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YHDISTYKSEN SÄÄNNöT

Nimi:

Kotipaikka:

Osoite:

Rekisterinumero:

Merkitty rekisteriin

Jäljennös annettu:

Suomen Lions-liitto ry

Helsinki

Kirkonkyläntie 10

00700 Helsinki

79.940

24.10.1960

10.07.2019

-

-
-
---
-

1. $ Nimi, kotipaikka ja kieli

Yhdistyksen nimi on Suomen Lions-liitto ry ja sen kotipaikka on Helsinki ja toiminta-alue
Suomi.

YhdistystÊi kutsutaan näissä såännöissä liitoksi.

Liiton virallisia kieliä ovat suomija ruotsi. llmoitus- ja pöytåkirjakielenä on suomi

2. $ Tarkoitus ja toiminta

Suomen Lions-liitto ry on Suomessa toimivien, The lnternational Association of Lions Clubs -

)a

I Y{unnus 0244683-1
FO-nummer 0244683-l
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Tarkoituksensa toteuttamiseksi liitto toimittaa alaan liittyvää kirjallisuutta ja julkaisuja

sekä järjestäå kokouksia ja esitelmä- ja muita vastaavia tilaisuuksia yhteistyössä järjestön

kanssa.

Liitto hankkii varoja toimintansa tukemiseksi keräämällä jäsenmaksuja sekä toimeenpanemalla

asianomaisella luvalla varainkeräyksiä, seminaareja, koulutustilaisuuksia, arpajaisia ja

juhlia. Liitto voi myös vastaanottaa lahjoituksia ja jälkisäädöksiä, omistaa ja hallita

kiinteistöjä sekä harjoittaa sellaista elinkeinoa tai muuta ansiotoimintaa, joka kytkeytyy

liiton, lionsklubien ja järjestön sååinnöissä määrätyn tarkoituksen toteuttamiseen.

5. $ Jäsenet

Liitossa on varsinaisia jäseniä ja kannatusjäseniä.

Liiton varsinaisia jäseniä ovat kaikki Suomessa toimivat järjestön rekisteröimät

oikeustoimikelpoiset lionsklubit, jotka suorittavat 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 erottamisesta päättää li iton 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 jãirjestö vahvistaa, apunaan piirihallitus. Piirit jaetaan

järjestön sÉiäntöjen mukaisesti alueisi in ja loh koihi n virkail ijoineen.

I Y{unnus 024.4,683-1
FO-nummer 0244683-l
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Liiton sääntömääräinen kokous, jota kutsutaan vuosikokoukseksi, pidetään edellisen

vuosikokouksen vahvistamalla paikkakunnalla touko-kesäkuussa siten, että se kokoontuu vähintään

1 5 päivåä ennen järjestön kansainvålistËi vuosikokousta.

Ylimääräinen liiton kokous pidetËiän, milloin kokous itse tai liiton hallitus tai

kuvernöörineuvosto niin påättää tai milloin väåhintään yksi kymmenesosa (1/10)lionsklubeista

sitä hallitukselta kirjallisesti erityisesti ilmoitetun asian käsittelyä varten pyytäå. Kokous

on pidettävä kahden (2) kuukauden kuluessa siitä, kun ylimääräistä liiton kokousta on

asianmukaisesti pyydetty.

Liiton hallituksen on toimitettava kirjallinen kutsu kirje- tai sÊihköpostissa liiton kokoukseen

lionsklubeille vëihint¿åän 30 päivää ennen kokousta. Kokouskutsussa on mainittava kokouksessa

käsiteltävåt asiat.

