
13.6.2018 Otto Pitkänen 

Perinteinen jaksoteltu vuosikertomusmalli 
 
(Esityksen lopussa vaihtoehtoinen yksinkertainen malli) 
 

(MALLI) 
TÄHÄN KLUBIN LOGO 

TOIMINTAKERTOMUS 
KLUBIN NIMI 
Toimintakausi 1.7.201X - 30.6.201X  
1 

KLUBIN LOGO? 
1. YLEISTÄ 
1.1 Arvot ja päämäärät 

 Kulunut kausi oli klubimme xx 
toimintakausi. 

 Klubin painopistealue 

 Kauden tavoitteet  

 Kauden kohderyhmät 

 Klubien välinen yhteistyö 
1.2 Kauden teemat 
:  

 Kansainvälisen presidentin teema 

 Suomen Lions –liiton teema: 

 Puheenjohtajan (CC) teema: 

 Piirikuvernöörin teema: 

 Oman klubin teema: 
1.3 Yhteenveto  
(presidentin yhteenveto kaudesta) 
2. HALLINTO  
2.1 Hallitus 
Presidentti 
1. varapresidentti 
2. varapresidentti 
Past presidentti 
Sihteeri 
Webmaster 
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Rahastonhoitaja 
Jäsentoimikunnan pj 
Aktiviteettitoimikunnan pj 
Tiedottaja  
Klubimestari 
Seremoniamestari 
2.2 Toimikunnat ja jäsenet 
2.2.1 Jäsentoimikunta 

 Pj 

 Jäsenet 
2.2.2 Aktiviteettitoimikunta 

 Pj 

 Jäsenet 
2.2.3 Turvallinen tulevaisuus - toimikunta 

 Pj 

 Jäsenet 

 
2.2.4 Kansainvälisyys - toimikunta 

 Pj 

Jäsenet 
2.2.5 ARS 

 vastaavan henkilön nimi 
2.2.6 Kulttuurivastaava 

 vastaavan henkilön nimi 
2.3 Toiminnantarkastajat  

Varsinaiset toiminnantarkastajat 

Varatoiminnantarkastajat 
2.4 Jäsenet  

 Kauden jäsenmäärä kauden alussa (lukumäärä) 

 Uudet ja eronneet jäsenet (lukumäärä) 

 Kauden jäsenmäärä kauden lopussa (lukumäärä) 

 Klubin jäsenten osallistumisprosentti 
2.5 Klubin kokoukset  

 Viralliset kokouspaikat ja ajat 

 Kokousvierailut (milloin ja missä) 

 Klubikokousten (klubitapaamisten) määrä 

 Hallitusten kokousten määrä 
3. TOIMINTA 
3.1 Jäsentoimikunta 

 Uudet jäsenet ja kummit (nimeltä mainiten) 

 Eronneet jäsenet (nimeltä mainiten) 

Jäsenten tapahtumat (esim. kauden aloitustapahtuma, kehittämispäivät, 
erilaiset virkistystilaisuudet, teatterimatkat jne.) 



 Osallistuminen liiton jäsenkyselyyn 
3.2 Aktiviteettitoimikunta 
3.2.1 Palveluaktiviteetit 

 Mitä palveluaktiviteetteja on tehty, milloin ja missä 
3.2.2 Varainkeruuaktiviteetit 

 Mitä varainkeruuaktiviteetteja on tehty, milloin ja missä sekä tuotto 
3.2.3 Muut aktiviteetit 
Esim. 

 Kynttilöiden sytyttäminen tai seppelten lasku sankarihaudoille (ajankohta) 
3.3 Turvallinen tulevaisuus - toimikunta  
Esim. 

 Lions Quest - koulutus 

 Vastuu on meidän - oppaat 

 

 Hymypatsaat 

 Rauhanjulistekilpailu 
3.4 Kansainvälisyystoimikunta 

 Nuorisovaihto - ohjelma 

 Kansainvälinen toiminta (osallistumiset kansainväliseen vuosikokoukseen, 
vierailut ulkomaisiin klubeihin ja muu yhteistyö ei suomalaisten klubien kanssa) 

 Kummitoiminta 
4. TALOUS 

Jäsenmaksun suuruus 

Talousarvion toteutuminen 
5. TIEDOTTAMINEN 

 Radiohaastattelut (milloin ja mistä asiasta) 

 Lehtijutut (milloin ja mistä asiasta) 

 Lion-lehti  

 Savon Leijona (mistä asiasta)  

 Mahdolliset muut tiedotukset (milloin ja mistä asiasta) 
6. MUU TOIMINTA 
6.1 Lahjoitukset 

 Lahjoitusten kohteet ja summat 
6.2  
Muut kokoukset 

 Aluetapaamiset (milloin ja ketkä klubista osallistuivat) 

 Koulutukset (-”-)  

 Piirihallituksen kokoukset (-”-)  

 K-piirin vuosikokous (viralliset edustajat ja muut osanottajat)  

 Vuosikokous (viralliset edustajat ja muut osanottajat) 

 Kansainvälinen vuosikokous (viralliset edustajat ja muut osanottajat) 

