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Lions-piiri 107A     RV 12.4.2021 

Piirin rekisteröinti – miksi? 

1. TARVETAUSTAA 

Konkreettinen tarve rekisteröimiselle on monelle piirille tullut pankkien vaatimuksesta. Finanssilaitoksia, 
kuten pankkeja, sitoo rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen estämisestä ja selvittämisestä annettu laki, 
joka astui voimaan 2017.  Laki perustuu EU-lainsäädäntöön ja direktiiveihin. Finanssipalvelun tarjoajalla on 
lakisääteinen velvollisuus tunnistaa ja tuntea asiakkaansa. Sen on myös tunnettava asiakkaansa toimintaa ja 
taustoja niin laajasti kuin asiakassuhde edellyttää. Asiakkaan tunteminen edellyttää myös, että 
palveluntarjoaja tietää, kenen toimeksiannosta ja kenen varoilla liiketoimia tehdään.   

Rekisteröimätön yhdistys, kuten piirimme, ei ole oikeushenkilö eikä siten oikeustoimikelpoinen. Se ei voi 
tehdä esim. taloudellisia sopimuksia. Tähän tarpeeseen perustettiin mm.  aikoinaan MD 107A Tuki ry, jotta 
liiton vuoden 2016 vuosikokous voitiin järjestää ja sitovia sopimuksia yhteistyökumppaneiden kanssa tehdä. 
Rekisteröimätöntä yhdistystä, sen virkailijoita pankki ei voi tunnistaa toimikelpoisiksi, kun virallisia 
rekisteritietoja ei ole. Tilin avaaminenkin on sopimus pankin kanssa, jonka pankki voi tehdä vain 
tunnistettavan yksityishenkilön, juridisen henkilön, kuten yhtiön tai rekisteröidyn yhdistyksen kanssa.  

Varmaan kaikille on viime vuosina tullut tutuksi, että pankit kyselevät yhä enemmän tilinhaltijalta 
taustatietoja, myös yhdistyksiltä ja yhtiöiltä.  Tietoa jopa siitä, onko asiakas merkittävässä julkisessa asemassa 
ja poliittisesti vaikutusvaltainen henkilö, tällaisen henkilön perheenjäsen tai läheinen yhtiökumppani. Jos 
pankki ei näitä tietoja saa, pankin on lopetettava asiakassuhde.  

Piirimme sain Nordealta tietojen päivityspyynnön 2020 keväällä. Tiesin etukäteen, että tästä ei kyllä selvitä. 
Pankki lähettää kolme kyselyä, ja jos viimeiseen ei saada hyväksyttävää selvitystä, pankki sulkee tilit. 
Tarkoituksella jätimme vastauksen tähän viimeiseen kyselyyn. Päätimme raportoida pankille vuosikokouksen 
valitseman piirin johtoryhmän hallituksena ja rahastonhoitajan tilinkäyttöoikeudet sekä teimme pankille 
selvityksen piirin toiminnasta, mm.  kuulumisesta LCI-kansainväliseen järjestöön. Pankin järjestelmä hylkäsi 
raportoinnin, koska henkilöiden tunnistusta ei voitu todentaa yhdistysrekisteristä.  

Pankki sitten totesi, että on vain kaksi vaihtoehtoa. Asiakassuhdetta voidaan jatkaa pankin yrityspuolella 
vain, jos piiri rekisteröityy. Jos ei rekisteröidä, tilit on siirrettävä yksityispankin puolelle. Tämä tarkoittaisi sitä, 
että kulloinkin toimiva rahastonhoitaja ottaisi tilit itselleen henkilökohtaisesti. Tämä ei tietystikään voi olla 
pitkän tähtäimen ratkaisu.   

Useiden puhelinkeskustelujen ja selvitystemme jälkeen pankki jäi kuitenkin miettimään ja lupasivat palata 
asiaan. Mitään ei kuulunut, mutta heinäkuussa pankki yllättäen sulki tilimme varoittamatta. Tilit saatiin 
kuitenkin toistaiseksi auki. Selvitettiin pankille, että ryhdymme valmistelemaan rekisteröintiä, joka kuitenkin 
halutaan viedä läpi piirimme normaalissa päätösprosessissa. Tämä tarkoittaa sitä, että rekisteröinti voisi olla 
tehtynä arviolta 2021 syyskuuhun mennessä.  Nordean kontaktihenkilön valtuudet riittivät siihen, että tilit 
voitiin pitää auki vuoden 2020 loppuun, jonka jälkeen sitten lakimiesosaston sanottiin päättävän jatkosta.  
Mitään ei ole kuulunut pankista tämän jälkeen ja tilit ovat kyllä pysyneet auki.  

Tällä hetkellä 14 piiristä 8 on rekisteröitynyt.  Viimeisin O-piiri 18.3.2021 ja ensimmäinen oli E-piiri jo 

8.4.2019. 
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2.SÄÄNNÖT 

Lions-liitto hyväksytti Patentti- ja rekisterihallituksessa piirin mallisäännöt elokuussa 2020.  

