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Piirikuvernöörin terveiset



Lion SM-pilkki 3.3.2018

Pakkaslauantaiaamuna 3.3.2018 klo 5.30 lähti 
pilkkijoukko Vilppulasta reppuineen ja kairoineen kohti 
Jaalan Pyhäjärveä. Kyseessä oli Lions-liiton SM-
pilkkikisat. Mennessä auton mittari näytti paikoin -26 
astetta pakkasta, silloin tuli mieleen oisko ollut parempi 
jäädä kotiin. Perillä mittarin lukema oli kahdenkymmen 
paikkeilla, mutta aurinko pilvettömältä taivaalta antoi 
ennakoida päivän lämpenemistä. Jäällä olikin oikein 
mukavat olosuhteet auringossa.

Kilpailukeskus oli Jaalan Kesäkodilla jossa on 
hyvät puitteet kilpailujen järjestelyille.

Palkintojen jaossa käteltiin seuraavasti
Naiset N 1. Ritva Keskinen LC Vilppula

Suomen mestari
Joukkue N 3. LC Vilppula

Seija Nyberg
Ritva Keskinen

Teksti: Jorma Rajalahti, LC Vilppula, pilkkitoimikunta
Kuvat: LC Kuusankoski/Voikkaan www-sivuilta

Mutta muuta mukavaa ei meinannut olla, nimittäin näytti 
siltä, että ahvenet ovat vallan muualla kuin kilpailualueella. 
Reilut kahdeksankymmentä osanottajaa vaihtoivat paikkaa 
ja tekivät reikiä tiuhaan tahtiin. Neljän tunnin kilpailuajan 
päätyttyä kilpailijat palailivat maalialueen punnituspaikalle 
manaillen huonoa syöntiä ja pieniä määrää kalaa pusseissa. 
Osanottajista noin puolet kävi punnitusjonossa.

Lions SM-pilkkikilpailut 3.3.2018 pidettiin Jaalan 
Pyhäjärvellä Kouvolassa. Sää suosi kilpailuja 
mutta Ahti antoi antimia niukasti

Miehet M 4. Pauli Keskinen LC Vilppula
Miehet M 60 1. Pekka Pietiläinen LC Vilppula

Suomen mestari
Joukkue M 1. LC Vilppula

Suomen mestari
Timo Kangasjärvi
Pekka Pietiläinen
Mika Roponen

Naisten sarjan palkintojen jako

Miesten sarjan palkintojen jako

LC Vilppulan kotimatka oli ”lyhyt” ja riemukas 11 
pokaalin kera.

LC Vilppula menestyi



Laajavuoren Pelimannit viihdyttivät 
telkänpesäläisiä

Teksti ja kuvat: Ossi Kurki

Laajavuoren Pelimannien kokoonpanossa Telkänpesässä esiintyivät Rise Ahlroos kitara (vas), 
Aarne Jäntti laulu ja trumpetti, Veikko Koskinen klarinetti, Seppo Pönkänen basso ja mandoliini, 
Marja-Leena Mäkinen viulu ja Reijo Martin viulu ja mandoliini

Kun Lapin jenkka tai Heili 
Karjalasta kajahtaa soimaan viisi-
henkisen Laajavuoren Peliman-
nien esittämänä, niin ikäihmisten 
jalka alkaa vippasemaan ja ranne 
lyömään tahtia pöytään. Näin 
tapahtui 15.3. Telkänpesän 
palvelutalossa Jyväskylässä, kun 
LC Jkl/Lohikosen klubi toi 
Laajavuoren Pelimannit -yhtyeen 
viihdyttämään hetkeksi 
palvelutalon asukkaita.

Samassa tilaisuudessa klubin presidentti Viljo Hokkanen ojensi 
palvelutalon asukkaiden käyttöön veli Pekka Anttalaisen klubille 
lahjoittamat Exel-kävelysauvat, jotka vastaanotti 
päiväkeskusohjaaja Eija Paananen.

Telkänpesän Palvelukeskuksen asukkaat ovat olleet Lohikosken klubin 
palvelukohde jo pitkään, mutta tänä kautena klubi on panostanut 
asukkaiden viihtyvyyteen entistä enemmän ja järjestänyt kuukausittain 
ohjelmallisen virkistyshetken talon asukkaille. Syyskaudella 
viihdytettiin asukkaita harmonikkamusiikin merkeissä, jolloin 
harmonikkataitelija Kari Hokkanen esiintyi ja soitteli asukkaiden 
toivomaa musiikkia.

Englanninkielisen leikkikoulun lapset ja ohjaajat vierailivat palvelutalolla lokakuussa ja esittivät kuorolauluja. 
Tilaisuus huipentui Lohikosken klubin ladyjen järjestämään ”ongintatapahtumaan”. Ladyjen ongintakojulla 
kävivät niin kuorolaiset kuin myös talon asukkaatkin. Syyskaudella tavattiin asukkaat vielä tanssihetken ja 
pikkujoulun merkeissä. 

Kevätkausi alkoi taas harmonikkamusiikilla ja helmikuussa laskiaispäivänä ulkoiltiin sekä krillattiin makkaraa. 
Tapaamisten yhtenä kohokohtana ovat olleet arpajaiset. Asukkaille on jaettu ilmaiset arpalipukkeet ja 
tilaisuuden loppupuolella on arvottu pikkuesineitä. 

Maaliskuun tapaamisessa esiintynyt yhtye on jo 30 vuotta sitten perustettu Laajavuoren Pelimannit, jonka 
ohjelmisto koostuu suomalaisesta- ja ulkomaalaisesta kansanmusiikista, vanhasta tanssimusiikista, kupleteista 
ja omista sävellyksistä. Samalla konsertti oli Telkänpesässä asuvan Martti Hanhisen 100 -
vuotisonnittelukonsertti. Martti on ollut mukana lähes aina virkistystilaisuuksissa.



Lions-liiton puheenjohtajaehdokas Vihavainen Pirkko

Olen koulutukseltani filosofian maisteri. Jäin eläkkeelle yläkoulun rehtorin 
virasta kolme vuotta sitten. Asun Juvalla Saimaan rannalla puolisoni Markun 
kanssa. 

Minulle tärkeitä ovat perhe, luonto ja ystävät. Ja tietysti olen kiitollinen 
terveydestä. Kerron itsestäni ja tekemisistäni enemmän face book -sivullani 
SLL:n varapuheenjohtaja Pirkko Vihavainen. 

Ryhdyin leijonaksi, koska halusin tehdä hyvää yhdessä toisten kanssa. Puolisona tiesin jo, mistä 
lionismissa on kysymys, joten oli luontevaa olla perustamassa Mikkeli/Naisvuori-klubia. Olen toteuttanut 
leijonalupaustani lähtemällä mukaan myös johtamistehtäviin, kun on pyydetty. Liiton varapuheenjohtajan 
tehtävään minua esitti nykyinen omalla paikkakunnallani toimiva klubini LC Juva/Luonteri, jota olin 
perustamassa 2015. 

