 hakemuksen osalta asia jäi käsittelemättä, koska klubit 

eivät pyynnöistä huolimatta täydentäneet hakemuksiaan.

Nro Klubi    Piiri  Kohde   Myönnetty Päätös pv
     
986 LC Punkalaidun   M  lähiliikuntapaikka 10 000,00 20.2.2020
     
987 LC Rovaniemi/Petronella  L  pyörätuolivaatteita 3 100,00 1.10.2019
     
988 LC Kankaanpää/Kuninkaanlähde M  kuntoportaat  1 000,00 11.10.2019
 LC Kankaanpää/Helmi,    
 LC Kankaanpää ja    
 LC Kankaanpää/Keskusta    
       
989 LC Jämsänseutu ja muut lohkon G  kokoushuoneiden 4 359,80 14.12.2019
 klubit: LC Jämsä,    kalusteet
 LC Jämsä/Himos  
 LC Jämsä/Lyylit ja LC Kuorevesi    
     
990 LC Helsinki/Katajanokka ry ja N  2 sydäniskuria  780,00  18.10.2019
 LC Helsinki/Kruunuhaka ry    
     
991 LC Lappeenranta/Weera  D  kokkikurssin järjestäminen 560,00  14.12.2019
     
992 LC Vilppula/Koski  G  laavun ja  6 500,00 26.10.2019
       kuntopolun rakentaminen
     
993 LC Kälviä/Lucina   O  korkeapainapatja 2 720,00 17.12.2019
     
994 LC Paattinen   A  4 sydäniskuria  1 560,00 12.11.2019
     
995 LC Kisko   A  2 sydäniskuria  960,00  20.11.2019
     
996 LC Nurmes/Pielinen ja  H  partiolaisten  2 000,00 20.11.2019
 LC Valtimo     puuliiteri ja vc 

998 LC Kalajoki   O  2 sydäniskuria  780,00  21.11.2019
     
999 LC Kustavi   A  kotalaavun ja grillipaikan  1 330,00 6.12.2019
       rakentaminen  
      
1000 LC Närpes   F  3 sydäniskuria  1 420,00 11.12.2019
     
1001 LC Hyvinkää/Viertola  C  2 sydäniskuria  910,00  14.12.2019
     
1003 LC Porvoo-Borgå  N  3 sydäniskuria  1 170,00 10.1.2020
 LC Porvoo/Borgoensis    
 LC Porvoo mlk-Borgå lk    
 LC Porvoo/Blanka    
     
1004 LC Kuopio/Kallavesi  K  nuorten luontoretki 563,51  15.1.2020
     
     
1005 LC Kaipiainen   D  2 sydäniskuria  752,00  15.1.2020
     
1006 LC Outokumpu/Kupari  H  2 sydäniskuria  1 570,00 15.1.2020
     
1007 LC Ilmajoki/Ilkka   F  2 sydäniskuria  953,20  15.1.2020

1008 LC Kiikoinen   M  ns. KEEK-projekti 4 500,00 15.1.2020
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Nro Klubi    Piiri  Kohde   Myönnetty Päätös pv
1009 LC Virrat/Tarjanne  E  ns. ulkoilupusseja  530,00  17.2.2020
     
1010 LC Kihniö   E  2 sydäniskuria  940,00  18.2.2020
     
1011 LC Vantaa/Helsinge  N  2 sydäniskuria  850,00  25.1.2020
     
1012 LC Pyhtää-Pyttis   D  2 sydäniskuria  780,00  29.1.2020
      
1013 LC Mikkeli/Naisvuori  D  sähköavusteinen  2 240,00 30.1.2020
       riksapyörä   
     
1016 LC Varkaus/Koskenniemi ja K  ulkoiluviittoja  1 500,00 6.2.2020
 LC Varkaus/Justiina    ja jalkapusseja  
     
1017 LC Pieksämäki/Pieksättäret ja K  2 sydäniskuria  940,00  10.2.2020
 LC Pieksämäki/Keskus    
     
1018 LC Lahti/Ankkurit   C  avustusauton hankinta 6 000,00 13.2.2020
 + 10 muuta klubia
     
1019 LC Ulvila   M  2 sydäniskuria  780,00  14.2.2020
     
1020 LC Turku-Åbo   A  lastenkotilasten retki 740,00  16.2.2020
     
1022 LC Naantali/Tawast  A  3 sydäniskuria  1 170,00 22.2.2020
     
1023 LC Littoinen   A  maastopyörätuoli 1 990,00 24.2.2020
    
1024 LC Kauhava/Helahoito  F  2 sydäniskuria  942,40  5.3.2020
     
1026 LC Lappeenranta/Saimaa, D  4 sydäniskuria  1 800,00 6.4.2020
 LC Joutseno,    
 LC Lappeenranta ja    
 LC Lappeenranta/Rakuuna    
     
