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Rekisteröimätön yhdistys käytännössä
• On tullut ajankohtaiseksi Suomen Lions-piireille pankkien vaatimuksesta

• Piirin virkailijoita pankki ei voi tunnistaa toimikelpoisiksi, kun virallisia rekisteritietoja ei ole

• Joissain piirissä pankki on sulkenut tilin varoittamatta

• Rekisteröimätön yhdistys, kuten F-piiri, ei ole oikeushenkilö eikä siten oikeustoimikelpoinen

• Se ei voi tehdä taloudellisia sopimuksia esim. Liiton vuosikokouksen järjestämiseksi, eikä yhteistyökumppaneiden kanssa

• Vastuu on sopimuksen allekirjoittajalla eikä yhdistyksellä

• Ei voi olla yleishyödyllinen – ei voi saada rahankeräyslupaa

• Ei voi hakea hankerahoitusta julkisista lähteistä

• Ei voi hankkia korttimaksupäätettä käyttöönsä

• Ei voi saada jälkisäädöksiä
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Piirien rekisteröinti
14 piiriä

• Ensimmäinen piiri, E-piiri, rekisteröityi 2019 keväällä
• 9 on rekisteröitynyt 

• 4 piiriä valmistelee (F-piiri ei ole tässä luvussa mukana)

• F-piiri on odottanut Suomen Lions-liiton mallisääntöjä rekisteröityneelle piirille

• Mallisäännöt valmistuivat kauden 2020-2021 aikana

• Rekisteröinti ei vaikuta käytännön Lions-toimintaan, eikä merkittävästi vuosittaisiin kustannuksiin
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F-piirin kauden 2021-2022 painopisteet
Klubilähtöisten toimintojen tukeminen
Lasten ja nuorten elämänlaadun tukeminen

Näkyvyyden lisääminen
Koulutuksen ja valmennuksen vahvistaminen

Virkailijoiden työn tukeminen
Jatkuvuuden varmistaminen

Suomen Lions-liiton tavoitteiden toteuttaminen
Kansainvälisen Lions-liikkeen tavoitteiden toteuttaminen
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Rekisteröiminen ja sääntöjen

päivittäminen tukee piirin

vuosikokouksen 2021 hyväksymiä

toiminnan painopisteitä



Rekisteröinti edellyttää sääntömuutosta
F-piirin edelliset säännöt on päivitetty edellisen kerran 2009, 2. varapiirikuvernöörit lisättiin

Sääntöjen päivittäminen on ajankohtaista myös kokouskäytäntöjen osalta – kokousten järjestäminen 
tietoliikenneyhteyden avulla on konkreettisin uudistustarve.

Sääntömuutos edellyttää piirin vuosikokouksen ¾ määräenemmistön päätöksen

Uudet säännöt toimitetaan klubeille tutustuttavaksi vähintään 30 pv ennen vuosikokousta.

Yhdistyksen rekisteröinnin yhteydessä uudet säännöt toimitetaan Patentti- ja rekisterihallitukseen sähköisesti.
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Rekisteröimätön yhdistys ja yhdistyslaki
58 §
Vastuu velvoitteista
Yhdistys, jota ei ole merkitty rekisteriin, ei voi saada nimiinsä oikeuksia tai tehdä sitoumuksia eikä kantaa tai 
vastata.

Rekisteröimättömän yhdistyksen puolesta tehdystä toimesta aiheutuneesta velvoitteesta vastaavat toimeen 
osallistuneet tai siitä päättäneet henkilökohtaisesti ja yhteisvastuullisesti. Yhdistyksen muut jäsenet eivät vastaa 
henkilökohtaisesti sellaisesta velvoitteesta.
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Rekisteröimätön yhdistys ja yhdistyslaki
59 §
Yhdistyksen puolesta toimiminen
Rekisteröimätöntä yhdistystä koskevassa asiassa tuomioistuimessa ja muussa viranomaisessa sen puolesta voi 
toimia yhdistyksen tai sen hallituksen puheenjohtaja tai muu sen asioita hoitava. Tällaiselle henkilölle voidaan 
myös antaa yhdistykselle tarkoitettu tiedonanto.
Kannetta rekisteröimättömän yhdistyksen lakkauttamiseksi voidaan ajaa yhdistyksen tai sen hallituksen yhtä tai 
useampaa jäsentä vastaan. Kanne on nostettava sen paikkakunnan tuomioistuimessa, jossa vastaajalla tai jollakin 
heistä on kotipaikka.

