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Suomen Lions-liitto ry 
Kirkonkyläntie 10 
00700 Helsinki 

SITOUMUS VUOSIKOKOUSOHJESÄÄNNÖN JA KÄYTÄNNÖN JÄRJESTELYJEN 
OHJEEN NOUDATTAMISESTA 

Suomen Lions-liitto ry:n hallituksen päätöksen mukaan vuosikokouksen järjestämisoikeuden hakemisen 
edellytyksenä on, että po. hakija on allekirjoituksellaan sitoutunut järjestelyihin ohjesäännön ja sen liitteen 
mukaisesti jo ennen kuin hakemus otetaan vuosikokouksen päätettäväksi. (H 9/2013 – 2014/§ 148). 
Kuvernöörineuvosto on kokouksessaan 6/2013 – 2014/§ 64 vahvistanut tämän päätöksen. 

Vuosikokousohjesäännön § 2 mukaan "Vuosikokous päättää neljä vuotta aikaisemmin, mikäli mahdollista, 
kokousjärjestäjästä ja -paikasta. Päätös edellyttää vuosikokousjärjestäjän sitoutumista vuosikokousohje-
sääntöön liitteineen (ohje käytännön järjestelyistä). Päätös vahvistetaan vuosittain ennen tapahtumaa." 

Me, Lions-liiton vuosikokouksen järjestämisoikeutta vuodelle 2023 hakevat klubit, 
sitoudumme allekirjoituksillamme noudattamaan voimassa olevaa Lions-liiton 
vuosikokousohjetta ja sen ohjetta käytännön järjestelyistä, mikäli vuosikokous päättää 
myöntää ko. järjestämisoikeuden meille. Samalla todistamme, että olemme tietoisia em. 
asiakirjojen sisällöstä jo ennen allekirjoituksiamme. Hakemuksemme tueksi olemme 
esittäneet suunnitelmamme ja taloudelliset perusteet oheisessa Vuosikokoussuunnitelma-
dokumentissa. 

Mikäli vuosikokousjärjestelyihin toivomme jonkinlaisia muutoksia, jotka poikkeavat 
vuosikokousohje-säännöstä tai sen käytännön järjestelyjen ohjeesta, neuvottelemme ja 
sovimme asiasta Lions-liiton pääsihteerin kanssa etukäteen. 

 

Paikka ja aika  Espoossa 14.1.2020 

 

Järjestämisoikeutta hakevien klubien viralliset allekirjoitukset 

 

Vastuuklubi Vastuuklubi 

LC Tapiola ry  

Allekirjoitus Allekirjoitus Allekirjoitus Allekirjoitus 

Mika Wenell Ari Honkimaa   

presidentti sihteeri   
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Järjestämisoikeutta hakevat klubit, joilla ei ole taloudellista vastuuta 

 

Järjestelyklubi Järjestelyklubi 

LC Espoo/Aurorat ry LC Espoo/City ry 

Allekirjoitus Allekirjoitus Allekirjoitus Allekirjoitus 

    

presidentti sihteeri presidentti sihteeri 

 

Järjestelyklubi Järjestelyklubi 

LC Espoo/Keskus ry LC ESPOO/Laakson Liljat ry 

Allekirjoitus Allekirjoitus Allekirjoitus Allekirjoitus 

    

presidentti sihteeri presidentti sihteeri 

 

Järjestelyklubi Järjestelyklubi 

LC Helsinki/Lauttasaari ry LC Helsinki/Stamina ry 

Allekirjoitus Allekirjoitus Allekirjoitus Allekirjoitus 

    

presidentti sihteeri presidentti sihteeri 

 

Järjestelyklubi Järjestelyklubi 

LC Helsinki/Töölö ry LC Helsinki/Pajamäki ry 

Allekirjoitus Allekirjoitus Allekirjoitus Allekirjoitus 

    

presidentti sihteeri presidentti sihteeri 

 



 

3 
 

Liitesivu erillisiä allekirjoituksia varten: 

Tämä allekirjoitus koskee Vuosikokoushakemusta Espoosen vuonna 2023 
Järjestämisoikeutta hakevan klubin virallinen allekirjoitus 

 

SITOUMUS VUOSIKOKOUSOHJESÄÄNNÖN JA KÄYTÄNNÖN JÄRJESTELYJEN 
OHJEEN NOUDATTAMISESTA 

Suomen Lions-liitto ry:n hallituksen päätöksen mukaan vuosikokouksen järjestämisoikeuden hakemisen 
edellytyksenä on, että po. hakija on allekirjoituksellaan sitoutunut järjestelyihin ohjesäännön ja sen liitteen 
mukaisesti jo ennen kuin hakemus otetaan vuosikokouksen päätettäväksi. (H 9/2013 – 2014/§ 148). 
Kuvernöörineuvosto on kokouksessaan 6/2013 – 2014/§ 64 vahvistanut tämän päätöksen. 

Vuosikokousohjesäännön § 2 mukaan "Vuosikokous päättää neljä vuotta aikaisemmin, mikäli mahdollista, 
kokousjärjestäjästä ja -paikasta. Päätös edellyttää vuosikokousjärjestäjän sitoutumista vuosikokousohje-
sääntöön liitteineen (ohje käytännön järjestelyistä). Päätös vahvistetaan vuosittain ennen tapahtumaa." 

Me, Lions-liiton vuosikokouksen järjestämisoikeutta vuodelle 2023 hakevat klubit, 
sitoudumme allekirjoituksillamme noudattamaan voimassa olevaa Lions-liiton 
vuosikokousohjetta ja sen ohjetta käytännön järjestelyistä, mikäli vuosikokous päättää 
myöntää ko. järjestämisoikeuden meille. Samalla todistamme, että olemme tietoisia em. 
asiakirjojen sisällöstä jo ennen allekirjoituksiamme. Hakemuksemme tueksi olemme 
esittäneet suunnitelmamme ja taloudelliset perusteet oheisessa Vuosikokoussuunnitelma-
dokumentissa. 

Mikäli vuosikokousjärjestelyihin toivomme jonkinlaisia muutoksia, jotka poikkeavat 
vuosikokousohje-säännöstä tai sen käytännön järjestelyjen ohjeesta, neuvottelemme ja 
sovimme asiasta Lions-liiton pääsihteerin kanssa etukäteen. 

 

Paikka ja aika  ______________________ ________________________ 

 

 

Järjestelyklubi:  Klubin nimi: ____________________________________ 

Allekirjoitus     Allekirjoitus 

 
   ________________________   _____________________ 
 

Nimen selvennys ________________________   _____________________ 
 

Virka-asema klubissa_________________________  _____________________ 


