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Suomen Lions-liiton vuosikokous 2023 pidetään Espoossa

Seinäjoen vuosikokouksen 2020 pöytäkirjasta löytyy seuraava merkintä: 

§ 25: Vuoden 2023 vuosikokouksen järjestäminen.

Määräaikaan mennessä liittotoimistoon on saapunut seuraava klubialoite vuosikokouksen 2023 järjestämisestä: 

Kokouspaikaksi esitetään Espoota. Järjestämisestä vastaa LC Tapiola ja mukana ovat seuraavat klubit: LC 
Espoo/Aurorat, LC Espoo/City, LC Espoo/Keskus, LC Espoo/Laakson Liljat, LC Helsinki/Lauttasaari, LC 
Helsinki/Töölö, LC Helsinki/Pajamäki ja LC Helsinki/Stamina. Nähtiin Espoon kokouksen esittelyvideo (äänen 
kuuluvuudessa mahdollisia ongelmia, jaetaan video liiton sivuilla kokouksen jälkeen). 

Päätös: Vuosikokouspaikkakunnaksi 2023 valittiin Espoo.

LIONS-LIITON 70. VUOSIKOKOUS ESPOOSSA 2023
Haluaisiko klubisi osallistua järjestelyihin?
Lupaamme paljon hyvää mieltä ja elämyksiä, kun saamme
tehdä toinen toisellekin hyvää.

Jokaisen leijonan pitää kokea kerran elämässään Lions-liiton vuosikokous!

 Suomen Lions-liiton vuosikokous pidetään touko-kesäkuussa

 Vuosikokouksessa klubit päättävät liittonsa asioista ja tekemisistä. Vain paikalla olijat
pääsevät äänestämään puheenjohtajastamme ja tehdyistä aloitteista. Etäedustamista ei
tunneta. Tämä vuosi (2020) oli poikkeus, jonka emme toivo toistuvan.

 Klubit saavat lähettää vuosikokoukseen edustajansa, joiden lukumäärä riippuu klubin
jäsenten määrästä. Klubeja on Suomessa noin 900 ja jokainen saisi lähettää paikalle pari
edustajaa, suuremmat enemmänkin.

 Pöytäkirjojen mukaan noin 400 klubia on aiemmin lähettänyt viralliset edustajansa, joita
on ollut lähes 800 (vuosien 2017-2019 keskiarvo). Maksavia vieraita ml puolisot ja
vierailevat lionit on ollut 1300 tai enemmänkin.

 Onnistuneena ja hyvin läpivietynä etäkokouksenakaan ei Seinäjoen vuosikokous 2020 
edistänyt osallistumisinnokkuutta: virallisia edustajia oli 700 vajaasta 300 klubista. 

 Tavanomainen ja sääntömääräinen vuosikokoustapahtuma on pitkälti määrämuotoinen 3-
päiväinen perjantaista sunnuntaihin, pääpaino lauantaina. 

 Paikalla olleet ovat yleensä kehuneet juhlia, ymmärtämys silmäkulmassa

 2017-19 on perjantain juhlaan osallistunut 600-700 henkeä: nämä ilmestyvät paikalle
päivän mittaan ja majoittuvat paikkakunnalle

 Lauantaina paikalla on jo yhteensä 1100 – 1300 henkeä
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Talouden raamit, näillä mennään kun ei muustakaan tiedetä

Oulussa 2018 on Liitto todennut vuosikokouksen olevan iso taloudellinen panos 
järjestäjille: aiempien kokousten jälkilaskelmat ja oma budjettimme toteavat  saman: 
talouden tulee olla tarkkaa.

• Järjestäjän riskit ovat 1) maksavien osallistujien lukumäärä ja 2) Liitolta saatavat 
vuosikokousmaksut, kumpaakaan ei voida tänään varmistaa. Seinäjoella materialisoitui 
lisäksi pahin mahdollinen riski, kun tilaisuus peruuntui suunnitellussa muodossa.

• Oulun 2018 ja Kalajoen 2019 jälkilaskelmien mukaan vuosikokouksen taloudellinen tulos oli 
kummassakin tapauksessa lievästi negatiivinen, mutta järjestäjien itsensä hankkimat 
ulkopuoliset sponsori-, mainos, markkinointi ym. tuet, määrältään 50 – 60 000 € muuttivat 
tuloksen positiiviseksi ja osallistuvat klubit saivat siten kerättyä tarpeellisia aktiviteettivaroja.