Rekisteröimättömiin yhdistyksiin on muutoin soveltuvin osin sovellettava, mitä 1–5, 10, 11, 43, 44, 60 ja 62 §:ssä 
on säädetty.
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Rekisteröimätön yhdistys ja yhdistyslaki
59 §

Rekisteröimättömiin yhdistyksiin on muutoin soveltuvin osin sovellettava, mitä 1–5, 10, 11, 43, 44, 60 ja 62 §:ssä 
on säädetty.

1. Soveltamisala
2. Soveltamisalan rajoitukset
3. Kielletyt yhdistykset
4. Luvanvaraiset yhdistykset
5. Taloudellinen toiminta

10. Jäsenet
11. Jäsenluettelo

43. Lakkauttaminen ja varoitus
44. Väliaikainen toimintakielto
60. Tuomioistuimen ilmoitusvelvollisuus
62. Rangaistussäännös
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F-piirin voimassa olevat 18.4.2009 hyväksytyt säännöt ja 
Lions-liiton uudet mallisäännöt - vertailua

Seuraavilla sivuilla on nostettu esiin lähinnä sellaisia eroja säännöissä, jotka 
vaikuttavat suoraan toimintaan, aikatauluihin tai käytäntöihin.

Lisäksi joitain sellaisia muutoksia tai uudistuksia on nostettu esiin, jotka 
selkeyttävät sääntöjen tulkintaa paremmin kuin vanhat, vaikka toiminnassa ei 
muutosta tapahdukaan.

Säännöissä on esiin nostettujen seikkojen lisäksi joitain muita erovaisuuksia, esim. 
pykälien numeroinnissa, esitysjärjestyksessä tai sanamuodoissa. Niitä kaikkia ole 
tässä listattu, vaan lähinnä keskeisimmät uudistukset.
Jos esityksessä on mainittu sääntöpykälien numeroita, viitataan niillä uusien 
mallisääntöjen numerointiin.

Lions 107 F / rekisteröintityöryhmä 2021 9



MUUTOS – Piirin määrittely

2 § Piirin tarkoitus ja toimintamuodot

. . . 
Lions-piiri 107-F ry on järjestön ja liiton määrittämän toiminta-alueensa klubien keskuselin. Piirin 
toiminta-alue on järjestön muodostama liiton osapiiri, jonka rajat on määritelty liiton määrittelemän 
piirijaon mukaisesti. Piiri on jaettu järjestön sääntöjen mukaisesti alueisiin ja lohkoihin virkailijoineen.

Uusissa säännöissä mainitaan että piiri jaetaan alueisiin ja lohkoihin.
. . .
Piiri ja sen jäsenklubit ovat voittoa tavoittelemattomia yleishyödyllisiä yhdistyksiä.
Uusissa säännöissä mainitaan yleishyöllisyys.
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LISÄYS – Jäseneksi ottaminen

3 § Jäsenyys

. .  .

UUSI KAPPALE
Piirihallituksen kokouksessa todetaan piirin alueelle perustetut uudet klubit ja niiden ottaminen piirin 
jäseniksi sekä piirin alueella lakanneet klubit. Samoin todetaan mahdolliset klubien yhdistymiset.

Uusissa säännöissä mainitaan, että jäsenistössä (klubien määrässä) tapahtuneet muutokset todetaan 
piirihallituksen kokouksessa.
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UUSI PYKÄLÄ – Määritellään termi Virkailijat

4 § Virkailijat

Piirin virkailijoita ovat piirikuvernööri, edellinen piirikuvernööri, 1. ja 2. 
varapiirikuvernööri, alueiden puheenjohtajat (jos virkaa käytetään piirikuvernöörin 
toimikauden aikana), lohkojen puheenjohtajat, piirisihteeri ja rahastonhoitaja tai 
piirisihteeri/rahastonhoitaja. 

