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Lions-liiton sääntöjen § 9 mukaan aloitteet, jotka liiton jäsenklubit haluavat ottaa vuosikokouksessa käsiteltäväksi, on 
osoitettava liiton hallitukselle ja niiden on oltava liittotoimistossa kirjallisina (kirje tai faksi tai sähköpostin liitteenä 
lähetetty käsin allekirjoitettu skannattu teksti) toimiston aukioloaikana viimeistään tammikuun 15. päivänä tai sen 
sattuessa päiväksi, jolloin toimisto on suljettu, seuraavana mahdollisena arkipäivänä. 

 
Suomen Lions-liitto ry • Finlands Lionsförbund rf 

Kirkonkyläntie 10, 00700 HELSINKI, FINLAND • toimisto@lions.fi 
www.lions.fi 

 
 

 
 Klubialoite    Teema-aloite  Vuosikokouspaikkahakemus 

 (täytä kohdat 1 – 7)  (täytä kohdat 1 – 5 ja 8)  (täytä kohdat 1 – 2 ja 9 – 12) 
 
 
1 Lions Club  

 
Lions Club Tapiola ry 

2 Yhteyshenkilön nimi ja 
sähköpostiosoite 
 

Jyrki Setälä, 0400 305 168, Pilvettärenpolku 2, 02100 Espoo, 
jyrki@setala.fi 

3 Klubialoitteen tai  
teeman otsikko  
 

      

4 Esitys ja tavoite, 
johon aloitteella pyritään 
 

      

5 Tausta tai perustelu 
(ei pakollinen)  
 

      

6 Esityksen organisointi ja 
toteutus  
- liittotasolla 
- piiritasolla 
- klubitasolla 
 
(mitä ja missä tapahtuu, mitä 
henkilö- ym. resursseja 
tarvitaan, aktiviteetin kesto, 
mahdollinen jatko ym.) 
 
 

      

7 Aktiviteetin kustannusarvio 
(arvioidut kulut, miten ne 
katetaan, mikä/mitkä tahot ovat 
maksajina, millä aikajänteellä) 
 

      

8 Teema-aloitteen toiminta-
ajatus 

      

9 Vuosi, jolle vuosikokouksen 
järjestämisoikeutta haetaan 
(myös alustavat vuosikokous-
päivämäärät, jos jo tiedossa) 
 

2023 

10 Paikkakunta, jossa 
vuosikokous järjestettäisiin 
 

Espoo 
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Aloitteen jatkokäsittelyn nopeuttamiseksi lähetä aloite myös Word-tiedostona 
osoitteeseen toimisto@lions.fi . KIITOS. 

 
Lions-liiton hallitus on hyväksynyt lomakkeen käyttöönoton 1.10.2015. 

  

11 Järjestämisoikeutta hakevat 
lionsklubit 
 

LC Espoo/Aurorat ry, LC Espoo/City ry, LC Espoo/Keskus ry, 
LC ESPOO/Laakson Liljat ry, LC Helsinki/Lauttasaari ry, LC 
Helsinki/Töölö ry, LC Helsinki/Pajamäki ry, LC 
Helsinki/Stamina ry, LC Espoo/Olari ry, LC Tapiola ry 
Huom! Kaikkien järjestämisoikeutta hakevien klubien viralliset 
allekirjoitukset nimenselvennyksineen* tulee olla tämän aloitteen 
liitteenä. 

12 Järjestettävän 
vuosikokouksen 
järjestelyvastuun ottavan 
lionsklubin nimi 
 

 LC Tapiola ry 

 Paikka ja päivämäärä Espoo 14.1.2020 

 Viralliset allekirjoitukset ja 
nimenselvennykset* 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

* Lionsklubin mallisääntöjen § 9 mukaan klubin nimen on oikeutettu kirjoittamaan presidentti tai I tai II  
 varapresidentti, joku heistä yhdessä sihteerin tai rahastonhoitajan tai hallituksen määräämän muun  
 henkilön kanssa. 
 