Lionismissa on parasta, että voin antaa hyvän kiertää. Voin auttaa ja tukea lähimmäisiä lähellä ja kaukana. 
Sen lisäksi on mahdollisuus oppia uusia taitoja, tutustua uusiin ihmisiin - ja koko ajan tuntea, että on 
”omiensa” joukossa. 

Toivon, että tämä hyvä aate saa elää meissä kaikissa vahvana ja voimaa antavana. Meidän tehtävämme on 
pitää yllä hyvää lions-henkeä, joka ei erottele ihmisiä, vaan yhdistää toimimaan yhdessä lähimmäistemme 
paremman huomisen tukemisessa. 



Lions-liiton varapuheenjohtajaehdokas Kivioja Aarne

IPDG Aarne Kivioja 
s.1953 
LKT, DI , dosentti 
LC Hki/Pakinkylä 12.10.2000 alkaen 
Puoliso lion Tuula LC Hki/Aurora 

Jatkamme molemmat toistaiseksi työuraamme, minä lääkärinä, Tuula 
talouspäällikkönä. Työssäni olen vastannut valtakunnallisesti keskitetystä 
ortopedisen kirurgian osa-alueesta sekä toiminut puolueettomana 
asiantuntijana eri organisaatioissa lukuisissa ristiriita-asioissa. 
Jälkimmäisissä tehtävissä olen oppinut perehtymään asioihin molempia 
osapuolia kuunnellen. 
Viisi lastamme ovat jo maailmalla, lapsenlapsia on kymmenen. 
Harrastukset: hiihto, luonnossa liikkuminen, melonta, kielet 
Kielitaito: suomi, ruotsi, englanti ja 
ranska sujuvasti; auttavasti kolme muuta

Positiivisessa hengessä– Asioihin perehtyen 

Toimiminen omassa klubissani ja kuvernöörikauden vierailut kaikissa piirin klubeissa ovat osoittaneet, miten 
asiat hoituvat parhaiten yhteistyöllä, luottamuksella ja positiivisuudella. Kussakin klubissa omalla tavallaan. 
Liiton varapuheenjohtajana perehdyn tarmolla edessä oleviin kausiin, jotta asioita viedään eteenpäin 
mahdollisimman tehokkaalla ja toimivalla tavalla. Tapani on paneutua syvällisesti niihin asioihin, joita minun 
pitää hoitaa. Jokavuotinen toiminta palveluvoimamme kasvattamiseksi on yhteinen asiamme. Klubien 
toiminnan tulee vastata jäsentensä odotuksia ja liiton antaa tarvittavaa tukea. Näiden lisäksi tulee pystyä 
huolehtimaan, että liiton 1,5 miljoonan liikevaihto toimii. 
Varapuheenjohtaja tulevana puheenjohtajana huolehtii kotimaisten asioiden hoidosta yhdessä liiton 
hallituksen ja kuvernöörineuvoston kanssa. Ulkomailla edustus on kapeampi ja usein vain puheenjohtajan tai 
varapuheenjohtajan vastuulla. Kun puheenjohtajana tulee vuoroni edustaa liittoa myös kansainvälisesti, 
uskon suoriutuvani siitä sujuvasti neljää kieltä puhuvana. 
Tulossa oleva kansainvälinen suurkeräys LCIF:n juhlavuoden kunniaksi vaatii paljon yhteisiä 
ponnistuksiamme. Emme kuitenkaan saa unohtaa perustekemistämme - kotimaan palvelutyötä. 
Näitten toimintojen edesauttamiseksi haluan olla tekemisissä koko maan kaikkien piirien, klubien ja kaikkien 
leijonien kanssa. Positiivisessa hengessä. 

Toiminta klubissa LC Helsinki/Pakinkylä 
Presidentti 2005-06 
Kuusi muuta hallitustehtävää 2002-12 
Kuusitoimikunnan vetäjä 2003-04 
Klubin LCIF-koordinaattori 2013-
Klubin nuorisovaihtaja 2017-
Webmaster 2008-

Toiminta piirissä 107-N 
Kummileijona LC Aurora 2006-
Lohkon puheenjohtaja 2011-12 
LCIF-koordinaattori 2012-15 
2. varapiirikuvernööri 2014-15 
1. varapiirikuvernööri 2015-16 
Piirikuvernööri 2016-17, kurssinvanhin 
IPDG 2017-18 

Toiminta liitossa MD107 
Kuvernöörineuvoston jäsen 2016-2017 
Hallitusjäsenen taustahenkilö 2017-2018 

Osallistumiset kotimaassa 
N-piirin vuosikokous 10 kertaa 
Lions Liiton vuosikokous 11 kertaa 

Kansainväliset osallistumiset: 
International Convention
Honolulu 2015, Fukuoka 2016 
Advanced Lions Leadership Institute Budapest 2014 
Europa Forum Sofia 2016 
NSR Rovaniemi 2016 
ID Scarpellin isäntänä N-piirin vuosikokouksessa 2017 
Nuorisovaihtoisäntäperhe 2008 ja 2017 

Palkitsemiset: 
Club President Award 2005-06 
Melvin Jones jäsenyys 2008 
PMJF progressiivinen taso 8 
Liiton I ruusukkeen ansiomerkki 2010 
Lions-ritari 2012 
IP Certificate of Appreciation 2014-15 
IP Certificate of Appreciation 2015-16 
Arne Ritari –säätiön 
1. ruusukkeen ansiomerkki 2017 



Lions-liiton varapuheenjohtajaehdokas Reijonen Matti

Olen 69 v. ja syntynyt Varkaudessa, puolisoni lion Hilve Heinävedellä. 
Nykyinen asuinpaikkamme on ollut 19 vuotta Vampula, Huittisissa. Minulla on 
tietoliikennetekniikan koulutus Helsingin Teknillisestä Oppilaitoksesta. 
Työkokemusta muun muassa 23 vuotta Raha-automaattiyhdistyksessä 
esimies-, koulutus-, tarkastus-, rahaliikenne- ja toiminnan laadunkehitys-
tehtävien parissa. Vuodet 2000 - 2 013 olimme perheyrittäjinä 
maaseutumatkailun alalla Vampulassa, josta jäin eläkkeelle 2013. Kielitaitoni 
on suomi ja englanti. 

Perhe 
Puoliso lion CS Hilve, LC Huittinen/Doris, Charter Presidentti 2016-2017 
Kaksi lasta, lion Anne ja Anu, 9 lastenlasta, joista yksi on lion ja yhdellä on 
kummilapsi Sri Lankassa.