• Budjettilaskelmissamme emme uskaltaneet käyttää viimeisiä toteutuneita henkilömääriä. 
Taloudellisiin laskelmiin jouduimme ottamaan riskitekijänä huomioon maksavien osallistujien 
määrän aleneminen 1100:ksi, mikä on 150 osallistujaa pienempi kuin Oulussa 2018 ja 
Kalajoella 2019. 

• Vuosikokousmaksun palautuksen suuruutta emme voi tietää ja olemme valinneet siihen 
suuruudeltaan 2019 palautetun summan, 31 000 €. 

• Budjettimme perustuu hieman totuttua korkeampiin tapahtumamaksuihin ja muutaman 
kymmenen tuhannen euron sponsori- ja myyntituloihin. Näillä edellytyksillä budjetti on 
ylijäämäinen.
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Lions Clubs International
MD 107 Finland

Sovellus vakiintuneesta ohjelmarungosta:
toiminta alkaa hajaantuneena perjantaiaamusta ja eskaloituu siitä lauantai-illaksi, 

sunnuntaiaamulla syvämietteistä jäähdyttelyä

Torstaina:
• Vapaaehtoiskunnan viimeinen silaus, seuraavan

päivän valmistelevat työt

• Karavaanareiden matkaparkki aukeaa

Perjantaina:
• Leijonaturnaukset: golf, juokse kuntoon, 

kirkkoveneregatta, piirien välistä kisaa, veneilyä
veljien kera

• Tapiolan kesärieha, yleisötapahtuma, 
sponsoritilaisuuksia, venenäyttely Keilalahdessa

• Liiton hallitus ja Arne Ritari-säätiön hallitus
kokoontuvat, ilmoittautuminen alkaa, tila aukeaa

• Henkilövaalien ehdokkaiden esittelyä

• Seminaarit: Leijonat eri teemoissa

• Avajais-ja iltajuhla, kunniakäynnit, 
leijonaturnausten palkintojen jako

• Illan varsinainen ohjelma-atraktio mietintämyssyyn!

Lauantaina:
• Ilmoittautuminen jatkuu, erilaisia tapaamisia ja

kokouksia

• Vuosikokouksen avaustilaisuus

• Vuosikokous alkaa, 2 h

• Lounas, osa pöydistä varattu, 1 h

• Puoliso-ohjelmat, 2-3 h

• Vuosikokous jatkuu, 3-4 h

• Iltajuhlan vieraiden vastaanotto, sponsoricoctail, 
kaupungin tervehdys

• Iltajuhla, illan varsinainen ohjelma-atraktio
mietintämyssyyn!

Sunnuntaina: 

• Järjestäytymiskokouksia, VDG valmennusta ja
muita kokouksia

• Jumalanpalvelus Temppeliaukion kalliokirkossa

• Kokous- ja juhlapaikan purku
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Missä?
Paikka pitäisi päästä päättämään ja varmistamaan sen saatavus vielä tänä vuonna

Meillä on tällä hetkellä kaksi tutkittua paikkavaihtoehtoa: 

a) Espoo Metro Areena (Tapiolan Monitoimiareena Oy),  Urheilupuistontie 3, 02200 Espoo ja 

b) Otahalli (Unisport Oy), Unisport Otaniemi, Otaranta 6, 02150 Espoo.

• Kokoustila: Aina 2000 asti, jos tarvitaan. (Liiton seisovan ohjeen mukaan)

• Esittelytiloille ja myyntipöydille löytyvät hyvät tilat siten, että ne liittyvät keskeisesti läpikulkuun 
ja tauko-oleskeluun liittyviin tiloihin.

• Iltajuhlat ja kokous järjestetään periaatteessa samoilla mukavilla palleilla areenalla, mutta 
maksullisiin tapahtumiin osallistumattomille kokousvieraille ja muillekin rauhattomille voidaan 
järjestää pelkkiä katsomopaikkoja. Metro-Areenalla olisi lisäksi kokoussaunatiloja tarjolla.

• Iltajuhlatiloihin perjantaina ja lauantaina mahtuu tarvittaessa vieraita 1200 – 1400 asti

• Jos kaikki eivät mahdu samaan tilaan iltajuhlassa, miten järjestetään äänentoisto ja 
kuvayhteys toiseen tilaan? Keskeinen suunnittelulähtökohta on, että kaikki tilaisuudet 
järjestetään yhdessä suurtilassa.