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 äËinioikeutettuja edustajia se määrä, joka määräytyy vuosikokousvuoden huhtikuun 30.

päivänä Suomen Lions-liiton jeisenrekisterissä 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
, húhtikuun,30. påiv¿in,jälkeen ja joka on merkitty Suomen Lions-liiton jäsenrekisteriin

viimeistään vuesikôkous.vuoden'huhtikuun 30. päivään mennessä, on oikeus valtuuttaa yksi (1)

ed

entisellä kansainvälisel lä johtajal la, järjestön

vi

to

presidentti, ensimmäinen varapresidentti,

nen vara kansainväliset johtajat, pii rikuvernöörit,

virkailijat, joista kansainvälinen hallitus voi

llä piiri i[.å. ovat hyvässä asemassa olevan lionsklubin

vta asemassa olev jäsen , on oikeus osallistua täysivaltaisena edustajana

säi in eikä heitä lasketa klubinsa edustajien

a

:

'.. a

k

a ..:
.Sörnäísten Rantatie 13
igömäs'Straiìdväg 13 C,

C, 00100,'Helsinki
00:l0O Helsingfors

| 00091 PRH I Puhelin:029 509 5000 Telefaksi: 029 509 5328 | Y{unnus 0244683-1
Telefax: 029 509 5328 | FO-nummer 0244683-1I 00091 PRH I Telefon: 029 509 5000
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Vuosikokousjärjestäjällä on oikeus periä vuosikokouksen yhteydessä järjestettävien

tilaisuuksien osallistumismaksua. Hallitus hyväksyy vuosittain vuosikokousjärjestäjän esittämät

osal listumiskustannu kset.

Päätöksenteko

Jokaisella valtuutetulla edustajalla on kokouksessa yksi ääni. Äänestyspäätökset tehdåiän

yksinkertaisella ääntenenemmistöllä, paitsi pykälissä 17 - 19. Vaalit suoritetaan suljetuin

lipuin jaltai såhköisesti äänestyssalaisuus säilyttäen. Valituksi tulemiseen vaaditaan aina

annettujen äåinien 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 jåsenklubit haluavat ottaa vuosikokouksessa käsiteltäväksi, on

osoitettava

liiton hallitukselle ja niiden on oltava liittotoimistossa kirjallisina (kirje tai sähköpostin

liitteenå lähetetty käsin allekirjoitettu skannattu teksti)toimiston aukioloaikana viimeistään

tammikuun 15. päivänä taisen sattuessa päivåksi, jolloin toimisto on suljettu, seuraavana

mahdollisena arkipäivänä.

Hallituksen ja kuvernöörineuvoston aloitteet vuosikokoukselle tulee esittää viimeistään

kuvernöörineuvoston helmi- tai maaliskuun kokouksessa.

10. $ Vuosikokouksen asiat

Vuosi kokou ksessa käs itell äåin se u raavat asi at:

0244683-1
0244683-1
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9. Todetaan kolmen seuraavan vuoden vuosikokouksen paikka ja valitaan niitä seuraava

vuosikokouksen järjestäjä.

10, Käsitellään lionsklubien, hallituksen ja kuvernöörineuvoston aloitteet ja

kuvernöörineuvoston nlistä antamat lausunnot.

11. Käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat.

1 1. $ Kuvernöörineuvosto

Kuvernöörineuvosto käyttää päätäntävaltaa järjestön asioissa ja ohjaa lionstoimintaa liitossa.

Kuvernöörineuvostoon valitaan, mikäli mahdollista, kunkin piirin piirikuvernööri sekä liiton

puheenjohtaja, varapuheenjohtaja ja edellinen puheenjohtaja. Kuvernöörineuvoston toimikausi on

sama kuin liiton toimintakausi.

Påätösvaltaisuus

Kuvernöörineuvosto on päätösvaltainen, kun vähintään puolet sen jäsenistä on läsnä

puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja mukaan lukien. Päätökset tehdään yksinkertaisella

ääntenenemmistöllËi. Äänten mennessä tasan ratkaisee puheenjohtajan ääni.

Vaalit ratkaistaan yksinkertaisella enemmistöllä. Jollei vaaleissa kukaan ole saanut yli puolta

annetuista äänistä, on toimitettava uusi äänestys kahden eniten äãiniä saaneen välillä. Äänten

mennessä tasan ratkaistaan vaali arvalla.