Harrastukset
Lions-toiminta, golf, luonnossa liikkuminen ja sukututkimus

Ajatuksia tulevasta lions-toiminnasta
Toimintaympäristömme muuttuu vauhdilla, ja siihen meidän on vastattava tiivistämällä sisäistä yhteistyötä ja 
vahvistamalla Lions-henkeä. Liiton ja piirijohdon on yhteistuumin tehtävä kaikkensa klubien toiminnan vahvis-
tamiseksi ja innostamiseksi. Klubit ja niiden jäsenet ovat järjestömme peruspilarit, jotka kohtaavat säännöllisesti 
apua ja tukea tarvitsevia ihmisiä. Aktiivinen toiminta lisää päätavoitettamme, palveluiden tuottamista, ja edistää 
Lions-toiminnan tunnettuutta. Liiton tehtävänä on tukea ja ohjata piiriorganisaation avulla klubien toimintaa ja 
hyvinvointia. Piiriorganisaatiot ovat ensisijaisesti klubeja varten. Tämän kokonaisuuden kehittäminen on lähellä 
sydäntäni ja tulen antamaan siihen oman panostukseni. 

Yhteiset arvot ovat kestävällä pohjalla 
•Palveluhenki, Talkoohenki, Luotettavuus, Paikallisuus, Ihmisläheisyysja Kansainvälisyys
•Tarvitsemme ripauksen innostavampaa ilmapiiriä
•Toteutamme pitkäjänteistä kehitystyötä kaikilla tasoilla

Tuemme klubien toimintaa aktiivisesti 
•Viestimme aktiivisesti toiminnastamme sekä sisäisesti, että ulkoisesti
•Tarjoamme jäsenillemme hyödyllistä ja innostavaa valmennusta jamielenkiintoisia tehtäviä
•Yhteiskunta odottaa meiltä aktiivista ja monipuolista vapaaehtoistyötä,autamme klubeja lunastamaan odotukset

Vahvistamme joukkojamme 
•Me Palvelemme- teema edellyttää jatkuvaa jäsenhuoltoa
•Uusia klubeja mahtuu mukaan ja nykyisistä jäsenistä on pidettävähyvää huolta
•Tiivistämme yhteistoimintaa klubien, piirien ja muiden järjestöjenkanssa

Lions-toiminta
LC Vampulan 100 % jäsen vuodesta 2001 Olen toiminut klubin presidenttinä 2 kertaa sekä sihteerinä, 
rahastonhoitajana ja useissa muissa klubitehtävissä.

M-piirin piirihallitus 
• M-piirin piirikuvernööri 2013 - 2014 
• Lohkon ja alueen puheenjohtaja 2009-2011 
• LCI 100 v. piirikoordinaattori 2014-2018

Liitto 
• Kuvernöörineuvoston jäsen 2013 - 2014 
• Sääntötyöryhmän jäsen 2014 - 2018

Lions-ansiomerkit 
• Melvin Jones jäsenyys 
• DG Team Excellence Award 2 kpl 
• IP Certificate of Appreciation 
• Liiton ansiotähti 
• Piirikuvernöörin tunnustuspalkinto 2 kpl 
• Piirikuvernöörin ansiotähti 
• Club Excellence Award
• 100 % presidentin ansiomerkki 
• Useita muita piiri- ja klubitasoisia ansiomerkkejä

Kokouksiin osallistuminen 
• Kansainvälinen vuosikokous, Hampuri 2013 ja Honolulu 2015 
• Tanskan vuosikokous, Hurup 2014 
• NSR, Trollhättan, 2013 
• Eurooppa Forum, Tampere 2009 
• Lions-liiton vuosikokous 9 kertaa 
• Piirin vuosikokous 12 kertaa 



Lions-liiton vuosikokouksen klubialoitteita

Maaliskuun kuukausitapaamisessa / Klubi-illassa / klubikokouksessa useimmissa klubeissa esitellään 
seuraavan kauden hallitus tai ainakin hallituksen valmistelutilanne.
Klubihallitusten kokoonpano on jokaisen klubin itsensä päättämä joko suoraan klubin (yhdistyksen) 
säännöissä tai klubi on määritellyt virat, joiden haltijat ovat mukana hallituksessa. . Tähän perustuen huomioi, 
että kaikki alla mainitut virat eivät välttämättä kuulu klubihallitukseen.

Jäsenrekisteriin on tullut tämän kauden aikana joitain uusia virkoja, jotka ovat aiheuttaneet kysymyksiä, mitä 
tehtäviä virkoihin kuuluu.

Muistin virkistämiseksi tai ehkä joillekin jopa uutena tietona, tässä osuudessa on kuvattu klubivirkailijoiden 
ohjeellisia tehtäviä lyhyesti.

Muista alla olevaa lukiessasi, että virkoihin kirjatut tehtävät ovat ohjeistuksesta poimittuja. Jokainen klubi 
(yhdistys) päättää ja sopii itse tehtävien jaon.

SÄÄNTÖIHIN LIITTYVÄT ALOITTEET

1. LC Vaasa/Meri: Muutos Lions-piirin malliohjesääntöihin 
Jokaisessa piirissä tulisi olla PR- ja Lions-tiedotusjohtaja, jonka tulisi kuulua piirihallitukseen. 
Tiedotuksen ja viestinnän asema on teknologian kehityksen myötä korostunut myös Lions-
järjestössä. Po. muutos tehdään Malli Lions-piirin 107-X ohjesääntöön. 

Valmistelu: Voimassa olevat piirin ns. malliohjesäännöt sallivat tälläkin hetkellä sen, että 
piirihallitusta voi täydentää myöntämällä asiantuntijajäsenilleen puhe- ja/tai äänioikeuden. 
Malli Lions-piirin 107-X ohjesääntöä tullaan täydentämään lisäämällä Global Action Team -
organisaatio mallisääntöihin. 

Kuvernöörineuvosto esittää vuosikokoukselle, että aloitetta ei hyväksytä. 

2. LC Espoo/Keskus: Suomen Lions-liiton toiminnan tarkastuksen vahvistaminen 

Ehdotamme, että kuvernöörineuvosto valmistelee vuosikokoukselle 
sääntömuutosehdotuksen, jossa Suomen Lions-liitolle valitaan kahden tilintarkastajan sijasta 
yksi ammattitilintarkastaja ja kaksi luottamustoimista toiminnan tarkastajaa. Toiminnan 
tarkastajien tulee olla hyvin perehtyneitä Lions-toimintaan, sen toimielimiin ja 
toimintatapoihin sekä järjestön eettiseen koodiin. 

