
Lions-toiminnan selkeyttäminen

PID Harri Ala-Kulju



MIKSI PITÄÄ SELKEYTTÄÄ

Kaikuja viime vuosilta
• Miksi meidän pitää maksaa maksuja Amerikkaan

• Mitä varten meidän pitää joka kuukausi kertoa tekemisistämme 

Amerikkaan

• Klubimme ei tarvitse Lions-liittoa, emme halua maksaa sinne

• Taas se Lions-liitto määrää: kortteja, arpoja, Punaista Sulkaa, 

kumppanuuskonsertteja……

• Mikä tämä tällainen Kuvernöörineuvosto on, hallitushan se asiat 

hoitaa

• Lions-liitolla ja Moninkertaispiirillä pitää olla eri puheenjohtaja

• Viime vuosien kokouksiin, hallintoon ja pelisääntöihin liittyvä 

problematiikka
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SELKEYTTÄMISTÄ VAATIVIA ASIOITA

• Mikä on lionsklubi ja mitkä ovat sen oikeudet ja velvollisuudet

• Mitä tarkoittaa se, että klubi on Kansainvälisen Lions-järjestön 

jäsen

• Klubi ja Lions-liitto. Miksi klubi on jäsen ja mihin jäsenyys 

velvoittaa

• Lions-liiton merkitys klubeille

• Klubi ja Lions-piiri

• Lions-liiton toimisto? Mitä se tekee ja mihin rahamme käyttää

• Kansainvälnen Lions-yhteistyö, vuosikongressi, Eurooppa 

Foorumi (EF), Pohjoismaiden yhteistyöneuvosto (NSR), 

alueyhteistyö. 
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LIONS-KLUBI JA LCI
Klubin perustaminen

• Kun klubi perustetaan, se liittyy Kansainväliseen Lions-järjestöön

(Lions Clubs International), hakee Piirikuvernöörin hyväksymänä 

perustamiskirjaa ja sitoutuu järjestön toimintaperiaatteisiin.

• Klubin jäsenten tiedot omistaa klubi ja se luovuttaa tarvittavat tiedot kv. 

Järjestölle.

• Päämaja myöntää klubille perustamiskirjan, jolloin klubista tulee järjestön 

jäsen (”omistaja”).

• Päämaja:

– Sijoittaa klubin piiriin

– Sijoittaa klubin moninkertaispiiriin (Suomessa MD107, Suomen Lions-liitto)

• Piirikuvernööri. 

– Sijoittaa klubin lohkoon ja alueeseen
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LIONS-KLUBI JA LCI
Miten hallintomalli sitoo

• Klubi ei voi itse päättää kuulumisestaan piiriin tai 

moninkertaispiiriin. 

• Klubi voi erota piiristä tai moninkertaispiiristä vain 

lopettamalla toimintansa Lions-klubina ja eroamalla 

koko Lions-järjestöstä
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LIONS-KLUBI JA LCI
Miten LCI tukee

• Rekisteröi klubit ja niiden jäsenet ja luovuttaa tiedot myös moninkertaispiirille 

ja piirille,

• kerää tietoa koko järjestössä tehdystä palvelutyöstä PR-työtä ja viestintää 

varten, 

• luovuttaa tavaramerkkinsä klubin käyttöön sen aktiviteeteissa, 

• tukee klubeja valmistamalla materiaalia ja ohjeita klubien käyttöön,

• hoitaa koko järjestön kansainvälistä hyväntekeväisyystyötä lahjoituksia 

keräävän Kansainvälisen Lions-säätiön (LCIF) avulla, 

• Kouluttaa Lions-johtajia ja tukee valmennusta piireissä ja 

moninkertaispiireissä, 

• Palvelee 12 kielellä, myös suomeksi,

• Perii liittymismaksun ja vuotuisen jäsenmaksun toimintansa rahoittamiseksi.
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LIONS-KLUBI JA LCI
Klubin velvollisuudet 

• Klubi on velvollinen noudattamaan järjestön etiikkaa. 

Varainkeruuaktiviteeteissa kerätyt varat luovutetaan ilmoitettuun 

tarkoitukseen ja hallinto rahoitetaan jäsenmaksuilla. 

• Klubi on velvollinen maksamaan jäsenmaksun Kansainväliselle 

järjestölle, moninkertaispiirille ja piirille. Klubilla on oikeus olla jäsenenä 

mukana päättämässä jäsenmaksusta kaikilla tasoilla. 