Nyt esillä oleva esitys piirimme säännöiksi pohjautuu pieniä poikkeamia lukuun ottamatta ko. 

mallisääntöihin.  

Todettakoon, että rekisteröinnissä on kyse vain lain muodollisuudesta, mikään toiminnassamme ei 

sääntöjen vuoksi muutu, lukuun ottamatta muutamia yhdistyslain vaatimuksia mm. hallituksen 

valinnassa. 

 

3.MUUTAMIA POIKKEUKSIA MALLISÄÄNTÖIHIN JA VERTAILUA NYKYISIIN SÄÄNTÖIHIN 

1§ Nimi ja kotipaikka 

Koska piiriimme kuulu klubeja myös kaksikielisiltä alueilta mm. saaristokunnista ja myös Ahvenanmaa, on 

kaksikielisyys esitetty säännöissä seuraavasti: 

”Yhdistyksen nimi on Lions-piiri 107A ry ja ruotsiksi Lionsdistrikt 107A rf, josta käytetään näissä 

säännöissä nimeä piiri. Piirin kotipaikka on Turku. 

Yhdistyksen virallinen ja pöytäkirjakieli on suomi. Toimintakielet ovat suomi ja ruotsi.” 

Tämä ei tarkoita sitä, että piirin tulisi rekisteröityä ja hyväksyttää säännöt ja tehdä ilmoitukset 
yhdistysrekisteriin myös ruotsin kielellä. Tämä vain vahvistaa nykyisen käytännön, joka toimii niin hyvin kuin 
meillä on päteviä ja ahkeria kääntäjiä. Suomi on lain mukaan kaksikielinen maa ja kuka tahansa voi käyttää 
kokouksissamme suomea tai ruotsia, vaikka säännöissä ei mitään mainittaisi.  
 
Keskusteluja on käyty toimikunnan hyväksymän esityksen jälkeen, kuinka piirin nimi tulisi kirjoittaa. 
Toimikunta päätti esittää: Lions-piiri 107A ry. Jälkeenpäin on esitetty Lions-piiri 107-A ry. Suurin osa piireistä 
on hyväksyttänyt nimen jälkimmäisen mukaan ja niin on mallisäännöissäkin. Toimikunnan käsityksen 
mukaan, yleisin kirjoitusmuoto teksteissämme piirissä on tähän asti ollut ilman väliviivaa. Omasta mielestäni 
ilman väliviivaa on visuaalisesti parempi. Väliviiva voi helposti myös jäädä kirjoitettaessa tahattomasti pois.  
 

3§ Jäsenyys 
 
Pykälän 1. momentti sitoo klubit piiriin kuten nykyisinkin. 
 
2. momentti kuuluu: 
 

”Piirihallituksen kokouksessa todetaan piirin alueelle perustetut uudet klubit ja niiden ottaminen 
piirin jäseniksi sekä piirin alueella lakanneet klubit. Samoin todetaan mahdolliset klubien 
yhdistymiset.” 
 
Klubin maalisäännöissä sanotaan: 
 

”Klubi toimii yhteistyössä lionsklubien kansainvälisen järjestön Lions Clubs Internationalin 
(myöhemmin järjestö), moninkertaispiirin MD 107 eli Suomen Lions-liitto ry:n (myöhemmin liitto) 
ja oman Lions-piirinsä kanssa niiden jäsenenä.” 

Liiton vuosikokouksessa esillä olevassa sääntöehdotuksessa sanotaan: 

”Liitto jaetaan järjestön sääntöjen mukaan lionsklubien muodostamiin piireihin. Lionsklubit ovat 
toimialueensa piirin jäseniä.” 
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Kun piiri on saatu rekisteröityä, merkitään perustajaklubien lisäksi kaikki piirin klubit jäsenluetteloon. 
Piirikuvernööri saattaa kirjeellä rekisteröitymisen tiedoksi kaikille klubeille. PRH:n taholta on annettu 
ymmärtää, että jonkinmoinen tahdonilmaisu pitäisi jäseneksi liittymisestä antaa. Tähän riittänee edellisiin 
sääntökohtien perusteella ns. hiljainen hyväksyntä.  

 

5§ Piirihallitus 

Mallisäännöissä on piirihallitukseen jäseniksi mainittu nykyisten lisäksi jäsentyöryhmän 
koordinaattori, johtajakoulutusryhmänkoordinaattori, piirin palveluryhmän koordinaattori (eli 
GMT, GLT, GST) sekä viestintätoimikunnan puheenjohtaja.  Nyisten säätöjen mukaan nämä 
virkailijat eivät toimikuntapuheenjohtajina ole piirihallituksen äänivaltaisia jäseniä, mutta heillä on 
läsnäolo ja puheoikeus. 

