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1. YLEISTÄ
Kansainvälinen Lions-teema
We Serve – Me palvelemme
Kansainvälisen Lions-järjestön toiminta-ajatus
Havaitsemme inhimilliset tarpeet, rohkaisemme vapaaehtoisia palvelemaan omaa
yhteiskuntaansa, tuemme rauhaa ja edistämme kansainvälistä yhteisymmärrystä
Lions-klubien avulla
Suomen Lions-liiton teema
Tue nuorta itsenäisyyteen
LC Helsinki-Tornin toiminta-ajatus
LC Helsinki-Tornin toiminta-ajatus noudattaa Suomen Lions-liiton toiminnalleen
asettamia suuntaviivoja: ”Tuemme yhteistyössä paikallisesti, kansallisesti ja
kansainvälisesti lasten ja nuorten tervettä elämää ja kehitystä. Autamme vammaisia,
ikääntyneitä, perheitä ja muita apua tarvitsevia. Toiminta tarjoaa jäsenelle
mahdollisuuden toimia sosiaalisessa yhteisössä, kehittyä ihmisenä ja kehittää
johtamistaitoja sekä solmia kontakteja kotimaassa ja ulkomailla. Toimintamme on
yleishyödyllistä sekä voittoa tavoittelematonta.”
LC Helsinki-Tornin visio
LC Helsinki-Torni on palveluun keskittynyt Lions-klubi, joka tunnetaan tavoiteltuna,
luotettavana, monipuolisena ja aktiivisena toimijana.
LC Helsinki-Tornin arvot
Noudatamme Lions-liiton arvoja, jotka ovat:
 Palveluhenki
 Talkoohenki
 Luotettavuus
 Paikallisuus
 Ihmisläheisyys
 Kansainvälisyys
Lisäksi korostamme toiminnassamme
 Avoimuutta
 Rehellisyyttä
 Pyyteettömyyttä
 Yhteisöllisyyttä.
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LC Helsinki-Tornin toiminta
Klubimme toimii sen säännöissä määritetyn tarkoituksen toteuttamiseksi. Toiminnassaan klubi pyrkii jatkamaan aktiviteettejaan entiseltä pohjalta sekä kehittämään
uusia.
Partioliikkeen kanssa ollutta yhteistoimintaa tullaan jatkamaan ja mahdollisuuksien
mukaan kehittämään.
Varainhankinnan kannalta Kalevalan päivän konsertti tai vastaava on toimintakauden
huomattavin aktiviteetti. Sekä toimintamuotojen että avustuskohteiden suhteen
ollaan avoimia. Kaikki uudet mahdollisuudet tutkitaan ja mahdollisuuksien mukaan
niitä voidaan ottaa mukaan toimintaan.

2. JÄSENISTÖ
Klubin jäsenmäärä on tällä hetkellä 25, joista yksi kunniajäsen (etuoikeutettu): Seppo
Pekonen. Jäsenmäärän kasvattaminen on edelleen yksi toimintakauden keskeisistä
tavoitteista.

3. KLUBIN HALLINTO
Hallitus:

Presidentti
Varapresidentti
Pastpresidentti
Sihteeri
Varainhoitaja
Klubimestari
Jäsenvastaava

Jorma Nummenpää
Veijo Holopainen
Olli Ylönen
Erkki Tuominen
Jarmo Kannisto
Antero Rauhala
Matti Nummenpää

Toimikunnat ja niiden vastuuhenkilöt (toimihenkilöt):
Internet
Jarmo Kannisto
Quest
Erkki Tuominen
Ars
Jarmo Hotti
Sos-lapsikylä
Pentti Runstén
Nuorisovaihto
Olli Jaakkola
Konserttimestari
Veijo Holopainen
LCIF yhdyshenkilö
Olli Ylönen
Klubin hallitus nimeää tarvittaessa muita vastuuhenkilöitä.

4. KLUBIN TALOUS
Jäsenmaksu Lions-liitolle on noin 33 euroa/jäsen (riippuu dollarin kurssista), piirille 2
euroa/jäsen ja kansainväliselle liitolle n. 32 euroa/jäsen. Lisäksi uusista jäsenistä
maksetaan liittymismaksua 16 euroa plus 21 euroa eli yhteensä noin 37 euroa.
Hallitus ehdottaa, että toimikauden 2018-2019 jäsenmaksu on 110 euroa ja liittymismaksu 45 euroa.
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5. KLUBIN SÄÄNNÖT
Klubin säännöt korjataan kuluvan toimintavuoden aikana nykyistä lainsäädäntöä
vastaaviksi.

