
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Suomen Lions-liiton 64. vuosikokous 
Joensuu 9.–11.6.2017 

 
 

 
 

Rekisteröityjä klubien virallisia edustajia oli 838, 
jotka edustivat 421 klubia 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
 
 

Suomen Lions-liitto ry:n ja Moninkertaispiirin 107 vuosikokous 
Årsmötet för Finlands Lionsförbund rf och Multipeldistrikt 107 

10.6.2017 Joensuu 
 
 

TOIMINTAKERTOMUS 2015–2016 ALKUSANAT 
 

 

 
 
 
 

ALKUSANAT 
 

Elinvoimaa yhteistyöllä kaudella 2015–2016 
 

Yhteistyö on toimintamme elinehto ja voima – kaikilla jär- 
jestömme organisaatiotasoilla ja kaikissa yksiköissä. Ol- 
koon kyseessä mies tai nainen ikään katsomatta, lion, leo 
tai puoliso, ulkopuolisia sidosryhmiä unohtamatta. Kaikkein 
tärkeintä yhteistyö on klubeissa, varsinaisen leijonatyön to- 
teuttajissa. Yhdessä saamme aikaan enemmän. 

 
Lions-liiton palvelutarjotin tarjosi klubeille sekä palvelu- 
että varainkeruuaktiviteetteja. Se oli klubeille vapaaehtoi- 
nen mahdollisuus valita omaan toiminta-ajatukseensa so- 
piva varainkeruu- tai palvelutapahtuma. Aktiviteettipankil- 
la ei rajoitettu klubin omaa paikallista, valtakunnallista tai 
kansainvälistä toimintaa. 

 
Toimintamme on kansainvälistä, joten meidän on tärke- 
ää osallistua LCI:n kansainvälisiin palvelu- ja avustusoh- 
jelmiin. Kun ajattelemme avuntarvetta maailmassa LCIF 
säätiön neljän painopistealueen – näön suojelu, nuori- 
so, suurtuhohätäapu sekä muu humanitäärinen työ – 
näkökulmasta, olemme suomalaisina todella hyvässä 
asemassa. 

 
Vuokatin vuosikokouksessa palvelutarjottimelle hyväksytyt 
varainkeruuaktiviteetit, joulukortit sekä arpajaiset, onnis- 
tuivat yli tavoitteiden. Tuotto on käytetty kokonaisuudes- 
saan nuorisotyömme hyväksi. Myös varainkeräys Sri Lan- 
kaan perustamamme silmäsairaalan viimeistelemättömän 
tilan käyttökuntoon rakentamiseksi onnistui, ja rakennus- 
työt päästiin aloittamaan kaudella 2016–2017. 

Punainen Sulka -keräys käynnistyi virallisesti maaliskuussa 
2016. Kampanjan pääpaino on kaudella 2016–2017, jonka 
aikana aiomme saavuttaa tavoitteemme 5 miljoonaa euroa. 
Kampanjan tuotto kohdennetaan 7 eri nuorisojärjestölle. 
Tärkeä painopiste keräyksessä kuitenkin on klubeille niiden 
omaan nuorisotyöhön palautuva 25 prosentin keräysosuus. 
Lions-liiton talouden osalta jatkettiin aikaisempina kausina 
aloitettua talousarvion ja toteutuman seuranta-menetelmi- 
en kehittämistä sekä ennakoivan kassavirtalaskelman ke- 
hittämistä. Tarkalla taloudenpidolla saavutimme erittäin hy- 
vän positiivisen tuloksen. Kauden taloudellinen ylijäämä oli 
yli 100 000 euroa. Liiton kauden vaihteen käyttörahoituk- 
sen vajetta korjattiin purkamalla ns. korttirahasto. Rahas- 
ton purkamisella vapautettiin sidotut rahavarat käytettäviksi 
liiton toiminnallisiin käyttömenoihin. Rahaston purkamises- 
ta huolimatta huolehdimme siitä, että nuorisotyöhön tarkoi- 
tetut varat ovat jatkossakin täysimääräisinä käytettävissä. 

 
Kauden 2014–2015 kansainvälisen presidentin kampanja 
Ask One jatkui kaudella 2015–2016. Kampanjan avulla ta- 
voitimme yli 1500 uutta palvelevaa käsiparia. Kauden aika- 
na perustettiin myös 10 uutta klubia. Valitettavasti kauden 
aikana 13 klubia lopetti toimintansa ja menetimme eri syistä 
yli 2000 jäsentä. Kauden jäsenkehitys oli negatiivisin kaut- 
ta aikojen. Kilpailemme monen vapaaehtoisjärjestön kans- 
sa palveluvoimasta ja harrastajista. Toimintamme perusta 
kaikissa tilanteissa on itsenäinen klubi, jossa jokaisen tu- 
lee miettiä oman toiminnan painopistettä ja sitä mistä ha- 
luamme olla tunnettuja omalla paikkakunnallamme. Näin 
lisäämme innokkuutta tulla mukaan toimintaamme. 

 
Lions-lupauksen antaneena se mitä lupaamme, siitä pi- 
dämme kiinni. 
’Ja henki, jonka saimme sydämeen, se vahvana on siellä 
edelleen. 
Me yhteistyöllä voimme rakentaa, nyt maailmasta vielä 
parempaa.’ 



 

 
 

Vastuuvapauden myöntäminen 
- Kauden 2015 – 2016 toimintakertomus hyväksyttiin, vahvistettiin liiton tilinpäätös sekä merkittiin 

tiedoksi tilintarkastuskertomus. 
- Hyväksyttiin PID Harri Ala-Kuljun ponsi, jotta arpajaistuotto ja puretun korttirahaston tuotto eriytetään 

taseeseen sidotuksi pääomaksi. 
- Myönnettiin vastuuvapaus kaudelta 2015 – 2016 

 
 



 
 
 

Lions-talon myynti 
- Kuvernöörineuvoston esitys Lions-talon myynnistä hylättiin äänestyksen jälkeen äänin 385 – 299. 
 