Toiminnan tarkastajille ei makseta palkkioita, mutta heidän kulunsa korvataan liiton 
matkustussäännön mukaan. Näin myös säästetään yhden tilintarkastajan palkkiokulut. 

Valmistelu: Esitys on kannatettava, mutta edellyttää tarkennuksia. 
PRH tiedottaa: "Jos yhdistyksen sääntöjensä mukaan tulee valita kaksi tilintarkastajaa ja kaksi 
varatilintarkastajaa, voi yhdistys, joka lain mukaan on velvollinen valitsemaan 
tilintarkastajan, valita yhden tilintarkastajan ja yhden varatilintarkastajan sekä yhden 
toiminnantarkastajan ja yhden varatoiminnantarkastajan." 
Jos siis näin toimitaan, ei liiton sääntöjä tarvitse muuttaa siinäkään tapauksessa, että aloite 
hyväksytään. 
Aloitteessa oli ehdotettu yhden tilintarkastajan lisäksi kahta toiminnantarkastajaa. Jos näin 
toimitaan, niin liiton säännöt olisi muutettava vastaavasti. 
Toiminnantarkastajalla on oikeus palkkioon, joten palkkiosta on sovittava valittavan 
(valittavien) toiminnantarkastajan (jien) kanssa erikseen. Toiminnantarkastaja ei voi olla 
luottamushenkilö, koska hänen täytyy olla riippumaton toiminnantarkastaja. 

Kuvernöörineuvosto esittää vuosikokoukselle, että aloitetta ei esitetyssä muodossa 
hyväksytä. Vuosikokous valtuuttaa kuvernöörineuvoston selvittämään asiaa edelleen ja 
tekemään päätösesityksen mahdollisine sääntömuutosesityksineen vuosikokoukselle 
2019. 



Lions-liiton vuosikokouksen klubialoitteita

JÄSENYYTEEN LIITTYVÄT ALOITTEET

3. LC Helsinki/Vuosaari: Jäsenmäärän kehityksen kääntäminen nousuun 
Jäsenhankintaan on investoitava. Ehdotamme jäsenohjelmalle projektirahoitusta 2 euroa / 
jäsen / toimikausi seuraavan kolmen kauden ajalle (3 x 2 € /jäsen). Varat kerätään klubeilta 
kotimaisen jäsenmaksun laskutuksen yhteydessä. Projektirahoitus kohdistetaan 
jäsenhankinnan, uusien klubien perustamisen tukeen ja jäsenviihtyvyyden kehittämiseen 
valmennuksen ja viestinnän kautta. 
Viestintä: 
Esitemateriaalin uusinta, some viestintä, www-viestintä, tiedotusaineistojen tuottaminen ja 
mahdollisesti tarvittavien PR-tilaisuuksien järjestäminen sekä uusien klubien perustamiseen 
käytettävä ABC-opas. Kaikki aineistot tehdään suomeksi ja ruotsiksi. 
Valmennus: 
Vastuuhenkilöille suunnataan kaksi- tai kolmiportainen valmennus. Piirien jäsen-, koulutus-, 
palvelu- ja viestintäjohtajat valmennetaan keskitetysti. Klubien presidentit ja jäsenjohtajat 
koulutetaan piireittäin. 
Tavoitteena on vauhdittaa jäsenhankintaa ja parantaa jäsenviihtyvyyttä sekä sitouttaa uusi 
aktiivinen toimintatapa kaikkiin klubeihin ja piireihin. Sisäinen aktiviteetti kestää kaudet 
2018 - 2019 ja 2019 - 2020 ja 2020 - 2021.Tavoitteena on kääntää jäsen- ja klubimäärä 
kasvuun. 
Projektilla tavoitellaan pysyvää toimintavan muutosta. 
Toiminnassa onnistuminen vaatii liiton- ja piirijohdon sitoutumista pitkäksi aikaa. Suomen 
Lions-liiton sisäisen toiminnan ohjauksessa jäsenohjelma on nostettava tärkeimmäksi 
sisäiseksi kehittämishankkeeksi. 

Valmistelu: Aloitteen keskeinen tavoite panostaa laskevan jäsenkehityksen kääntämiseen 
nousuun on kannatettava. Nykyisen palveluvoimamme säilyttäminen ja lisääminen edellyttää 
piireissä ja klubeissa vahvoja lisäponnisteluja jäsenten pysyvyyteen parantamisessa, 
jäsenhankinnassa ja uusien klubien perustamisessa. Uudessa Global Action Team –
toimintamallissa jäsenmäärän säilyminen ja kasvattaminen on keskeinen tekijä tulevien 
palvelutavoitteiden saavuttamisessa. 
Jäsentoimialalla on jo olemassa toimiva organisaatio; liitossa, piireissä ja klubeissa on nimetyt 
GMT-koordinaattorit välittämässä tietoa ja osaamista sekä toteuttamassa jäsenhuollon 
toimintasuunnitelmia. Päämajan jäsenyystoimialan esittely- ja ohjemateriaalit on saatavissa 
suomen- ja ruotsinkielisinä, lisäksi liitossa ja piireissä on runsaasti valmista aineistoa 
jäsentoimijoiden valmennuksia varten. Nykyiselläkin toimintamallilla on jäsenkehityksessä 
mahdollista saavuttaa käänne parempaan, kun kaikilla tasoilla kohotetaan 
osallistumisaktiivisuutta. 

Kuvernöörineuvosto esittää vuosikokoukselle, että aloitetta ei hyväksytä. 



Lions-liiton vuosikokouksen klubialoitteita

JÄSENYYTEEN LIITTYVÄT ALOITTEET

4. LC Lapua: Matalan kynnyksen lähestyminen Lioneja

Lions-liitto käynnistää valtakunnallisen kampanjan, jolla Lions-toiminta näkyy 
valtakunnallisessa mediassa. Kampanjan alustana voi olla televisio, some tms. Leijonissa on 
asiantuntemusta miettiä, missä kampanja on tarkoituksenmukaisinta hoitaa. 
Kampanjassa pyydetään lähettämään tekstiviesti valtakunnalliseen numeroon. 
Puhelinoperaattorin palvelun kautta klubit saavat tiedot tekstiviestin lähettäjistä ja ottavat 
yhteyttä. 
Kampanjan ajatuksena on tarjota erittäin matalan kynnyksen mahdollisuus lähestyä lion-
järjestöä ja yhteydenottojen tavoitteena on hankkia klubeihin aktiivisia uusia jäseniä. 
Aloitetta kannattavat LC Lapua/Simpsiö, LC Lapua/Alajoki, LC Lapua/Fröökynät, LC 
Kauhava, LC Kauhava/Helahoito, LC Kauhava/Ilmatar, LC Kortesjärvi, LC Alahärmä, LC 
Lehtimäki ja LC Vimpeli. 