Jokaisen virkailijan tulee kuulua johonkin hyvässä asemassa olevaan klubiin, 
hyvässä asemassa olevana jäsenenä. Hyvässä asemassa oleva klubi ja jäsen on 
määritelty järjestön ja liiton säännöissä/ohjesäännöissä.
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MUUTOS - Piirihallituksen määrittely
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Säännöissä nykyisin

Piirikuvernööri
1. varapiirikuvernööri
2. varapiirikuvernööri
Piirisihteeri
Piirin rahastonhoitaja
Ed. kauden piirikuvernööri
Lohkojohtajat(9)
+
Mahd. aluejohtajat

Uusissa säännöissä äänioikeudella
- kaikki edellisten sääntöjen mukaiset - sekä lisäksi

GMT (Jäsenjohtaja)
GLT (Koulutusjohtaja)
GST (Palvelujohtaja)
LCIF-koordinaattori
Viestintätmk pj
+ 1 – 20 muuta jäsentä (sisältää aluejohtajat)

Uusi määrittely vastaa paremmin kansainvälistä käytäntöä



MUUTOS - kokousaikataulut
6 § Piirihallituksen kokoontuminen

Piirihallituksen kokoukset, vähintään 4kpl / kausi

- elo-syyskuussa, marraskuussa, tammi-helmikuussa ja maalis-huhtikuussa

- MUUTOS: kutsu 7 pv ennen kokousta (vanha 14 pv)

- UUSI ylimääräinen PH-kokous, kutsu 3 pv, sähköpostilla tai tekstiviestillä

8 § Piirin vuosikokous (piirikokous)
Piirin vuosikokous eli piirikokous pidetään huhti-toukokuussa kuitenkin ennen liiton vuosikokousta ja sen tulee olla 
päättynyt vähintään 30 päivää ennen järjestön kansainvälistä vuosikokousta.

Kokouskutsu ja asialista (vanha liitteineen) lähetetään piirin klubeille piirikuvernöörin kirjeellä tai sähköpostilla 
viimeistään 30 päivää ennen kokousta.
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UUSI - Kokoukseen osallistuminen tietoliikennevälineellä

6 § Piirihallituksen kokoontuminen
Piirihallituksen kokoukseen ja ylimääräiseen piirihallituksen kokoukseen voi osallistua piirikuvernöörin niin 
päättäessä tietoliikenneyhteyden tai muun teknisen apuvälineen avulla kokouksen aikana tai se voidaan järjestää 
piirikuvernöörin päätöksellä pelkästään tietoliikenneyhteyden tai muun teknisen apuvälineen avulla. 
Etäosallistumisesta tai kokouksen järjestämisestä etäyhteydellä on kokouskutsussa mainittava.

8 § Piirin vuosikokous (piirikokous)
Piirikokoukseen voi osallistua myös postitse taikka tietoliikenneyhteyden tai muun teknisen apuvälineen avulla 
kokouksen aikana. Päätöksen etäosallistumisesta tekee piirihallitus. Etäosallistumisesta on kokouskutsussa 
mainittava. 
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UUSI PYKÄLÄ – Piirikuvernöörin ja piirihallituksen 
erottaminen

7 § Erottaminen

Piirikuvernööri voidaan erottaa virasta kansainvälisen hallituksen 2/3 ääntenenemmistöllä 
Kansainvälisen ohjesäännön Luvun V, Artiklan IX mukaisesti, jonka piirikokous tai piirin ylimääräinen 
kokous vahvistaa vähintään kahden kolmasosan (2/3) äänten enemmistöllä.

Piirihallituksen jäsenet lukuun ottamatta piirikuvernööriä voidaan erottaa virasta piirikokouksen tai 
piirin ylimääräisen kokouksen päätöksellä, jos erottamista kannattaa vähintään kaksi kolmasosaa 
(2/3) kokouksessa annetuista äänistä.
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Piirikokouksen päätösvaltaisuus

UUSI KAPPALE
10 § Piirikokouksen päätösvaltaisuus
Piirikokouksen päätösvaltaisuus voidaan todeta, kun kokous on oikein koolle kutsuttu ja kun piirikokouksen 
puheenjohtajana toimiva piirikuvernööri tai 1. tai 2. varapiirikuvernööri on läsnä ja kokousvirkailijat saadaan valittua 
läsnäolijoiden keskuudesta.
VANHA – piirin vuosikokouksen päätösvaltaisuutta ei ollut määritelty lainkaan

