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(B) Toimintaperiaatteet koskien varojen käyttöä 
 

Yleiset toimintaperiaatteet koskien lionsklubien aktiviteeteillä kerättyjä varoja. Yleisöltä kerätyt varat on 
käytettävä paikkakuntalaisten hyväksi siinä yhteisössä jossa lionsklubi palvelee. Kansainvälisessä säännössä ja 
ohjesäännössä ja niitä tukevissa artikkeleissa ("hallintoasiakirjat") määrätään, että lionsklubit jäsenineen 
perustetaan voittoa tavoittelemattomina klubeina. Tämän lisäksi, nettotuloista jotka koostuvat yleisöltä 
kerätyistä varoista, ei saa mennä osaakaan yksittäisen lionsjäsenen tai muun yksityisen henkilön tai tahon 
hyväksi. Nämä periaatteet ohjaavat klubien toimintaa, toteuttaen Lionsklubien kansainvälisen järjestön 
pyrkimyksiä. Varojen käytön oikeellisuudessa ratkaisevat varojen käytön avoimuus yhteisön edessä sekä 
luottamuksen kehittäminen paikkakuntalaisten ja lionsklubin välillä. Lionien varainkäytön tulee niinikään 
täyttää paikalliset laillisuuden kriteerit sekä säännöt koskien verotusta. 
   

a. Julkisten/aktiviteettivarojen määritelmä . Yleisöltä kerätyt varat ovat nettotuottoa yleisölle 
avoimista varainkeruuaktiviteeteista, julkisista lahjoituksista, testamentatuista varoista ja 
lahjarahastoista, tai julkisten varojen sijoitusvoitoista.  
  

b. Hallintovarojen määritelmä . Hallintovarat ovat tuloja jotka on saatu lionien maksamista 
jäsenmaksuista, mainostuloista, vuokrista tai muista yksittäisten lionien avustuksista. Näitä varoja 
voidaan käyttää julkisiin projekteihin tai klubin sisäisiin tarkoituksiin kuten kokous- ja 
kongressikulujen kattamiseen, järjestäytymismaksuihin, tilintarkastusmaksuihin, uutiskirjeisiin, 
uutislehtiin tai muihin klubin ja/tai piirin toiminta- ja hallinnollisiin kuluihin.    

 
2. Varainkeruun välittömät kulut . Julkisesta varainkeruusta koituvia välittömiä kuluja voidaan maksaa 

varainkeruusta saaduilla varoilla, hallintotililtä jo tehtyjen veloitusten kattamiseksi.   
 

3. Lionien omaisuus. Kun varainkeruu on järjestetty käyttämällä lionsklubille tai piirille kuuluvaa omaisuutta, 
voidaan varainkeruun nettotuloista käyttää prosenttiosuus tämän omaisuuden ylläpitämiseksi tai huoltamiseksi, 
seuraavien määräysten puitteissa.    
 

a. Omaisuus jota on käytetty julkiseen tarkoitukseen. Omaisuuden käyttö- ja ylläpitokulut yhteisön 
hyväksi voidaan maksaa julkisista varoista.  
  

b. Omaisuus jota on käytetty hallinnolliseen tarkoitukseen. Kulut omaisuuden kunnossapidosta ja 
käytöstä voidaan maksaa hallintokuluista jos käyttö hyödyttää lionstoimintaa. 

 
c. Omaisuuden sekalainen käyttö. Kun lionien omaisuutta käytetään sekä hallinnollisiin että julkisiin 

tarkoituksiin, voidaan julkisista varoista maksaa pro-rata prosenttiosuus kuluista, suhteessa osuuteen 
joka kokonaiskäytöstä vastaa julkisen tarkoituksen osuutta.  Esim. Jos lionsklubin klubitaloa käytetään 
20 prosenttia ajasta julkisiin tarkoituksiin, voidaan sen käyttö ja huoltokustannuksia kattaa 20 
prosentin verran julkisista varoista.     

 
4. Poliittinen toiminta : Puolueettomana hyväntekeväisyysorganisaationa, lionsklubit ja piirit (yksittäis-, ala- ja 

moninkertais-) eivät saa tukea puolue-ehdokkaita julkisista eikä hallinnollisista varoista.   
 