• Klubin tulee kuukausittain ilmoittaa kansainväliselle järjestölle 

jäsenmuutoksistaan (myös, jos jäsenmäärä on ennallaan) ja tekemästään 

palvelutyöstä.

• Klubi itse päättää, mihin aktiviteetteihin se osallistuu
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LIONS-KLUBI JA LCI
Klubin oikeudet 

• Klubit omistavat Kansainvälisen järjestön ja niillä on oikeus osallistua 

Kansainvälisen järjestön päätöksentekoon järjestön vuosikokouksessa. 

• Klubilla on oikeus Lions-merkin käyttöön aktiviteeteissaan. 

• Klubilla on oikeus saada neuvontaa ja tukea Kansainväliseltä järjestöltä, 

moninkertaispiiriltä ja omalta piiriltään. 

• Vaikuttaminen kansainvälisessä järjestössä tapahtuu järjestön 

vuosikokouksessa. 
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LIONS-KLUBI JA LIONS-LIITTO 
Liittyminen jäseneksi 

• Kun klubi hyväksytään Kansainvälisen Lions-järjestön 

jäseneksi, kv. järjestö liittää sen automaattisesti 

moninkertaispiiriin ja luovuttaa moninkertaispiirille klubin ja sen 

jäsenten tiedot.

• Suomessa moninkertaispiiri on MD107, Suomen Lions-liitto.

• Klubi ei voi liittyä Suomen Lions-liittoon olematta kansainvälisen 

järjestön jäsen. Klubi ei voi myöskään erota Lions-liitosta 

eroamatta samalla koko kansainvälisestä järjestöstä ja 

lopettamalla oman Lions-toimintansa.
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LIONS-KLUBI JA LIONS-LIITTO 
Klubin velvollisuudet Lions-liitossa

• Klubi on velvollinen maksamaan jäsenmaksun, jolla klubien 

moninkertaispiirille määräämien tehtävien hoito rahoitetaan.

• Jäsenmaksusta klubit päättävät liiton vuosikokouksessa.

• Osallistumisesta yhteisiin hankkeisiin (esim. Punainen Sulka, 

Lions-Quest, jne.) klubi päättää itsenäisesti. Velvollisuutta 

osallistumiseen yhteisiin hankkeisiin ei ole.

• Hyvä klubi on ainakin joissakin yhteisissä hankkeissa mukana. 

Parhaimmissa hankkeissa osallistuminen on ollut 80%-100%.
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LIONS-KLUBI JA LIONS-LIITTO 
Klubin oikeudet Lions-liitossa

• Klubit omistavat Suomen Lions-liiton ja niillä on oikeus 

osallistua liiton päätöksentekoon sen vuosikokouksessa.

• Klubilla on oikeus saada neuvontaa ja tukea Lions-liitolta 

(moninkertaispiiri 107).  Suomessa neuvonta on pääosin 

piireillä, joita liitto tukee neuvonnassa.

• Klubilla on oikeus saada käyttöönsä Lions-liitossa tehtyä 

markkinointi- ja tukimateriaalia. 

• Vaikuttaminen liitossa tapahtuu vuosikokouksessa 

osallistumalla päätöksentekoon ja tekemällä liiton toimintaa 

koskevia aloitteita.
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SUOMEN LIONS-LIITTO, MD107 
On olemassa klubeja varten (säännöt 3§)

• Lions-liitto hoitaa Kansainvälisen Järjestön moninkertaispiirille osoittamia 

tehtäviä sekä sellaisia klubien valtakunnallisia tehtäviä ja toimintoja, jotka klubit 

ovat sille vuosikokouspäätöksillään tehtäväksi antaneet.

• Lions-liitto toimii Suomen lionsklubien edunvalvojana, edustajana ja 

sopimusosapuolena viranomaisiin päin sekä kansainvälisessä yhteistyössä.

• Sopii ja antaa ohjeita yhteisistä menettelytavoista ja käytännöistä.

• Lions-liitto tukee rahallisesti piirien toimintaa (100 000€/v.)

• Lions-liitto on ottanut järjestövakuutuksen, joka turvaa klubien aktiviteetit niissä 

mahdollisesti sattuvien henkilövahinkojen osalta. 

