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Merkitys Suomelle 
 

Suomen imago ja tunnettuus kehittyy  
  
Lions-järjestön kansainvälinen presidentti on arvostettu 
johtaja. Samalla hän tuo esiin myös kotimaataan ja tekee 
positiivisella tavalla Suomea tunnetuksi.   
 
Virkakautensa aikana presidentti tapaa lukuisia 
valtioiden korkeinta johtoa ja muita merkittäviä 
vaikuttajia ympäri maailmaa.    
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Merkitys klubeille 
Tuo klubeille näkyvyyttä ja uusia mahdollisuuksia 

  
   Maineemme paranee 
   Saamme julkisuutta, tunnettuus lisääntyy 
   Helpottaa klubien aktiviteettien toteuttamista 
   Helpottaa uusien jäsenten hankintaa 
   Helpottaa uusien yhteistyökumppaneiden saamista 
   Me -henki paranee - tekemisen meininki vahvistuu 
 
Positiivinen kierre ruokkii positiivisia asioita! 
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• Jäsenmäärä, vähintään +/- 0, mieluummin kasvaa. 
Jäsenmäärällä on tärkeä merkitys, jotta Suomen kieli säilyy 
järjestön yhtenä virallisista kielistä 

• Muistetaan lahjoitukset LCIF:lle 
• Pidetään raportointi ja rekisterit kunnossa 
• Suomalaiset lionit näkyvästi esillä (runsas osanotto) 

Busanissa 22.- 26.6.2012 (Convention) sekä sankoin 
joukoin Hampurissa 5.- 9.7.2013 

• Piiriorganisaatiot aktiivisesti mukana viestinnässä 
 

Klubien ja piirien tuki  
ehdokkuudelle 
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                        TUKIMAKSUN KERÄÄMINEN 
 
    Vaasan vuosikokouksen arpajaispäätös toteutetaan 

vapaaehtoisena tukimaksuna  
 

    Vapaaehtoisella tukimaksulla tuetaan kampanjan lisäksi 
suomalaisten lionien osallistumista Koreassa (Busan)   
järjestettävään vuosikokoukseen 22.-26.6.2012 

 
    Kampanjaa voi tukea myös ostamalla kampanjan 

T-paitoja ja pinssejä. Tilaukset  Lions-liiton toimistosta: 
09 565 59514 Satu Hildebrand. 
 



 
 
 

KERÄYKSEN SÄÄNNÖT 

Suomi johtoon- kampanja järjestää 
vapaaehtoisen tukikeräyksen , jonka tuotto  
käytetään kampanjatukeen ja lionsklubien 
edustajien matkatukeen kansainväliseen 
vuosikokoukseen Korean Busaniin 22-26.06.2012  
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• Keräykseen osallistuvat Suomen Lions-liitto ry:n        
  jäseninä olevat lionsklubit ja Suomen lionspiirit. 
• Keräys on klubeille vapaaehtoinen. 
• Keräyksen tavoite on 10 €/lion. Piirin keräystulos on  
  piirin klubien yhteenlaskettu tulos. 
• Piirin tavoite on 10€ kerrottuna piirin lionien  
  lukumäärällä.  
• Keräyksellä ei ole euromääräistä ylärajaa. 
• Klubit osallistuvat keräykseen itse päättämällään   
  summalla ja tavalla, suoraan hallintotililtä, keräys  
  jäseniltä, klubiarpajaiset jne.. 
 
 

 



• Kampanjatuotteiden tilitykset otetaan huomioon 
niiden nettotuoton osalta. (Eri säännöt) 

•  Keräys on hallintoaktiviteetti.  

•  Keräys toteutetaan ajalla 1.12.2011 – 31.3.2012. 

• Keräysrahat tilitetään Suomi-johtoon pankkitilille 
31.3.2012 mennessä. Tilityksen voi tehdä yhdessä, 
kahdessa tai korkeintaan kolmessa erässä. 

• Kampanjatilin numero on  FI94 2199 1800 1526 59 



KERÄYSTUOTON JAKO KAMPANJAAN JA 
MATKATUKEEN 

 
•Tukikeräyksen tuotto käytetään kampanjatukeen ja   
  lionsklubien edustajien matkatukeen kansainväliseen  
  vuosikokoukseen Korean Busaniin 22.-26.6.2012. 
•Matkatuet jaetaan piirikohtaisesti. Matkatuen arvo  
  on 2.500€. 
•Piirin  tuloksesta tuloutetaan kampanjatukeen 30% ja  
 2500:lla jaollinen ylittävä osuus matkatukeen. 
•Piirin klubit asetetaan paremmuusjärjestykseen  
  ”tukimaksu/jäsen” mukaisesti. Tasatilanteet   
  ratkaisee arpa.  
 