Sääntötoimikunta tuli siihen tulokseen, että ei ole syytä sääntöihin lisätä uusia hallitusvirkoja. 
Virkanimekkeet saattavat ajan oloon muuttua tai virkoja saatetaan lopettaa. Jos hallitusvirat ovat 
säännöissä on ne myös aina valittava tai sitten on aina sääntöjä muutettava. Mainitut virkailija 
voidaan vuosikokouksessa valita, jos halutaan kunhan maksimi eli piirikuvernööri, edellinen 
piirikuvernööri, 1. ja 2. varapiirikuvernööri, piirisihteeri, rahastonhoitaja ja 4 - 33 muuta 
hallitusjäsentä ei ylity. Mallisäännöissä raja oli vain mainitut ja 1- 20, mutta meillä on niin laaja piiri, 
monta alueen ja lohkon puheenjohtajaa, joten tuota maksimimäärää oli sääntöihimme 
kasvatettava. 

Nykyisten sääntöjen mukaan piirikuvernööri nimittää piirisihteerin, rahastonhoitajan, alueiden ja 
lohkojen puheenjohtajat. Yhdistyslain mukaan hallitus on valittava yhdistyksen vuosikokouksessa, 
joten tässä suhteessa piirikuvernööriltä siirtyy päätäntävaltaa vuosikokoukselle. Vuosikokouksessa 
kuka tahansa äänivaltainen jäsen voi periaatteessa tehdä ehdotuksia piirihallituksen jäseniksi. Mm. 
entisten piirikuvernöörien taholta tuotu esille, että olisi toivottavaa saada piirihallitukseen myös 
entisten piirikuvernöörien edustaja. Tätä voi kuka tahansa äänivaltainen jäsen ehdottaa 
vuosikokouksessa valittavaksi.  

Nykyisissä säännöissä on ollut kohta: 

”Piirin kaikilla hyvässä asemassa olevilla lioneilla on läsnäolo-oikeus hallituksen kokouksissa” 

Mallisäännöissä ei tällaista kohtaa ole. Piirihallitus voi kuitenkin aina myöntää erikseen 
kokouksessaan läsnäolo-oikeuden kaikille hyvässä asemassa oleville lioneille. 

 

6§ Piirihallituksen kokoontuminen 

Piirihallitus on nykyisten sääntöjen mukaan kutsuttava koolle vähintään 14 päivää ennen ja nyt 
sääntöehdotuksessa vähintään 7 päivää ennen kokousta. 

Erittäin tarpeellinen muutos on, että piirihallituksen kokoukseen voi osallistua piirikuvernöörin niin 
päättäessä tietoliikenneyhteyden tai muun teknisen apuvälineen avulla.  

 

8§ Piirin vuosikokous (piirikokous) 

Myös piirikokous voidaan pitää etäyhteydellä piirihallituksen niin päättäessä. 

 

12§ Piirin vuosikokouksessa käsiteltävät asiat 

”4.  Päätetään seuraavan toimintakauden jäsenmaksusta, liittymismaksusta ja mahdollisista muista 
maksuista.” 
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Piirin rekisteröinti ja tämä kohta säännöissä ei tarkoita sitä, että piirin on kerättävä jäsenklubeiltaan 
jäsenmaksuja. Jäsenmaksua ei ole pakko kerätä, vaikka siitä säännöissä näin sanotaan. Piiri kerää ne maksut, 
jotka piirikokous päättää. Nykyisistäkin ns. piirimaksuista on vuosittain päätetty aina piirikokouksessa.  

Uutta on seuraavan kohta: 

”Piirikokouksen hyväksytty pöytäkirja lähetetään 30 päivän kuluessa kokouksesta jokaiselle 
jäsenklubille kirjeellä tai sähköpostilla. Pöytäkirja voidaan hyväksyä myös sähköisesti.” 
 
Nykyään piirikokousten pöytäkirjat on julkaistu piirin www-sivuilla.  

 

13§ Nimenkirjoitusoikeus ja tilinkäyttöoikeus 

Sääntöehdotuksesta on poistettu pykälän loppuosa: ” Kansainvälisen LCIF-tilin tilinkäyttöoikeudet ovat 
piirikuvernöörillä ja piirin LCIF-koordinaattorilla, jos tili on käytössä.” 

Sääntötoimikunta tuli siihen tulokseen, että ei ole syytä eriyttää rahastonhoitajan käyttöoikeutta tähän tiliin. 
Eriyttäminen toisi käytännön hankaluuksia mm. kirjanpidossa, joka ainakin meidän piirissämme  on tähän asti 
tehty rahastonhoitajan toimesta.  

17§ Toiminnan tarkastus 

Sääntöehdotuksessa selkeä määräajat koska tilit on jätettävä toiminnan tarkastajille ja koska ne on 
piirihalliukselle palautettava. 

Tilinpäätöksen allekirjoittaa piirihallitus.  Tähän asti käytäntö on rekisteröimättömässä yhdistyksessä meillä 
voinut olla, että päättyneen kauden tilinpäätöksen on allekirjoittanut ko. kauden piirikuvernööri, 1. 
varapiirikuvernööri, piirisihteeri ja rahastonhoitaja. Jatkossa on allekirjoitettava lain ja sääntöjen mukaan eli 
istuva piirihallitus allekirjoittaa tilinpäätöksen. 

 

 

12.4.2020 Reijo Vaura 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  