• Klubien palvelutyön tukena toimii valtakunnallisella tasolla Arne Ritari-säätiö, 

joka rahoittaa klubien palveluhankkeita.
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LIONS-LIITON JÄRJESTÖVAKUUTUS
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Vakuutuksesta korvataan klubien järjestämissä erilaisissa aktiviteeteissa ulkopuolisille 

aiheutuneet henkilö- tai esinevahingot, joissa klubit tai leoklubit ovat voimassa olevan 

oikeuden mukaan korvausvastuussa. Mikäli tapahtuman kävijämäärä on suurempi kuin 2 

000, klubin tulee itse tarkistaa vakuutusyhtiön kanssa onko tämä vakuutus 

voimassa. Vakuutuksenottajan itsensä haltuun uskotulle ja käytössä olevalle vieraalle 

omaisuudelle mahdollisesti aiheutuneita vahinkoja tämä toiminnan vastuuvakuutus ei 

kata.

Enimmäiskorvausmäärä on 1.000.000 € ja omavastuu on 600 €.

Aktiviteetteihin mahdollisesti osallistuvat talkootyöntekijät eivät kuulu tämän vakuutuksen 

piiriin. Oikeusturvavakuutuksesta korvataan Pohjola Vakuutus Oy:n hyväksymiä asianajo-

ja oikeudenkäyntikuluja, jotka liittyvät klubien aktiviteetteihin.

Enimmäiskorvausmäärä on 25.000 € ja omavastuu on 15 %, kuitenkin vähintään 600 €.

https://www.lions.fi/jasenille/lionstoiminnan_ohjeita/jarjestovakuutus/



SUOMEN LIONS-LIITTO, MD107 
Liiton tehtäviä

• Valtakunnallinen jäsenasioiden hoito (GMT)

• Valtakunnallinen valmennus ja koulutus (GLT)

• Valtakunnalliset palveluohjelmat (GST)

• LCIF-tuki

• Julkaisutoiminta, markkinointi ja viestintä (Lion-lehti, WWW-sivut, uutiskirjeet, esitteet, PR-

materiaali)

• Varainhankinta valtakunnallisia aktiviteetteja varten (joulukortit, Lions-arvat) 

• Nuorisovaihto ja nuorisoleirien rahoitus

• Kansainvälinen toiminta

• Lions-Quest

• Leo-toiminta

• Orkester Norden

• ALERT-ryhmä, jonka vastuulla on katastrofiapu

• Sri Lankan sairaalaprojekti, ystävät ja kummilapsitoiminta

• Lionsklubien erikseen päättämät hankkeet (esim. Punainen Sulka-kampanjat, Puhtaat vedet 

-kampanja, kumppanuushankkeet jne.)
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SUOMEN LIONS-LIITTO, MD107 
Liiton johtaminen

Vuosikokous

• Suomen Lions-liiton asioista päättävät liiton omistavat klubit joka 

vuosi vuosikokouksessa. 

Kuvernöörineuvosto

• Vuosikokousten välillä moninkertaispiiriä/Lions-liittoa johtaa 

Kuvernöörineuvosto, joka käyttää päätösvaltaa toimintakauden 

aikana.

Hallitus

• Hallitus valmistelee asiat Kuvernöörineuvostolle ja toimeenpanee 

sen päätökset.
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LIONS-KLUBI JA LIONS-PIIRI 
Liittyminen jäseneksi 

• Kun klubi perustetaan, kansainvälinen järjestö liittää 

klubin myös jäseneksi siihen piiriin, jonka toiminta-

alueelle klubi perustetaan.

• Klubi ei voi päättää itse piiriin liittymisestä tai siitä 

eroamisesta. Eroaminen voi tapahtua vain eroamalla 

koko Lions-järjestöstä.
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LIONS-KLUBI JA LIONS-PIIRI 
Klubin velvollisuudet omassa piirissä

• Ainoa velvollisuus, mikä klubille voidaan piirissä asettaa, on jäsenmaksun 

maksaminen, mikäli piirin klubit ovat sellaisesta piirin vuosikokouksessa 

päättäneet.

• Toistaiseksi mikään piiri ei ole päättänyt jäsenmaksusta, vaan piirit saavat 

perusrahoituksensa Lions-liitosta (moninkertaispiiri 107). 