Valmistelu: Aloitteen perustelu on oikea. Nykyisen jäsenistön ikärakenne ja sitä myötä klubien 
toiminnan jatkuvuus edellyttää aktiivisia toimia niin paikallisesti kuin valtakunnallisestikin. 
Koko Suomen kattavan, vaikuttavan markkinointikampanjan toteuttaminen edellyttää 
merkittävää rahoitusta. Aloitteessa ei esitetä keinoja jäsenhankintakampanjan 
rahoittamiseen. 
Lions-liiton internet-sivuilla on ’Liity jäseneksi’ –osio, mistä jäsenyydestä kiinnostuneet saavat 
tietoa Lions-toiminnasta ja voivat ’Jäsenhakemus’-lomakkeen täyttämällä saada 
kotipaikkakuntansa Lions-klubista yhteydenoton. 

Kuvernöörineuvosto esittää vuosikokoukselle, että aloitetta ei hyväksytä. 

VUOSIKOKOUSMAKSUIHUN LIITTYVÄT ALOITTEET

5. LC Kalajoki/Kallattaret, LC Himanka ja LC Kalajoki: Lions-liiton vuosikokousmaksun korottaminen 

Yllä mainitut Lions Klubit esittävät, että Oulun 2018 vuosikokous ottaa käsiteltäväksi ja 
päättää, että vuosikokousjärjestämisen vuosikokousmaksu korotetaan nykyisestä 2 €/jäsen 
2,50 €/jäsen. Kustannusvaikutus liiton talouteen on noin 11.700 €/vuosi, josta 30 % on 
liiton osuutta. 

Valmistelu: Vuosikokousmaksu rahoitetaan liiton jäsenmaksutuotoista. Kaudesta 2015 – 2016 
kauteen 2016 – 2017 jäsenmaksutuotot alenivat 24.000 €. Kaudella 2017 – 2018 
jäsenmaksutuottojen arvioidaan edelleen pienentyvän 32.000 €. Kaudelle 2018 – 2019 on 
jouduttu budjetoimaan edelleen 33.000 € pienempi jäsenmaksutuotto, eli yhteensä 
jäsenmaksutuotot ovat pienentyneet liki 90.000 € viimeisen kolmen vuoden ajan, ellei 
alkavalla kaudella tapahdu jäsenhankinnassa merkittävä muutos. Säästötoimenpiteet on em. 
vuosien aikana kohdistettu niin hallintoon kuin toimintaan yhteensä yli 250.000 €. Mikäli 
vuosikokousmaksua nostettaisiin, ainoa tapa sen rahoittamiseksi olisi jäsenmaksun korotus 
po. 50 snt. 
Oulun vuosikokoukselle maksettu vuosikokousmaksu on 32 826 €. 

Kuvernöörineuvosto esittää vuosikokoukselle, että aloitetta ei hyväksytä. 
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VUOSIKOKOUSMAKSUIHUN LIITTYVÄT ALOITTEET

6. LC Kalajoki/Kallattaret, LC Himanka ja LC Kalajoki: Vuosikokouksen päiväkävijöiden maksun periminen 

Yllä mainitut Lions Klubit esittävät, että Oulun 2018 vuosikokous ottaa käsiteltäväksi ja 
päättää palauttaa kokousjärjestäjille oikeuden periä vuosikokouksen päiväkävijöiltä 
osallistumismaksu. 

Valmistelu: Vuosikokouksen järjestäminen on klubeille riski, jonka rahoitus on varmistettava. 
Lions-liiton vuosikokoukset kokoavat ison joukon osallistujia, jolloin kokoustilan tulee olla 
riittävän suuri ja toimiva. Lisäksi tilaan tarvitaan kalustus, catering-palvelut, äänentoisto, IT 
ym. kokonaisuudet, jotka ovat kalliita. Jokaisesta kokousvieraasta on maksettava kiinteät 
kulut yhteensä n. 70 – 80 € riippumatta siitä, ostaako hän kokouspalveluita kuten 
kokouspassia. Näin ollen osallistumismaksun (20 € kaikille + 10 € päiväkävijät la) 
palauttaminen vuosikokouksen päiväkävijöille on perusteltua. Yhdistyslakiin ei ole kirjattu 
pykälää vuosikokouksen maksullisuudesta tai maksuttomuudesta. Patentti- ja 
rekisterihallituksen yhdistysneuvonnan mukaan yhdistyksen säännöissä voidaan määritellä, 
peritäänkö vuosikokouksesta osallistumismaksua. Liiton vuosikokousohjesääntöön on tehty 
kirjaus osallistumismaksun perimisestä, mutta se poistettiin Sotkamon vuosikokouksessa 
osallistumismaksua koskevan päätöksen myötä 2015. 

Kuvernöörineuvosto esittää vuosikokoukselle, että aloite hyväksytään ja pannaan 
välittömästi täytäntöön.

AKTIVITEETTIALOITTEET

7. LC Littoinen: Sydäniskureiden (defibrillaattoreiden) yhteishankinta kansallisella tasolla 

Tavoitteena olisi, että jokainen klubi hankkisi yhden sydäniskurin (n. 1500 – 2000 €). Näin 
saadaan sydäniskureita kattavasti koko Suomen alueelle tehokkaaseen käyttöön 
pelastamaan ihmishenkiä. 

Valmistelu: Lions-toiminta keskittyy LCI Forward -strategian tavoitealueiden mukaisesti 
näönsuojeluun, ympäristön suojeluun, nälän torjumiseen, diabeteksen ennaltaehkäisyyn ja 
lasten syöpien parantamiseen nuorten kulkiessa läpileikkaavana teemana em. sisältöalueilla. 
Rytmihäiriöt saattavat olla diabeteksen seurausta. Lions-liitto voi neuvotella yhteistyöstä 
Sydänliiton kanssa, mutta se ei ota kantaa siihen, hankkivatko klubit sydäniskureita. Jokainen 
klubi päättää itsenäisesti asiasta. 

Kuvernöörineuvosto esittää vuosikokoukselle, että aloitetta ei hyväksytä. 

8. LC Karinainen/Kyrö: Varainhankinta nuorisotyölle. 

Esitämme, että Lions-arvoista luovutaan. Samalla esitämme, että Lions-arvoista tullut tuotto 
korvataan päättämällä 4 euron vuosittainen tukimaksu/jäsen liiton nuorisotyöhön. 
Valmistelu: Vuosittainen arpajaisten tuotto on ollut keskimäärin hieman yli 80.000 euroa, ja 
esimerkiksi kaudella 2017 – 2018 arvoista on löytynyt noin 1000 voittoa. Arpajaiset ovat siis 
olleet voittajille iloinen asia ja kaikilla arvan ostajilla on mahdollisuus voittaa. Kuluvalla 
kaudella on vieläpä kasvatettu voittojen määrää. Laskennallisesti arpajaisissamme on Suomen 
paras mahdollisuus voittaa henkilöauto. Arpajaisten tuotolla rahoitetaan kaikkien yhteisiä 
liiton nuorisotoiminta-aktiviteetteja. Sinällään vastaavan summan kerääminen suoraan 
klubien aktiviteettivaroista on mahdollista. Kuitenkin näemme nykyisen tavan arpajaisten 
kautta antavan mahdollisuuden helposti täyttää tarvittava aktiviteetti ja hyvällä tuurilla jopa 
onnekkaasti. 