Kokouskutsu

Kokouskutsu kuvernöörineuvoston sääntömääräiseen kokoukseen on hallituksen toimesta lähetettävä

kirjallisesti tai sähköisesti kuvernöörineuvoston jäsenille vähintään kaksi (2) viikkoa ennen

kokousta,

I Y-tunnus 0244683-1
FO-nummer 0244683-'l
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Kuvernööri neuvoston yl imäËiräiseen kokoukseen voidaan osal listua hall ituksen tai

kuvernöörineuvoslon niin päättäessä såihköpostitse tai muun dokumentoitavan

tietoliikenneyhteyden avulla. Kuvernöörineuvoston varsinainen kokous hyväksyy etäkokouksia

koskevan äëinestys- ja vaal ijärjestyksen.

Kuvernöörineuvostolla on päätäntävalta kaikissa asioissa, jotka eivät säiäntöjen mukaan kuulu

liiton kokoukselle taijoista 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 myönnettåvistËi avustuksista

- liiton ohjesääntöjen vahvistaminen

- liiton yhteydesså toimivien såätiöiden hallitusten valinta

- pääsihteerin valinta ja tehtävästä vapauttaminen

- toimihenkilöiden toimien perustaminen ja lakkauttaminen

Kuvernööri neuvoston varsi naiset kokoukset

Heinä- tai elokuun kokouksessa

- nimetåiän jäsenet liiton toimialoille ja työryhmiin

- käsitellään vuosikokouksen päätökset ja niistä seuraavat toimenpiteet

- käsitelläËin kansainvälisen järjestön vuosikokouksen päätökset ja niistä aiheutuvat

toimenpiteet

- käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat

Marraskuu n kokouksessa

- kËisitellään hallituksen ehdotus liiton toimintakertomukseksi, tilinpäätökseksi sekä

. tiliniã

ta

,nãltín

ostn

- val

rkastajan lau$unto

nosta '":, .:

toimialoi

muut,

tai

ja toimi nnantarkastuskertomus edellisen toimintakauden tileistä ja

mäå räaja ks i li iton toimi a loje n pu heenjohtajat

nt?kauden toimi nnan ja talouden suunnittelusta

sekä

| 00091 PRH I Puhelin:029 509 5000 Telefaksi: 029 509 5328 | Y{unnus 0244683-1
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I 00091 PRH I Telefon: 029 509 5000 Telefax: 029 509 5328 | FO-nummer 0244683-1
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- kâisitelläåin muut kokouskutsussa mainitut asiat

Tulevan kuvernöörineuvoston järjestäytymiskokous

PidetäËin liiton vuosikokouksen yhteydesså tulevan kauden kuvernöörineuvoston valinnan jälkeen

- valitaan liiton hallituksen jäsenet ja vahvistetaan hallituksen kokoonpano tulevalle

kaudelle

- vahvistetaan toimialat ja niiden puheenjohtajat tulevalle kaudelle

- asetetaan työryhmåt ja nimitetään niiden puheenjohtajat tulevalle kaudelle

13. $ Hallitus

Hallitukseen kuuluvat puheenjohtajana liiton puheenjohtaja, varapuheenjohtajana liiton

varapuheenjohtaja ja neljä (4)jäsentä. Mikäli mahdollista, kaksi (2) jäsenistä valitaan

piirien kuvernöörien keskuudesta ja yksi(1)edellisten kausien kuvernöörien keskuudesta sekä

yksi(1) piirien tulevan kauden 1. varapiirikuvernöörien keskuudesta. Hallituksen toimikausion

sama kuin kuvernöörineuvoston toimikausi.

Koollekutsuminen

Hallitus kokoontuu liiton puheenjohtajan taitËimän estyneenä ollessa varapuheenjohtajan

kutsusta tai, kun se itse niin päättää, taijos vähintään puolet hallituksen jäsenistä vaatii

sitä kirjallisesti erikseen ilmoitettua asiaa varten.