• Jotkut piirit ovat päättäneet tukimaksusta, mutta se on vapaaehtoinen. Piirit 

keräävät klubeilta vapaaehtoista tukea myös nuorisovaihtoleirien 

rahoitukseen.

• Muut klubin velvoitteet piirissä ovat moraalisia ja eettisiä (esim. 

osallistuminen piirin toimintaan ja yhteisiin hankkeisiin).

• Klubilla on kuitenkin täysi vapaus päättää, mihin se osallistuu. Hyvä klubi ei 

koskaan jättäydy kaikesta pois.
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LIONS-KLUBI JA LIONS-PIIRI 
Klubin oikeudet omassa piirissä

• Klubit omistavat piirinsä ja niillä on oikeus osallistua piirin 

päätöksentekoon sen vuosikokouksessa. 

• Klubilla on oikeus saada piiriltään neuvontaa ja tukea. Sen 

lisäksi joku piirikuvernööreistä, lohkon puheenjohtaja ja 

aluepuheenjohtaja vierailevat jokaisessa klubissa tavoitteena 

antaa klubille tietoa ja kartoittaa klubin toiveita Lions-

toiminnasta.

• Vaikuttaminen piirissä tapahtuu vuosikokouksessa 

osallistumalla päätöksentekoon ja tekemällä piirin toimintaa 

koskevia aloitteita.
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LIONS-KLUBI JA LIONS-PIIRI 
Organisaatio ja päätöksenteko

• Piiriä johtaa piirin ja moninkertaispiirin (Lions-liiton) 

vuosikokouksessaan valitsema ja Kansainvälisen presidentin 

nimittämä piirikuvernööri.

• Piirikuvernöörillä on piirin johtamisessa apunaan

– Piirin johtoryhmä ja

– Piirihallitus.

• Piiri jakautuu alueellisesti lohkoihin ja usean lohkon alueisiin. 

• Piirikuvernööri sijoittaa jokaisen klubin johonkin lohkoon ja 

lohkot alueisiin (mikäli aluejako on piirissä käytössä).
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LIONS-LIITON TOIMISTO
Palkatut työntekijät

• Toiminnanjohtaja, pääsihteeri,

• Toimisto- ja taloussihteeri,

• Viestintä- ja markkinointipäällikkö ja

• Lions-Quest koulutussihteeri.

14.9.2020
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LIONS-LIITON TOIMISTO
Toimiston tehtävät

1. Suomen lionsklubien tuki ja ohjaus

2. Julkaisutoiminta ja markkinointi

3. Liiton toimielinten kokousten valmistelu ja toimeenpano

– Vuosikokous (1/vuosi)

– Kuvernöörineuvoston kokoukset (4-12/vuosi)

– Hallitus (10-15/vuosi)

4. Liiton talouden ja omaisuuden hoito

5. Varainhankinta

6. Yhteisten toimintojen (toimialat) tuki

7. Johtajavalmennus ja valtakunnantason koulutus

8. Tuki moninkertaispiirin projekteille
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Eurooppa Foorumi EF (vuosittain syksyllä)

EF:n toteutuksesta on sovittu yhteisesti laadituissa säännöissä (Rules of Procedure).

• Osallistumisen tavoitteet

EF osa Lions-järjestön kansainvälistä toimintaa.  Sen aikana jäsenmaat saavat mahdollisuuden 

tutustua eurooppalaiseen Lions-toimintaan ja saada ideoita ja vaikutteita muilta alueen jäseniltä. 

Forumiin osallistuu myös järjestön korkein johto. 

• Vaikuttaminen EF:ssa

EF:ssa päätökset tehdään lionien Euroopan neuvostossa (European Council), jossa jokaisella 

jäsenmaalla on yksi ääni. EF:n yhteydessä toimii kolme työryhmää, jotka ohjaavat eurooppalaista 

yhteistyötä ja EF:n kehitystä.

• Eurooppa Foorumin komiteat

• Long Range Planning Committee

• Supervisory Committee

• Advisory Committee

• EF:n yhteiset projektit

• Thomas Kuti – musiikkikilpailu

• 21. vuosisadan nuoret lähettiläät kilpailu

.
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Pohjoismainen yhteistyö, NSR (tammikuu)

• Pohjoismainen yhteistyöneuvosto, Nordiska Sambarbetsrådet (NSR) 

kokoontuu vuosittain tammikuussa. NSR on Pohjoismaiden 

kuvernöörineuvostojen muodostama yhteistyöelin.  NSR-yhteistyön

tavoitteena on Lions-toiminnan kehittäminen Pohjoismaissa, yhteinen 

palvelutyö ja yhteistyön ilmapiirin vaaliminen.