1028 LC Jyväskylä/Lohikoski r  G  välineitä Keski-Suomen  2 000,00 20.3.2020
       Näkövammaiset ry:lle  
     
1029 LC Liminka/Liminganlahti  I  2 sydäniskuria  940,00  24.3.2020
     
1030 LC Aura/Sisu   A  kuntoportaat  4 500,00 22.3.2020
     
1031 LC Lapua/Simsiö  F  2 sydäniskuria  1 090,00 31.3.2020
     
1032 LC Loppi/MaijaStiinat  C  tarvikkeita  560,00  1.4.2020
       Lopen vanhuspalveluun
     
1034 LC Tornio/Pudas ja  L  hengityskone  5 800,00 28.4.2020
 LC Tornio/Mamselli    
     
1035 LC Turku/Viola   A  lastenkotilasten  640,00  29.4.2020
       virkistysmatka
     
1036 LC Lievestuore   G  2 sydäniskuria  610,00  4.5.2020
     
1038 LC Turku/Suikkila  A  2 sydäniskuria  1 000,00 7.5.2020
     
1039 LC Pihtipudas/Emmit  G  biokäymälähanke 500,00  12.5.2020
     
1042 Lc Himanka   O  kipupumppu  690,00  25.5.2020
      
1043 LC Mietoinen   A  sydäniskuri  500,00  3.6.2020
     
1044 LC Hämeenlinna/Tawasti  C  sydäniskuri  500,00  24.6.2020
      
          Yhteensä 88 020,91
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Kauden 2019 - 2020 kirjanpitoon tuloutettiin aikaisempina vuosina myönnettyjä apurahoja 14 428,85 euron arvosta.  
Tuloutus syystä, ettei klubit tarvinneet joko osaksi tai kokonaan niille myönnettyjä apurahoja.

Säätiö myönsi piireille piirilehtien tukemiseen apurahoja yhteensä 4 200 euroa, ns. nettilinkkitukia yhteensä 2 800 euroa 
sekä toimikuntatukia markkinointikuluihin yhteensä 10 372 euroa.

Toimintakauden päättyessä myönnettyjä apurahoja oli nostamatta 62 860 euroa, joista kauden 2018 - 2019 apurahoja 14 
080 euroa, kauden 2019 - 2020 apurahoja 48 780 euroa.
Nostamattomat apurahat ovat taseessa muina lyhytaikaisina velkoina.

Klubikilpailujen palkinnot
Klubien välisessä kilpailussa kilpailtiin maksetuista adresseista, jotka oli tilattu viimeistään 15.4.2020 mennessä ja makset-
tu saaduilla laskuilla.
Neljä parasta klubia palkittiin kunniakirjoin ja kannustepalkkiorahoilla.
 
1. sija  LC Kauhava/Helahoito ry    kunniakirja + kannustepalkintoraha 600 €
2. sija LC Ylistaro ry   kunniakirja + kannustepalkintoraha 500 €
3. sija LC Vilppula ry   kunniakirja + kannustepalkintoraha 400 €
4. sija LC Kauhajoki/Katrilli ry  kunniakirja + kannustepalkintoraha 300 €

6. Arne Ritari-kilta

Toimintakauden aikana hyväksyttiin Arne Ritari-killan jäseniksi uudet Lions-ritarit numerosta 2119 numeroon 2198, 
yhteensä 80 kappaletta.
Toimintakauden aikana hyväksyttiin uudet Pro Ritari-nimitykset numerosta 37 numeroon 45, yhteensä 9 kappaletta.
Listaus Lions-ritareista ja Pro Ritareista on säätiön nettisivuilla.

7. Palkitseminen

Palkitsemistoimikunta ja säätiön hallituksen päätöksillä palkittiin ansioituneita lioneita ja klubeja myöntämällä 
pöytästandaarit numerosta 249 numeroon 257, ARS-ansiomerkkejä 7 kappaletta, 1-ruusukkeen ARS-ansiomerkit 
numerosta 177 numeroon 187, 2-ruusukkeen ARS-ansiomerkit numerosta 46 numeroon 49 ja 3-ruusukkeen ARS-
ansiomerkki numero 33.
Listaus palkituista on säätiön nettisivuilla.

8. Talous

Toimintavuoden aikana saatiin lahjoituksia adresseista 61 193,20 euroa, Lions-ritari- ja Pro Ritariarvoista 75 650 euroa ja 
muina lahjoituksina 550,00 euroa.
Lisäksi säätiö sain lahjoituksina ansiomerkeistä jne. 592,50 euroa
 
Varainhankinnan kulut olivat 36 948,25 euroa.  

Tilikauden alijäämä oli 30 262,76 euroa.

Lyhytaikaisia velkoja oli 65 489,55 euroa, joista 62 860 euroa oli myönnettyjä apurahoja, jotka ovat nostettavissa kahden 
vuoden aikana myöntämispäivästä.

Länsi-Uudenmaan Osuuspankissa olevan sijoitustilin korkotuotot olivat 536 euroa, mikä summa on 3.1.2020 lisätty 
pääomaan. Sijoitustilillä oli varoja kauden päättyessä 352 988,28 euroa.

Nordeassa olevalla shekkitilillä oli varoja kauden päättyessä 408 745,78 euroa. 

Taseen mukainen oma pääoma oli 748 511,67 euroa.

Taseen loppusumma oli 814 001,22 euroa.



96 Suomen Lions-liitto ry

Hallituksen jäsenille ei ole maksettuja palkkoja tai palkkioita. 
Asiamiehelle on maksettu 9 600 euroa ja tiedottajalle 2 000 euroa vuosittaisina kulukorvauksina.

Tilintarkastuspalkkiot olivat 1 488 euroa (sis. alv). 

Arne Ritari Säätiön perustaja on Suomen Lions-liitto ry ja se nimittää vuosittain säätiön hallituksen.

Suomen Lions-liitto ry:lle on maksettu taloushallinnon palveluista 5 247 45 euroa.
 
Lions-liiton piireille on maksettu apurahoja AR-toimikuntatukina 17 372 euroa (kohta 5/Apurahat). 

9. Lähipiiritoimet
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31. Kampanja 100

Kampanja 100: LCIF Palveluvoimaa tilannekatsaus, parhaiden palkintojen lahjoittajat ja piirikohtaisen Melvin-kilpailun 
voittajaklubien julkistaminen.

32. Muut asiat

33. Ilmoitusasiat

34. Todetaan kuvernöörineuvoston jäsenet kaudelle 2021–2022

35. Kokouksen päättäminen



98 Suomen Lions-liitto ry