Kuvernöörineuvosto esittää vuosikokoukselle, että aloitetta ei hyväksytä. 
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AKTIVITEETTIALOITTEET

9. LC Lieksa/Korpi-Jaakko, LC Lieksa ja LC Lieksa/Brahea: Vastuu on meidän -kampanjan ja sen 
materiaalinen uudistaminen nykyaikaisemmaksi 

Lieksan Lions klubit esittävät, että Vastuu on meidän – kampanjaa ja sen materiaalia 
lähdetään uudistamaan nykyaikaisemmaksi. Uudistuksen ajatuksena on, että nykyisestä 
paperisesta materiaalista luovutaan ja oppaan sisällöstä suunniteltaisiin sähköinen versio 
(sähköinen opas, sovellus tai esimerkiksi peli). Perheitä voisi sitouttaa asian tutustumiseen 
esimerkiksi sähköisen sovelluksen kautta, jossa lapsi/nuori yhdessä vanhemman kanssa 
käyttäisi sovellusta kotona. Sähköinen materiaali antaisi myös opettajille nykyaikaisemmat 
välineet käyttöön oppituntien pidossa. Sähköistä materiaali on myös helppo jakaa verkon yli 
esimerkiksi koulujen käytössä olevan Wilma-järjestelmän kautta. 

Valmistelu: Vastuu on meidän -aktiviteetti on osa Lions Questia, jonka uudistaminen on 
parhaillaan käynnissä. Rakenteiden uusimisen jälkeen käydään läpi sisällöt; Vastuu on meidän 
on osa tätä uudistusprosessia, joten mahdollisuudet opassovelluksen ja/tai pelin kehittämiseen 
selvitetään siinä yhteydessä. Sähköinen versio oppaasta on jo olemassa, ja oppaan sisältöjä 
päivitetään jatkuvasti. Vastuu on meidän -oppaan toimittaja on Ou-Vel Oy, jonka kanssa Lions-
liitolla on yhteistyösopimus oppaiden tuottamisesta klubien käyttöön. Ou-Vel Oy vastaa myös 
oppaan sisällöstä ja sen päivittämisestä sopimuksen mukaisesti. 

Kuvernöörineuvosto esittää vuosikokoukselle, että aloitetta ei tässä vaiheessa 
hyväksytä mutta mahdollisuus opassovellukseen ja/tai peliin selvitetään kaudella 2018 
- 2019. 

10. LC Kuopio/Canth: Syrjäytyneiden ja syrjäytymisuhan alla olevien nuorten tukeminen ja aktivointi, 
muotoilun ja käsillätekemisen keinoin 

Toimintamalli, jossa syrjäytymisuhan alla olevat nuoret saavat työelämän taitoja, oppivat 
ongelmanratkaisu- ja uusia käsillätekemisen taitoja yrityksille/kouluille tehtävissä 
asiakasprojekteissa muotoilijoiden ja muotoilun avuin. Tavoite että syrjäytymisuhan alla 
olevat nuoret saadaan innostumaan, työelämästä ja oppimaan uusia kädentaitoja, 
arvostamaan itseään ja saamaan itseluottamusta. Liitto ja sitä kautta piirit etsisivät 
paikalliset osaajat. 

Valmistelu: Aloitteen esitys on sinänsä hyvä ja kannatettava mutta sen toteuttaminen vaatisi 
liitolta ja piiriltä resursseja, joita niillä ei tällä hetkellä ole. Aloitteessa ei tule selvästi esille, 
mikä lionstoimijoiden rooli hankkeessa olisi paikallisten osaajien etsimisen lisäksi. 
Vastaamatta myös jää, miten nuoret haettaisiin osallistumaan po. toimintaan. Klubeja ja 
piirejä kannustetaan toimimaan yhteistyössä alan paikallisissa ja alueellisissa oppilaitoksissa 

Kuvernöörineuvosto esittää vuosikokoukselle, että aloitetta ei hyväksytä. 
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AKTIVITEETTIALOITTEET

11. LC Kuopio/Canth: Toiminnan vaikuttavuus esiin nuorten kautta 

Lions Club Kuopio/Canth esittää, että vuosikokouksessa yhdeksi puheenvuoronpitäjäksi 
kutsuttaisiin Lions-järjestöltä elämäänsä tukea saanut nuori sekä kannustettaisiin klubeja 
muutoinkin kuulemaan hyödynsaajia sekä tarjoamaan nuorille esiintymismahdollisuuksia. 

Valmistelu: Aloitteen sisältämä ehdotus on kannatettava ja vuosikokousjärjestäjiä 
kannustetaan kutsumaan nuoria vuosikokouksen alustajiksi ja puhujiksi. Samoin klubien 
toivotaan huomioivan avustamansa nuoret ohjelmanesittäjinä, kuten nyt jo moni klubi 
tekeekin. Nuoren osallistumisesta aiheutuu kuluja – matkakulut, tarjottavat ruokailut – jotka 
ovat osa vuosikokouksen budjettia. Näin ollen liitto ei velvoita vuosikokousjärjestäjiä nuorten 
puhujien kutsumiseen. 

Kuvernöörineuvosto esittää vuosikokoukselle, että aloitetta ei hyväksytä. 

12. LC Lapua: Leijonat kantasoluhoitojen tukena 

Lions Club Lapua esittää, että Suomen Lions-liitto ottaisi uudeksi avustamiskohteeksi 
kantasolurekisterin toiminnan vahvistamisen ja erityisesti tunnettavuuden lisäämisen. 
Suomalaisia on kantasolurekisterissä tällä hetkellä 55 000. Mikäli jokainen lion hankkisi 
yhden uuden jäsenen rekisteriin, saisimme 2-3 vuodessa kaksinkertaistettua rekisterin 
jäsenmäärän. Näin parantaisimme oleellisesti mahdollisuutta löytää useammalle vakavassa 
tilanteessa olevalle lapsi- ja aikuispotilaalle hyvä luovuttaja. Rekisteriin liittyvän tulee olla 
iältään 18 – 40 -vuotias. 