• NSR-yhteistyölle on laadittu yhteisesti hyväksytyt säännöt ja ohjeet. 

• Yhteistyöhön liittyvät hallinnolliset päätökset tehdään neuvoston 

kokouksessa. Yhteistyöneuvoston päätöksenteossa kunkin pohjoismaan 

äänimäärä vastaa jäsenmaan jäsenten lukumäärää.

• NSR:n sääntöjä ja taloutta koskevissa asioissa kullakin maalla on yksi ääni ja 

päätökset edellyttävät yksimielisyyttä.
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Pohjoismaisen yhteistyön elementtejä

• Orkester Norden

Pohjoismaiden lionit tukevat vuosittain nuoria muusikoita ja mahdollistavat heidän 

osallistumisensa yhteispohjoismaiseen nuorten sinfoniaorkesterileiriiin. Orkester Norden on 

sinfoniaorkesteri, joka koostuu parhaista musiikin opiskelijoista viiden Pohjoismaan 

konservatorioista. 

• Tapahtumat kansainvälisessä vuosikongressissa, pohjoismainen koordinaattori 

Yhteinen osallistuminen takaa pohjoismaisille lioneille laajan näkyvyyden kansainvälisissä 

vuosikongresseissa. Näitä yhteisesiintymisiä ja tapahtumia koordinoi pohjoismainen 

koordinaattori. Tehtävä on kaksivuotinen ja se kiertää pohjoismaiden kesken. 

• Yhteispohjoismainen hyväntekeväisyysprojekti vuosittain

Esim. aurinkokeittimet Keniaan, kehitysvammaisten asuntola Tarttoon, Kooliatlas.

• Pohjoismainen CC-yhteistyö

Pohjoismaiset puheenjohtajat muodostavat kautensa ajan toimivan CC-ryhmän, joka valmistelee 

NSR-kokoukseen tulevia yhteisiä asioita ja voi tehdä aloitteita NSR-toiminnan kehittämiseksi. 

• NSR-OC

NSR:ssä toimii työvaliokunta, joka valmistelee CC-ryhmän käsittelyyn tulevia asioita ja edustaa 

jatkuvuutta NSR-organisaatiossa. 
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Muu yhteistyö Suomen ympäristössä 

• Baltic Sea Lions

Yhteistyöhön osallistuu Itämeren rannalla sijaitsevia piirejä 9 maasta (Suomesta,    

Venäjältä, Virosta, Latviasta, Liettuasta, Puolasta, Saksasta, Tanskasta ja Ruotsista). 

Suomesta yhteistyössä on mukana B-piiri ja yhteistyöstä vastaa 1.VDG Sanna Siissalo.

Yhteistyön tarkoituksena on avun kanavoiminen Itä-Euroopan maille, mutta se myös  

rakentaa ystävyyssuhteita ja harjoittaa kulttuurivaihtoa, nuorisovaihtoa sekä  

ystävyysklubitoimintaa. 

Yhteistyössä olevilla mailla on jokaisella yksi ääni ja 1-2 edustajaa vuotuisessa 

tapaamisessaan (koordinaattorikokous). Suomen Lions-liitto kytkeytyy BSL –

yhteistyöhön IR-toimialan kautta. Baltic Sea Lions yhteyshenkilö on toimialan jäsen.
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Muu yhteistyö Suomen ympäristössä 

• Kalottikokous (Barents-konferenssi)

Vuosittain järjestettävä napapiirin pohjoispuolelle ulottuvien piirien Lions-klubien

tapaaminen. Yhteistyössä ovat mukana Norja, Ruotsi, Suomi ja Venäjä. Tällä hetkellä 

Venäjällä ei ole yhtään napapiirin pohjoispuolella olevaa klubia, joten osallistuminen sieltä

on alueen entisten klubien yksityisten jäsenten omaa toimintaa.

Kalottikokous on yhteistyötapaaminen, jossa vaihdetaan kokemuksia. Mahdollisuus on 

myös sopia yhteisistä projekteista Pohjois-Venäjän alueella.