MUUTOS
Piirikokouksen puheenjohtajana voi toimia myös piirikokouksen valitsema henkilö. Piirikokouksen sihteerinä toimii 
piirisihteeri tai hänen ollessaan estyneenä kokouksen valitsema sihteeri.
VANHA

Piirikokouksen puheenjohtajana toimii piirikuvernööri ja sihteerinä toimii piirisihteeri.
Vanha sääntö ei tarjoa vaihtoehtoista toimintatapaa, mikäli kuvernööri tai sihteeri ei pääsekään paikalle.
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MUUTOS – Ylimääräinen piirikokous

UUSIA KAPPELEITA
11 § Ylimääräinen piirikokous
Piirihallituksen äänivaltaisista jäsenistä kahden kolmasosan (2/3) vaatimuksesta voidaan kutsua koolle 
ylimääräinen piirikokous aikana ja paikassa, jonka piirihallitus katsoo sopivaksi.
. . . .

Piirihallituksen sihteerin tulee ilmoittaa piirin klubeille ylimääräisestä kokouksesta, sen ajankohdasta ja paikasta 
sekä tarkoituksesta vähintään 30 päivää ennen kyseisen kokouksen alkua.
Ylimääräiseen piirikokoukseen voi osallistua myös postitse taikka tietoliikenneyhteyden tai muun teknisen 
apuvälineen avulla kokouksen aikana. Päätöksen etäosallistumisesta tekee piirihallitus. Etäosallistumisesta on 
kokouskutsussa mainittava.

Uusissa säännöissä on lisättynä piirihallituksen mahdollisuus kutsua ylimääräinen kokous koolle. Jäsenklubien 
(1/10 piirin klubeista) mahdollisuus on molemmissa. Lisäksi ylimääräisen kokouksen ilmoittamista on täsmennetty 
+ tietoliikennekokous.
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UUSIA KOHTIA – Piirikokouksessa käsiteltävät asiat

12 § Piirin vuosikokouksessa käsiteltävät asiat

1. Esitellään edellisen piirikuvernöörin ja piirihallituksen kertomus sen toimintakaudelta.

2. Käsitellään tilinpäätös ja toiminnantarkastajien kertomus edelliseltä toimintakaudelta.

3. Vahvistetaan tilinpäätös ja päätetään edellisen piirikuvernöörin ja edellisen piirihallituksen vastuuvapaudesta.

4. Päätetään seuraavan toimintakauden jäsenmaksusta, liittymismaksusta ja mahdollisista muista maksuista.
5. Vahvistetaan seuraavan toimintakauden talousarvio ja toimintasuunnitelma.

6. Valitaan piirikuvernööri seuraavaksi toimintakaudeksi.

7. Valitaan 1. varapiirikuvernööri seuraavaksi toimintakaudeksi.

8. Valitaan 2. varapiirikuvernööri seuraavaksi toimintakaudeksi.

9. Valitaan kuluvan toimintakauden 1. varapiirikuvernöörin esityksestä piirihallituksen muut jäsenet seuraavaksi toimintakaudeksi.
10. Valitaan kaksi toiminnantarkastajaa ja kaksi varatoiminnantarkastajaa seuraavaksi toimintakaudeksi.

11. Valitaan tarvittaessa piirin ehdokas liiton ehdokkaaksi järjestön kansainväliseen hallitukseen.

12. Valitaan tarvittaessa piirin edustajat lionstoimintaa lähellä oleviin yhteisöihin.

13. Käsitellään piirin klubien ja piirihallituksen aloitteet ja piirihallituksen niistä antamat lausunnot.

14. Käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat.
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MUUTOS – Piirikokouksen pöytäkirjan toimitus

Vanha
Piirikokouksen hyväksytty pöytäkirja lähetetään 60 päivän kuluessa kokouksesta jokaiselle
jäsenklubille.