Valmistelu: Yksi uusista LCI Forward -strategian teemoista on lasten syöpien ennaltaehkäisy ja 
parantaminen. Kantasolusiirron avulla lapsipotilaiden paranemisprosentti on 60 – 90. Mitä 
suurempi määrä luovuttajia on rekisterissä, sitä paremmat ovat mahdollisuudet löytää 
optimaalinen kantasolutyyppi tarvitsijalle, mikä parantaa selviytymismahdollisuuksia. Liitto 
neuvottelee alan järjestöjen kanssa (Syöpäsäätiö, Sylva ry), miten asiassa kannattaa 
järkevimmin edetä. 

Kuvernöörineuvosto esittää vuosikokoukselle, että aloite hyväksytään. 

13. LC Porvoo/Borgoensis: Kansainvälisen nuorisovaihdon ja Operation Friendshipin yhdistäminen 

Aloite tähtää kansainvälisen Lions-nuorisovaihdon YEC ja OF Operation Friendshipin
yhdistämiseen, siten että uusi kansainvälinen organisaatio sallii kaikenikäisiä Lions-jäseniä, 
Leojäseniä ja muita halukkaita ihmisiä vaihtoon nykyisellä YEC -tavalla kansainvälisesti. Uusi 
jãrjestö LIFE, Lions International Friendship Exchange edistäisi ystävyyttä 
maailmanlaajuisesti ja sen kautta rauhaa kansojen välillä. 

Valmistelu: Operation Friendship on Australian piirin 201Q1 luoma lionspariskuntien vaihto-
ohjelma, joka on kaksisuuntainen, piiristä piiriin ulottuva projekti. Ohjelmaa on toteutettu po. 
piirissä jo 14 vuotta, ja sinä aikana lionspariskuntia on lähetetty mm. Pohjoismaihin, 
Englantiin ja Yhdysvaltojen Indianaan useita kertoja. Vastaavasti lionspariskuntia on 
vastaanotettu em. maiden lisäksi myös Singaporesta ja Kanadasta. Ensimmäinen ohjelmaan 
osallistunut lionspariskunta tuli aikoinaan Suomesta. 
Lions-liitto pitää tehtyä esitystä hyvänä, mutta toteaa, että se ei voi viedä asiaa eteenpäin, 
koska Operation Friendship on Australiassa toimivan piirin 201Q1 ohjelma. Näin ollen 
esityksen Lions Clubs Internationalin nuorisovaihto-ohjelman ja Operation Friendshipin
yhdistämisestä LCI:lle tulisi tehdä piiri 201Q1. 

Kuvernöörineuvosto esittää vuosikokoukselle, että aloitetta ei 
hyväksytä. Aloitteen tehnyttä klubia kannustetaan olemaan 
yhteydessä piiriin 201Q1 aloitteen edistämiseksi maailmanlaajuisella 
tasolla. 
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VIESTINTÄÄ KOSKEVAT ALOITTEET 

14. LC Helsinki/Pakinkylä: Yksittäisen jäsenen mahdollisuus toiminnan kehittämiseen ja kritisointiin LION-
lehdessä 

Ehdotamme, että LION-lehteen palautetaan ”Murinapalsta” tai muu foorumi, johon leijona 
voi lähettää järjestömme toimintaa kehittäviä tai kritisoivia kirjoituksia. Saisimme 
paremman suoran kontaktin johdon ja kentän välille ja mahdollisesti keskustelupalstan 
toimintaamme.
Jäsen lähettää aikomansa tekstin päätoimittajalle, joka määrittelee sen julkaisukelpoisuuden. 
Epäselvässä tapauksessa hän ottaa yhteyden tekstin lähettäjään, jonka kanssa sovitaan 
mahdollisista muutoksista. 

Valmistelu: Mielipidekirjoitukset Lion-lehteen ovat nousseet muutamaan kertaan esille viime 
kaudella ja kuluvalla kaudella. Asiaa on käsitelty eri kokoonpanoissa. Niiden päätökset ovat 
tarvittaessa saatavissa. Päätökset ovat aina olleet yksimielisiä. 
Lion-lehden kaksi viimeistä toimitusneuvostoa sekä liiton viestintätyöryhmä ovat käsitelleet 
kokouksissaan toivottua Mielipide –palstan perustamista Lion-lehteen. Kaikissa kolmessa 
kokouksessa on yksimielisesti päädytty siihen, että Lion-lehti ei ole oikea foorumi järjestön 
toimintaa kritisoiviin kirjoituksiin. Syitä tähän on useita: 
1. Lion-lehden sivumäärää sekä myös printtinä julkaistavien lehtien määrää on viime kausina 

jouduttu supistamaan sekä ilmoitustulojen vähenemisen, että päämajan tukien supistumisen 
vuoksi. Tästä johtuen sivutila ei tahdo riittää edes ns. pakollisten tiedotteiden ja uutisten 
julkaisemiseen, jotta myös käytännön toiminnasta kertovia klubien uutisia lehtiin mahtuisi. 
Lehden sisältöä on jo karsittu luomalla esimerkiksi Muistolehto – palsta liiton kotisivuille 
poisnukkuneista kertomaan. 

2. Lion-lehti menee huomattavasti laajemmalle lukijakunnalle kuin vain lioneille. Sitä jaetaan 
sekä yhteistyökumppaneille, että esimerkiksi useiden kuntien kirjastoihin. Lukijalta -palstan 
tekstit sisältävät saatujen viestien perusteella usein sellaista kritiikkiä ja toimintatapojen 
arvostelua, joka voisi hämmentää ulkopuolisia ja vaikuttaa erittäin negatiivisesti 
jäsenhankintaan. Lisäksi jos ulkopuolisille syntyy kuva riitaisasta tai huonosti talousasiansa 
hoitavasta järjestöstä, se heijastuisi järjestön luotettavuuteen ja heikentäisi erilaisia 
yhteistyömahdollisuuksia. 

3. Viestintätyöryhmän päätös vuoden 2017 lopulla oli synnyttää liiton nettisivujen jäsenosioon 
Mielipide-palsta, jossa tekstejä voidaan julkaista. Viestintä luo vielä pelisäännöt, eli 
määrittelee tekstien pituuden ja pyytää hallitukselta vastauksen kuka mielipiteisiin antaa 
mahdollisen vastineen. Lisäksi on pohdittava, kuka viime kädessä vastaa tekstien 
moderoinnista. Nämä asiat ehditään selvittää ennen vuosikokousta, jolloin mielipidepalsta 
on jo käytössä. 

4. Lion-lehden päätoimittajan työkuva on viestintäpäällikkönä niin laaja, että hänen aikansa 
ei riitä tekstien lyhentämiseen tai käsittelyyn. Tämän vuoksi tulevien mielipidekirjoitusten 
on pysyttävä ohjeistuksen mukaisina. 