Jäsenmaksu 2017 - 2018 
- Kuvernöörineuvoston esitys vuosikokoukselle oli 2 € korotus. 
- Vuosikokouksessa se sai kaksi vastaesitystä: jäsenmaksua ei koroteta ja jäsenmaksua 

korotetaan 4 € 
- Äänestyksen tulos: 

o Korotus 2 € 68 ääntä 
o Ei koroteta 239 ääntä 
o Korotus 4 € 67 ääntä 

 
Kotimainen jäsenmaksu on 1.7 alkaen 33 € eli sama kuin kaudella 2016 – 2017. 
Perhejäsenen jäsenmaksu on puolet kotimaisesta jäsenmaksusta edellytyksellä, että 
perhejäsenyys on tallennettu jäsenrekisteriin. 

 
 
Tulevat vuosikokouspaikat 
- 2018 Oulu 
- 2019 Kalajoki 
- 2020 Seinäjoki 
- 2021 Turku (järjestää LC Tarvasjoki) 

 
 

Kotimainen teema 2018–2019 
- Lions – monta tapaa tehdä hyvää / Lions – många sätt att göra gott 
 
 
Joulukorttiaktiviteetti 2017 ja Anna tukesi nuorisolle -arpajaiset 2017–2018 
- hyväksyttiin 
- Joulukorttiaktiviteettiin osallistuvat klubit saavat 50 % käytettäväkseen omiin 

nuorisoaktiviteetteihinsa. 
- Anna tukesi nuorisolle -arpajaisten osalta korostettiin, että arpojen myynti yleisölle on ollut ja on 

sallittua myös ei-lioneille. 
 
 

Klubialoitteet 
Alkuperäiset aloitteet löytyvät 
www.lions.fi/Jäsenille/Kokousmateriaaleja/Vuosikokous 2017  
 
LC Hirvensalmi: Kuvernöörineuvoston puheenjohtajan valinta 
- Aloite hylättiin 

 
LC Lappeenranta/Rakuuna: Lions-mestaruuskilpailujen kilpailukutsu LION-lehteen 
ilman normaalia ilmoitusmaksua 
- Aloite hyväksyttiin täydennyksillä, jotka lisätään mestaruuskilpailujen ohjeistukseen 

 
 

http://www.lions.fi/J%C3%A4senille/Kokousmateriaaleja/Vuosikokous
http://www.lions.fi/J%C3%A4senille/Kokousmateriaaleja/Vuosikokous


 

 
LC Lahti/Vesijärvi: Sähköinen arkisto. Lions-liiton ylläpitämä ja jäsenklubeille 
tarjoama pilvipalvelu. Palveluun klubit voisivat arkistoida keskitetysti 
klubitoiminnassa syntyvät asiakirjat. 
- Aloite hylättiin 

 
LC Nurmijärvi/Rock: Uuden klubin 1. vuoden kotimaisen jäsenmaksun puolittaminen. 
Esityksen tavoite: Uudet klubit eivät jää perustamatta tai uudet perustetut klubit 
päättävät toimintansa alkuvaiheessa. 
- Hyväksyttiin vuosikokouksessa tehty esitys, jossa kauden aikana jäseneksi liittynyt maksaa 

jäsenmaksua liittymiskuukaudesta lähtien 
 

LC Vantaa/Koivukylä: Lions-joulukortit. Tilataan leijonien joulukortit 2017 koululaisilta. 
- Aloite hylättiin 
 
LC Rovaniemi/Lainas: Varainhankinta -keräys jokavuotiseksi aktiviteetti-
tapahtumaksi. Keräysaika olisi lokakuu. Vuosittaisella keräyksellä turvataan Lions-
liiton lapsiin ja nuorisoon kohdistuvat aktiviteetit. Keräyksen tuotoilla avustetaan 
myös valtakunnallisesti toimivia tahoja, jotka tukevat lasten ja nuorten toimintaa. 
- Aloite hylättiin 

 
LC Sotkamo: Ympäristöarvot ovat Lions-arvoja. Suomen leijonilla ei ole selkeästi 
määritelty ympäristö- arvoja ja ne tulee olla selkeästi määritelty omana kokonaisuutena. 

 
LC Espoo/Olari: Ilmastonmuutoksen torjuminen. Olemalla aloitteellisia 
ilmastonmuutosta torjuvien toimintojen käynnistämisessä Lions-klubit toteuttavat 
100-vuotisjuhlavuotemme tavoitteita ympäristömme parantamiseksi ja nälän 
vähentämiseksi. Näiden tavoitteiden eteen työskentely auttaa meitä luovuttamaan 
maapallomme asuttavana elinkelpoisena tulevalle sukupolvelle. 

 
LC Suonenjoki/Soittu: Lionit ja Lions-liitto ryhtyvät tukemaan pyrkimyksiä muovijätteen 
vähentämiseksi 
- Aloitteet hyväksyttiin 
- LC Sotkamon aloitteen osalta hyväksyttiin täydennysesitys, jossa voimassa olevien suomalaista 

Lions-toimintaa koskevien arvojen kohtaan Paikallisuus lisätään myös luonto ja sen merkitys. 
 

LC Mänttä: Suomen Lions-liiton strategian terävöittäminen. Suomalaisen 
Lions-toiminnan menestyksellisen jatkuvuuden takaaminen 
tulevaisuudessakin. 
- Aloite hyväksyttiin 

 
 
 
 

Kiitoksia kaikille vuosikokoukseen osallistuneille. 