MUUTOS
Piirikokouksen hyväksytty pöytäkirja lähetetään 30 päivän kuluessa kokouksesta jokaiselle 
jäsenklubille kirjeellä tai sähköpostilla. Pöytäkirja voidaan hyväksyä myös sähköisesti.
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todettu.



MUUTOS - Varainhankinta
15 § Varainkeräykset, rahastot ja lahjoitukset ja elinkeinotoiminta

UUSI KAPPALE
Piirihallitus tekee päätöksen mahdollisista varainkeräyksistä piirin toiminnan rahoittamiseksi piirin alueella. 
Piirillä voi olla myös omatoimista vastikkeellista varainhankintaa. 

MUUTOS VANHAAN
Piiri voi muodostaa rahastoja toimintansa tukemiseen ja ottaa vastaan lahjoituksia ja jälkisäädöksiä.
Lisätty mahdollisuus testamenttilahjoituksen vastaanottamiseen.

UUSI KAPPALE
Piiri voi harjoittaa sellaista elinkeinoa tai muuta ansiotoimintaa, joka välittömästi liittyy liiton, piirin, klubien ja 
järjestön säännöissä määrätyn tarkoituksen toteuttamiseen tai liittyy tarkoituksen toteuttamisen 
rahoittamiseen.

POIS – tämä kappale poistuu
Piirillä ei ole oikeutta kerätä ylimääräistä piirirahaa toimintansa rahoittamiseen. Varainkeräyksistä piirin
alueella on aina sovittava klubien kanssa erikseen. Piirillä voi olla kuitenkin omatoimista vastikkeellista
varainhankintaa (esim. piirilehti). 21Lions 107 F / rekisteröintityöryhmä 2021



UUSI PYKÄLÄ - Toiminnantarkastus

17 § Toiminnantarkastus

Tilinpäätöksen allekirjoittaa piirihallitus. Tilit on jätettävä toiminnantarkastajille kolmen (3) 
kuukauden kuluessa tilikauden päättymisestä ja ne on palautettava piirihallitukselle viimeistään 
neljä (4) viikkoa ennen piirihallituksen tammi-helmikuun kokousta. 

Toiminnantarkastus tehdään noudattaen voimassa olevia Suomen yhdistyslakia, 
tilintarkastuslakia ja kirjanpitolakia.

Uusissa säännöissä on määritelty piirin toiminnantarkastus. Vanhoissa ei ole mainintaa 
toiminnantarkastuksesta. Vanhassa vuosikokouksen asialistassa on vielä käytetty termiä tilintarkastaja, 
mutta tarkastuksen toteuttamisesta ei ole mitään mainintaa.
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Muutokset mallisääntöihin

Patentti- ja rekisterihallitus tarkistaa säännöt ennen niiden hyväksymistä.
Esihyväksyttyjen sääntöjen käsittely on nopeampaa, kuin muokattujen.

Mallisääntöihin on nyt F-piirissä tehty vain pakolliset piirikohtaiset merkinnät:

Piirin nimi: Lions piiri 107 - F ry

Piirin kotipaikka: Kristiinankaupunki

Kotipaikka voidaan valita, ja rekisteröintityöryhmä esitti valittavaksi Kristiinankaupunkia.
Perustelu:
Kaupungissa toimii edelleen Suomen kolmanneksi vanhin Lions-klubi, LC Kristinestad-Kristiinankaupunki, 
joka on samalla vanhin piirimme klubeista.
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Askeleet

Piirihallitus päättää jatkaa

rekisteröitymisen valmistelua

Uudet säännöt ja esitys klubeille

tutustuttavaksi

2/ 2022 Piirihallitus päättää esittää

vuosikokoukselle 4/2022 rekisteröitymistä

Vuosikokokous päättää ¾ 
määräenemmistöllä uusien sääntöjen
hyväksymisestä ja rekisteröitymisestä

Vuosikokouksen jälkeen toimitetaan

paperit (sähköisesti) PRH:lle.
Hyväksyminen PRH:sta 5/2022

Seuraava piirikuvernööri ilmoittaa kauden

22-23 hallituksen PRH:lle 7/2022
Kauden 2021-2022 päätöstoimenpiteet

tehdään uusien sääntöjen puitteissa
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Kiitos