6. TIEDOTUS
Ulkoinen tiedotus
Klubimme kotisivujen (http://www.lchelsinkitorni.com/) ylläpitoa jatketaan, tehostetaan ja kehitetään. Kotisivujen kokonaisvastuu on hallituksella. Teknisestä toteutuksesta vastaa internetvastaava. Tarvittaessa klubin asioista kerrotaan Lions-lehdessä tai muissa tiedotusvälineissä.
Sisäinen tiedotus
Sisäisessä tiedotuksessa sähköposti on aktiivinen ja keskeisin väline.
Klubiveljien henkikilötiedot
Klubiveljien henkilötietojen käytön kansainvälisessä Lions-rekisterissä sekä omassa
sisäiseen käyttöön tehtävässä perinteisessä taskukokoisessa lehdykässä (”haitarissa”)
hyväksyy jokainen veli erikseen EU-asetuksen mukaisesti.
7. KOKOUKSET JA KLUBI-ILLAT
Suunnittelukokoukset
Elokuussa partiolippukunta Laajasalon Sinisten majalla pidettävä klubikokous on
samalla suunnittelukokous, jossa valmistellaan hallitukselle esitystä talous- ja toimintasuunnitelmaksi.
Vuosikokous
Sääntömääräinen vuosikokous pidetään 18.9.2018 klo 18.00.
Klubikokoukset ja klubi-illat
Klubin kuukausikokoukset ja niiden jatkeena olevat klubi-illat pyritään pitämään syystoukokuun aikana kuun kolmantena tiistaina klo 18.00 alkaen. Syyskuussa kokous
pidetään heti vuosikokouksen jälkeen. Kokoukset pidetään Helsingin Suomalaisella
klubilla (os. Kansakoulukuja 3), ellei erikseen toisin päätetä. Klubikokousten jälkeen
pyritään saamaan ohjelmaa, esimerkiksi omien veljien ja ulkopuolisten vieraiden esitelmiä ruokailun lisäksi.
Tammikuun klubikokouksen jatkeeksi pidetään perinteinen Lumiukkojuhla yhdessä LC
Helsinki-Mainingin kanssa. Sen paikka määräytyy syksyllä. Lumiukkojuhlan järjestelyvastuussa on tällä kertaa LC Helsinki-Maininki.
Hallituksen kokoukset
Hallituksen kokoukset pidetään syys-toukokuun aikana joka kuun ensimmäisenä
tiistaina klo 18.00 alkaen. Kokouspaikaksi on vakiintunut Kirjakennon toimisto.

5. AKTIVITEETIT JA MUUT TOIMINNAT
Perinteinen Kalevalan päivän konsertti tai vastaava pidetään tulevana kautena.
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Osallistutaan syys- ja tammikuussa Helsinki-Ruoholahden organisoimaan leivän
hakuun Kasarmintorin S-Marketista ja sen toimittamiseen Agricolan kirkolle.
Lisäksi:
- Osallistutaan mahdollisiin piirin aktiviteetteihin harkintamme mukaan.
- Osallistutaan tarpeen tullen Lions-koulutuksiin.
- Jatketaan Punain sulka-keräyksen klubille tulevan osuuden käyttöä nuorten syrjäytymisen ehkäisyä edistäviin kohteisiin.
- Tuetaan perinteisiä Korkeasaaressa järjestettävää Lähimmäisen päivää sekä vammaisratsastustapahtumaa Vermossa.
- Jatketaan Quest-toiminnan tukemista kustantamalla yhden opettajan koulutus.
- Tuetaan partiolaisten toimintaa taloudellisesti ja toiminnallisesti.
- Varaudutaan SOS-lapsikylän muutosten tuomiin toiminnallisiin muutoksiin ja
jatketaan avustustyötä kauden aikana muotoutuvalta pohjalta.
- Käydään Hietaniemen sankarihaudoilla tammikuussa ja sen jälkeen nautitaan
yhteinen Melvin-lounas.
- Otetaan vastaan harkinnan mukaan tarjolla olevia varainhankinta-aktiviteetteja
- Ostetaan tarvittaessa Arne Ritari-säätiön adresseja.
- Ollaan mukana Suomen Lions-liitto ry:n sekä Lions Clubs International:in toiminnoissa harkinnan mukaan.
- Ylläpidetään LC Helsinki-Tornin internet-sivustoa.
- Klubimme veljien merkkipäiviä muistetaan aikaisemman mukaisesti.
- B-piirin tiimipalavereihin osallistuu ensisijaisesti presidentti.
- Osallistutaan B-piirin vuosikokouksee.
- Osallistutaan Suomen Lions-liiton vuosikokoukseen 2019. Klubi kustantaa tulevan
kauden presidentin ladyineen. Muita klubilaisia voi osallistua omalla kustannuksellaan.