Suomen Lions-liitto osallistuu Kalottikokoukseen lähettämällä sinne virallisen

edustajansa.
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Muu yhteistyö Suomen ympäristössä 

• Sri Lankan Lions-ystävät

Yhteisö on perustettu Suomen Lions-klubien Sri Lankassa toteuttaminen 

projektien tueksi. 

Ensimmäinen projekti oli Ratnapuran Silmäsairaala, jonka omarahoituksen 

järjestämisen seura otti vastuulleen.

Seura, on koonnut asiasta kiinnostuneita lioneita hankkeen taakse tukemaan 

sairaalaprojektia. Taloudenpidon hoitaa Lions-liitto. Seura kuuluu liiton IR-

toimialaan. 



Moninkertaispiirien ystävyyssopimus

• Suomen Lions-liitto (MD107) ja Sri Lankan moninkertaispiiri (MD306) ovat 

solmineet moninkertaispiirien välisen ystävyyssopimuksen.

• Suomen lionit ovat jo yli 30 vuoden ajan harjoittaneet yhteistyötä Sri 

Lankan lionien kanssa. Pitkäaikaisin menestysprojekti on ollut 

kummilapsitoiminta, jossa jo yli 2000 Sri Lankan koululaista on saanut 

suomalaisen leijonan tai klubin tukeman koulutuksen.

• Toinen keskeinen menestysprojekti on Ratnapuran silmäsairaala, joka 

rakennettiin Suomen Lions-liiton ja ulkoministeriön yhteistyönä ja jossa 

tuhannet varattomat ovat saaneet ilmaisen silmäleikkauksen ja näkönsä 

takaisin.

• Viimeisimpänä yhteistyöhankkeena on ammatillisen koulutuksen 

tukeminen Hanwellassa, Sri Lankassa.
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MIKSI PITÄÄ SELKEYTTÄÄ
Vastauksia 1

• Miksi meidän pitää maksaa maksuja Amerikkaan

– Klubi tulee olla Kv. Lions-järjestön jäsen, mikäli se haluaa olla lionsklubi

• Mitä varten meidän pitää joka kuukausi kertoa tekemisistämme 

Amerikkaan

– Kysymyksessä on eettinen velvoite. Järjestö haluaa kertoa, miten paljon hyvää 

teemme

• Klubimme ei tarvitse Lions-liittoa, emme halua maksaa sinne

– Lions-liitto on ainoa toimija Suomen lionsklubien yhteisissä hankkeissa ja se 

tekee työtä yhteisen menestymisen eteen. Lions-klubille jäsenyys syntyy 

automaattisesti klubin liittyessä Kv. Järjestöön.

• Taas se Lions-liitto määrää: kortteja, arpoja, Punaista Sulkaa, 

kumppanuuskonsertteja……

– Lions-liitto ei näitä määrää. Klubi päättää itse, osallistuuko se yhteisiin 

hankkeisiin
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MIKSI PITÄÄ SELKEYTTÄÄ
Vastauksia 2

• Mikä tämä tällainen Kuvernöörineuvosto on, hallitushan se asiat hoitaa

– Järjestössä tunnetaan vain kaksi päättävää elintä: vuosikokous ja 

kuvernöörineuvosto (=hallitus kv. mallisäännöissä). Säännös on velvoittava. 

• Lions-liitolla ja Moninkertaispiirillä pitää olla eri puheenjohtaja

– Nousee esiin silloin tällöin. Ei säännösperustaa (liiton säännöt). Kenen etu, 

kenen käytössä organisaatio, tulot ja omaisuus? 

• Viime vuosien kokouksiin, hallintoon ja pelisääntöihin liittyvä 

problematiikka

– Saako ilman rangaistuksen pelkoa olla eri mieltä ja laillisin keinoin yrittää 

vaikuttaa yhteisiin asioihin.

– Ristiriitatilanteissa johtajan velvollisuus on hakea yhteisymmärrystä. 

– Asiat riitelevät, niitä ei pitäisi henkilöidä.

– Kokousten laatuun ja dokumenttien tarkkuuteen huomiota

– Läpinäkyvyys ja avoimuus kunniaan

14.9.2020 Suomen lions-liitto ry 35



Lions Clubs International
MD 107 Finland

Suomen lions-liitto ry14.9.2020 36