Kuvernöörineuvosto esittää vuosikokoukselle, että aloitetta ei hyväksytä. 
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VIESTINTÄÄ KOSKEVAT ALOITTEET 

15. LC Lieksa/Korpi-Jaakko: Digitaalinen arkistointi 

Lions-klubien on muiden rekisteröityjen yhdistysten tavoin säilytettävä pöytäkirjansa, 
tuloslaskelmansa, taseensa ja toimintakertomuksensa ikuisesti. Sekä tilitositteet 6 vuotta. 
Tallennustavat vaihtelevat klubeittain mapeista aina eriasteisiin sähköisiin 
tallennusvaihtoehtoihin. Nyt emme voi tallentaa esim. liitetiedostoja klubimme omille 
nettisivuille koska sivujen rakenne on jo vanhentunut ja uusimisen tarpeessa. 
LC Lieksa Korpi-Jaakko esittää, että nettisivujen rakennetta uudistetaan tai jollakin muulla 
tavalla mahdollistetaan ko. aineistojen digitaalinen taltioiminen niin että nämä tiedot olisivat 
kuitenkin kaikkien klubilaisten käytössä tarvittaessa. Näin toimintavuosien ja henkilöiden 
vaihtuessa olisi uusien henkilöiden paljon helpompi jatkaa entisten hyvää työtä. 

Valmistelu: Jokainen klubi päättää itsenäisesti siitä, millaiselle pohjalle se rakentaa www-
sivunsa.
Rekisteröitynä yhdistyksenä klubi on itsenäisesti vastuussa asiakirjojensa arkistoimisesta. 
Liitto huolehtii omien asiakirjojensa arkistoimisesta. Sillä ei ole mahdollisuutta ryhtyä 
tallentamaan klubien asiakirjoja omille www-sivuilleen.

Kuvernöörineuvosto esittää vuosikokoukselle, että aloitetta ei hyväksytä. 

MUUT ALOITTEET

16. LC Hiekkaharju-Sandkulla: Kotirauha koko maailman jokaiseen kotiin 

Lions-organisaation johdon tehtävä olisi jokaisessa maassa esittää valtion ylimmälle 
hallintoelimelle hyväksyttäväksi julkilausuma, jonka ydinsisältö olisi pääpiirteittäin: 
”Meidän maamme ei pommita koteja ja siviiliväestöä, vaan turvaa näille inhimilliset elämisen 
olosuhteet kaikissa tilanteissa.” 
Olisi kansainvälisesti katsoen negatiivinen uutinen, jos jonkun maan ylin valtionhallinto 
kieltäytyisi tällaisesta humanitäärisestä yhteistyöstä. On myös uskottavaa, että kaikki muut 
kansainväliset organisaatiot joko kannattaisivat tätä tai tulisivat mahdollisuuksiensa ja 
voimiensa mukaan tavoitteen toteutukseen. Jos joku aktiviteetti tuntuu vaikealta 
monitahoiselta ei ole tähän asti ollut esteenä toteutukselle vaan päinvastoin motivoinut lisää. 

Valmistelu: Lionit eivät suoraan puutu YK:n toimintaan kansainvälisen rauhan ja 
turvallisuuden ylläpitämisessä. Sen sijaan Lionit voivat tukea käytännön rauhantyötä luomalla 
yhteisymmärryksen henkeä omalla esimerkillään, toimimalla yhdessä kansainvälisissä 
tapaamisissa, kansainvälisissä projekteissa, Lionien YK:n päivän tapahtumissa ja siihen 
liittyvässä rauhanjulistekilpailussa, ystävyysklubi- ja ystävyyspiiritoiminnassa, Leo-
toiminnassa ja nuorisovaihdossa. 
Lionien toimintakenttään ei kuulu rauhantekijän rooli, mutta lionit ovat rauhan edistäjiä. 
Lions Clubs International tukee Yhdistyneiden Kansakuntien ihannetta maailmasta, jossa 
vallitsee rauha. Lions-jäseniä kannustetaan hankkimaan tietoja, tukemaan järjestön toimintaa 
ja levittämään tietoja YK:sta, sen ihmisoikeuksiin liittyvistä tavoitteista ja sen järjestöjen 
tehtävistä, etenkin YK:n päivänä jota vietetään 24. lokakuuta vuosittain. 
Kaikilla tasoilla LCI:n ohjeistuksessa toistuu: Luoda ja ylläpitää yhteisymmärrystä maailman 
kaikkien kansojen keskuudessa sekä edistää hyvän hallinnon ja hyvän kansalaisuuden 
periaatteita. 
Järjestön missiossa on mainittu: rohkaista rauhaan ja edistää kansainvälistä 
yhteisymmärrystä lionsklubien välityksellä. 

Kuvernöörineuvosto esittää, että aloitetta ei hyväksytä. Sen sijaan korostetaan Lions-
järjestön ja YK:n yhteistyötä kansainvälisessä Lions-toiminnassa. 



Lions-liiton vuosikokouksen päätösasioita

LIONS-TALO
Hallituksen tarkennettu päätösesitys: 
Kuvernöörineuvosto hyväksyy, että vaihtoehdot 1. Lions-talon myynti tai 3. Kertaluontoinen 
rahastoitava kiinteistömaksu 12 €/jäsen esitetään päätettäväksi Oulun vuosikokouksessa 
9.6.2018. 
Päätös: 
Kuvernöörineuvosto hyväksyi hallituksen tarkennetun päätösesityksen. 

JOULUKORTIT JA LION-ARVAT
Hallituksen päätösesitys: 
Kuvernöörineuvosto hyväksyy joulukortti- ja arpa-aktiviteetin järjestämisen kaudella 2018 –
2019 ja esittää asiaa vuosikokouksen hyväksyttäväksi 9.6.2018 Oulussa. 
Päätös: 
Kuvernöörineuvosto hyväksyi hallituksen päätösesityksen. 

JÄSENMAKSUT 2018 – 2019

Kaudella 2017 – 2018 jäsenmaksut ovat seuraavat: 
• Jäsenmaksu 33 €/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 € 

Hallituksen päätösesitys: 
Kuvernöörineuvosto hyväksyy, että jäsenmaksut, liittymismaksut ja kannatusjäsenmaksut 
säilyvät entisellä tasolla ja esittää em. maksuja hyväksyttäviksi vuosikokouksessa 9.6.2018 
Oulussa. 
Päätös: 
Kuvernöörineuvosto hyväksyi hallituksen päätösesityksen.

Oulun vuosikokouksessa  päätetään monista muistakin asioista, kuten Lions-liiton strategia 2019 – 2024, 
toimintasuunnitelma ja talousarvio 2018 – 2019.

Toivottavasti näemme runsaslukuisen G-piirin osallistujajoukon Oulussa.