 Klubien yhteiset kokoukset 
6.3 Piirihallitus 



 Oman klubin piirihallituksen jäsenet 
.  
6.4 Vierailijat klubikokouksessamme 

 Vierailijan nimi ja päivämäärä (esim. piirikuvernöörin, varapiirikuvernöörin tai 
lohkon puheenjohtajan vierailu sekä muiden klubien jäsenten vierailut) 
6.5 Muistamiset 

 Vierailijoiden muistamiset 

 Yritysvierailun muistamiset 

 Merkkipäivät 
6.6 Palkitsemiset 

 Piirin vuosikokouksessa palkitut (henkilöt ja merkkien nimet) 

 Oman klubin palkitut (henkilöt ja merkkien nimet) 
6.7 Liikunta ja kulttuuri 

 Mahdolliset aktiviteetit tai yhteinen toiminta 

 Klubin jäsenten saavutukset Lions – ja/tai puolisourheilussa 
 
 

Yksinkertaistettu malli klubin vuosikertomuksesta 
 

 

Klubi XXX     (logo) 

Toimintakertomus vuodelta 

presidentin nimi XXXXX 

Kulunut vuosi oli klubin  XX. toimintavuosi. 

Klubin painopistealueena on XXXXX. Kauden tavoitteina olivat   XXXXXXX  ja 

XXXXXXXXX.  

Tavoitteiden saavuttamisessa onnistuttiin  XXXXXXXXXXXX.  Muuta yleistä kuvausta 
vuodesta XXXXXXXXXXXXXXX 
.  
 
HALLINTO JA TEHTÄVIENJAKO 
 
Hallitus 
Presidentti ,  1. varapresidentti, 2. varapresidentti, past presidentti,    
sihteeri, rahastonhoitajai, tiedotussihteeri, klubimestari, 
seremoniamestari, jäsen- ja sääntötmk pj.  
 
Jäsen ja sääntötoimikunta 
 Puheenjohtaja  , jäsen. 
 



Aktiviteettitoimikunta 
Puheenjohtaja , jäsenet.  
 
Kuusitoimikunta 
Puheenjohtaja  , jäsenet.  
 
Virkistystoimikunta 
Puheenjohtaja , jäsenet  
 
 
Taloustoimikunta 
 Puheenjohtaja , jäsenet.  
 
Klubin kirjanpito i.  
Toiminnantarkastaja  , varatoiminnantarkastaja. 
 
Muut tehtävät:  
Opaslion , Joulukorttivastaava  , 
Net-lion , Ars-lion , Nuorisovaihtoasiamies, LCIF-koordinaattori , 
Kummilapsivastaava , Llons Quest —vastaava, Vastuu on meidän- lion  
Rauhanjulistekilpailu , Sri Lankan Lions-ystävät    
Ainaisjäsen  . Etuoikeutetut  jäsenet.  
 
 
 
 JÄSENET  
 
Kauden jäsenmäärä kauden alussa oli  XXX. Heistä etuoikeutettuja jäseniä oli  XX ja XXi 
ainaisjäsen. Uusia jäseniä otettiin    XXX  ja kauden lopussa erosi     XX  jäsentä.  
Jäsenmäärä kauden lopussa oli XX. Heistä etuoikeutettuja jäseniä oli    XX ja XXi 
ainaisjäsen. 
Uudet jäsenet ja kummit :  XXXXX 
 
Eronneet jäsenet  XXX. 
 
KOKOONTUMISET 
 
Viralliset kokouspaikat ja ajat 
 
Kuukausitapaamisia oli yhdeksän.  
Kuukausikokousten ajankohdat ja paikat:   XXXXXXXX 
.  
 
Kokousvierailut  ja esitelmät 
 
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 
 
 
Lions-järjestön ja Suomen 100-vuotisjuhlatapahtumat 
 



XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 

 

 
Hallituksen kokoukset 
 Hallitus kokoontui  XXXXX  9 kertaa:  XXXXXXXXXXXXXX  
 
 
 TOIMINTA 
 
Kaikki tapahtumat aikajärjestyksessä  
 
 
XXXXXXXXXXXXXXXX 
 
XXXXXXXXXXXXXX 
 
XXXXXXXXXXXXX 
 
jne.  
 
 
TALOUS 
 
Jäsenmaksun suuruus  oli   XX euroa, puolisojäsenellä   XX euroa. 
Talousarvio toteutui suunnitellulla tavalla . 
 
  
 
TIEDOTTAMINEN 
 
Radiohaastattelut:   XXXXX.  
 
Lehtijutut : XXXXX.  
 
Lion-lehdessä oli     XXXXXXXXXXXXXXX.  
 
 
 MUU TOIMINTA 
 
Lahjoitukset 
 
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 
 
Aluetapaamiset.  
 
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX.  
 
K-piirin vuosikokoukseen XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX.  



 
Liiton vuosikokoukseen    XXXXXXXXXXXXXXX.  
 
Kansainvälisessä vuosikokouksessa XXXXXXXXXXXXXXXXXX 
.  
Vierailijat klubikokouksessamme. 
 
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 
 
Palkitsemiset 
 
Piirin vuosikokouksessa palkittiin   XXXXXXXXXXXXXXXX. 
 
Oman klubin palkitut: 
 
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 

 
 
 
Päivämäärä ja presidentin allekirjoitus 
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