• Jos maksavien vieraiden joukko on enintään 500, löytyy pääkaupunkiseudulta tähän 
tarkoitukseen kustannustehokkaita vaihtoehtoja.

• Hankalin ja taloudellisesti haastavin maksavien henkilöiden lukumäärä on ilmeisesti välillä 
800 – 1100
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Vapaaehtoiset lionit! 
Vuosikokouksen järjestäminen perustuu heidän panokseensa

Tilaisuuden toteuttaminen perustuu lionien vapaaehtoisepanostukseen. 

• Hakemusvaiheessa 2019-20 meitä oli pieni ryhmä, joka lopuksi kasvoi pariinkymmeneen
innostuneeseen. Jatkamme nyt tällä porukalla ja täydennämme sitä sen mukaan, kun uusia
klubeja ilmaantuu. Kokousta edeltävän kahden vuoden aikana tarvitaan yhteensä noin
kolmenkymmenen lionin panos, useampana rupeanamana ja toimikuntana. Toteusviikolla
paikalla tulee olla 150-200 lionia, mutta on suurempiakin lukuja nähty.

• Vapaaehtoisia tarvitaan monessa tehtävässä ja moneen lähtöön.

• Suunnittelimme, että isäntäklubeja saisi olla hakemusvaiheessa vähintään kymmenen, mikä
myös saavutettiin. Klubien rekrytointi jatkuu, koska tarvitsemme kaikki mahdolliset voimat
piiristämme mukaan.

• Jokaiselle klubille tehdään toimintaprofiili, jossa määritellään klubin rooli, tehtävä ja selkeä ja
yksikäsitteinen vastuualue tapahtumassa.

• Klubien huoli hakemusvaiheessa oli talousvastuuseen osallistuminen. Ei syytä huoleen: kävi
niin, että LC Tapiolan tuli ottaa talousvastuu koko tapahtumasta Liiton sääntöjen mukaan; 
muut klubit ovat järjestelyissä mukana vain suoritusperusteella.
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Vuosikokoukseen liittyvien rientojen valmistelua

pitää varmistaa, että homma osataan

Oheistapahtumilla on kaksi päätavoitetta, jotka olisi hyvä pitää mielessä

1. tapahtuman tulee houkutella leijonia ja heidän puolisoitaan osallistumaan ja

2. tapahtuma olisi taloudellisesti kannattava, jotta vuosikokouskassaan saataisi pieni
ylijäämä sen jälkeen kun kaikki tulot ja menot on laskettu

Esimerkiksi:

• Golf: järjestetään korkeatasoinen lions-golf-turnaus; piirissä lienee järjestelykokemusta; 
“vuosikokous 2023” pyrkii siihen, että piirin alueella järjestetään 2021 ja 2022 golf-turnauksia
ja piirin valmius järjestelyihin varmistetaan

• Kuntojuoksu eli leijonamarssi: miten tästä saadaan taloudellinen toiminta; liittyminen
diabetes-kävelyyn; demot 2021 ja 2022

• Kirkkovenesoutu: Soutustadionilla ja Espoossa on yhteensä kymmenkunta kirkkovenettä
(tarkistettava tiedon todenperäisyys ja ajatuksen toteutettavuus); ruvetaan järjestämään
kirkkoveneregattoja ja soutuharjoittelua 2021 ja 2022; tähän tarvitaan vetäjä
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Mitä nyt?

• Vuosikokous 2023 on koko piirin 107-B hanke ja toivomus

• Sen toivotaan edistävän piiri-, lohko- tai aluetasolla klubien yhteistä
toimintaa

• Suurena kokoustapahtumana sen toivotaan lisäävän lionsnäkyvyyttä

• Esitämme piirin harkittavaksi olisiko edellä esitettyjen oheistapahtuminen ideointi ja
käytännöllinen kehittely tällaista toimintaa?
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Nyt kun kiinnostuksesi on herännyt, niin kerro…

Tutustu jellona.info sivustoon, nappula “vuosikokous 2023” ja facebook

Ota yhteys

Jyrki Setälä puh 0400 305 168 jyrki@setala.fi

tai

Mika Pirttivaara puh 0504 33 5803   mika.pirttivaara@lions.fi

Kunnioittaen LC Tapiola

9LC Tapiola   Jyrki Setälä

9