Päätösvaltaisuus

Hallitus on päåtösvaltainen, kun vähintålän puolet jäsenistä on saapuvilla, puheenjohtaja tai

varapuheenjohtaja mukaan lukien. Päätökset tehdään yksinkertaisella ääntenenemmistöllä. Aänten

mennessä tasan ratkaisee puheenjohtajan Ëiäni, paitsi vaaleissa arpa.

mitä nämä säännöt asioiden valmistelusta jaaÕnse

:.|.): ,

ja

2. kuvernöörineuvoston päätösten mukaisesti sekåi

n ja järjestön periaatteiden mukaisesti.

euvoston kokousten käsiteltäväksi tulevat asiat

:
'vuosikokouksen vahvistaman tulo- ja menoarvion mukaisesti

uuden hoidosta

Puhelin: 029 509 5000 | Telefaksi: 029 509 5328 | Y{unnus 024r'.683-1
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6. Pitää luetteloa liiton lionsklubeista ja niiden henkilöjÈisenistä.

7. Päåttää 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 jåirjestön julkaisutoimintaa Suomessa.

L Vahvistaa liittotoimiston ohjesääntö.

1 0. 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

Liiton nimen kirjoittavat puheenjohtaja taivarapuheenjohtaja jompikumpi heistä yhdessä

pääsihteerin tai hallituksen määräämän 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.

0244683-'l
4244683-1
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Puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan tehtåiviin vaadittava kannatustodistus on voimassa

ainoastaan hakuilmoituksessa mainittua tehtävää haettaessa.

Vain siinä tapauksessa, että nykyinen varapuheenjohtaja ei asetu puheenjohtajaehdokkaaksitai
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

pu heenjohtajaehdokkaaksi.

Pääsihteerin valitsee ja vapauttaa tehtäväståiän kuvernöörineuvosto hallituksen esityksestä. Hän

on liiton ylin toimihenkilö ja liittotoimiston johtaja. Hänen tehtävänään on ohjata liiton

toimi ntaa kuvernööri neuvoston vahvistamien ohjesääntöjen mukaisesti.

Hallitus nimittää ja erottaa kaikki toimihenkilöt lukuun ottamatta pääsihteeriä

17, $ Sääntöjen muuttaminen

Näihin sääntöihin voidaan tehdä muutoksia liiton kokouksen päåtöksellä, jos esitys on saanut

vähi ntäiän kolmen neljåisosan (3/4) kannatuksen an netuista äånistä.

18. S Yhdistyksen omaisuuden påiäosan luovuttaminen

Yhdistyksen omaisuuden pääosan luovuttamista koskevassa asiassa päätökseksi tulee se mielipide,

jota on kannattanut vähintään kolme neljäsosaa (3/4) åiänestyksissä annetuista äänistä.

tn

I Y{unnus 0244683-1
FO-nummer 0244683-1
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Yksityiskohtaiset ohjeet vaalimenettelystä ja -kelpoisuudesta sekä liiton ja piirien

organisaatiosta, hallinnosta, jäsenmaksun sisåillöstËi ja taloudesta sekä puoliso- ja

leotoiminnasta annetaan liiton kokouksen erikseen vahvistamassa Suomen Lions-liitto ry:n
menettelytapasäåin nössä.

21. S

Néiiden säåintöjen lisäksi noudatetaan voimassa olevia yhdistyslain määrëiyksiä sekä järjestön

såäntöjåi ja ohjesËiåi ntöjä.

Tiedot on tulostettu koneellisesti yhdistysrekisterijärjestelmästä. Patentti-
ja rekisterihallituksen paperille tulostettuna asiakirja on alkuperäinen ilman

allekirjoitusta.

',ti. :.

Telefaksi: 029 509 5328 | Ylunnus 0244683-1
Telefax: 029 509 5328 | FO-nummer0244683-1

029 509 5000
029 509 5000

Puhelin
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