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LUKU XVI 
JÄRJESTÖN LEHTI 

 
A. LEHDEN TOIMITUSSÄÄNNÖT 

 
1. LION -lehden virallisten painosten tarkoituksena on antaa yksittäisille lioneille 

hyödyllisiä tietoja, jotka koskevat järjestön toimintaperiaatteita ja aktiviteetteja, 
motivoida jäseniä korkeammille palvelutasoille ja esitellä järjestön ohjelmia ei-jäsenille. 
Virallisten osioiden lisäksi eri maiden painoksia kannustetaan julkaisemaan myös muuta 
järjestön brändin mukaista sisältöä, milloin mahdollista. 
 

2. Päätoimittajalla, joka on järjestön toiminnanjohtaja markkinointi- ja jäsenyysjohtaja, on 
vastuu LION -lehden yleisestä valvonnasta. 
 

3. Jokaisessa lehden numerossa tulee olla virallinen lionsmerkki ja sanat "We Serve" (Me 
palvelemme) lehden toimitustietojen tai sisällysluettelosivulla. 
 

4. Virallisten painosten toimittajia vaaditaan painattamaan seuraavat materiaalit heti ne 
saatuaan tai Kansainvälisen uutisvaihdon (International News Exchange) määräämänä 
aikana. 
 
a. Kansainvälisen presidentin viesti ja valokuva, joka tulee painattaa minkä tahansa 

nykyisen tai entisen järjestön virkailijan tai toimittajan kirjoituksia edeltävälle sivulle. 
Toimittajien on otettava jokaiseen lehteen yksi presidentin viesti, jonka rahoittaa 
Lions Clubs International, sekä painettuun että digitaaliseen lehteen. Toimittajat 
voivat itse valita mikä viesti on sopivin lehden sisällön ja lukijoiden kannalta. 
Kansainvälisen presidentin viestit ovat ainoat säännöllisesti julkaistavat viestit. 
 

b. Lions Clubs Internationalin säätiön (LCIF) vuosikertomus. 
 

c. Säätiön vaikutus, korkeintaan kaksi tarinaa per painettu ja digitaalinen lehti ovat 
pakollisia. 
 

d. Artikkeleita järjestön suurista kansainvälisistä palvelualoitteista. 
 

e. Kansainvälisen hallituksen hyväksymien päätösten yhteenveto sekä kansainvälisessä 
vuosikongressissa äänestettävien päätösten varsinainen teksti. Voidaan julkaista joko 
painetussa tai digitaalisessa versiossa. 
 

f. Lyhyet elämäkerrat ja valokuvat ehdokkaista kolmannen varapresidentin virkaan, 
edellyttäen, että ne saapuvat ajoissa painatettavaksi ennen kansainvälistä 
vuosikongressia. Annetut materiaalit eivät voi sisältää tietoja yhteyksistä muihin 
järjestöihin. Voidaan julkaista joko painetussa tai digitaalisessa versiossa. 
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g. Kansainvälisen vuosikongressin ilmoittautumislomake paitsi niissä moninkertais- tai 
yksittäispiireissä, joissa ilmoittautumislomakkeet jaetaan erilaisella mutta 
hyväksyttävällä tavalla. 

 
h. Muuta materiaalia liittyen järjestön 100-vuotisjuhlaan, Kansainvälisen uutisvaihdon 

aiheista tai päätoimittajan määräyksestä. 
 

5. Hallintovirkailijoiden ja kansainvälisten johtajien nimet tulee luetella kaikkien virallisten 
lehtien jokaisessa numerossa julkaisutietojen sivulla yhdessä seuraavan lausunnon 
kanssa: LION Magazine, official publication of Lions Clubs International, is published 
by authority of the board of directors in 18 languages - English, Spanish, Japanese, 
French, Swedish, Italian, German, Finnish, Korean, Portuguese, Dutch, Danish, Chinese, 
Greek, Norwegian, Turkish, Thai and Hindi. 
 

6. Kansainvälisen presidentin ja hänen puolisonsa virallinen valokuva tulee julkaista 
kaikkien virallisten painosten kannessa aikaisintaan heinäkuussa ja viimeistään 
syyskuussa presidentin virkakauden aikana. 
 

7. Lehden virallisia painoksia ei saa käyttää poliittisiin tarkoituksiin. Kukaan ei voi toimia 
minkään painoksen toimittajana tai toimitusneuvostossa, jos hän on ilmoittanut 
ehdokkuutensa mihinkään seuraavista viroista: piirikuvernööri, varapiirikuvernööri, 
kuvernöörineuvoston puheenjohtaja, kansainvälisen hallituksen jäsen tai kansainvälinen 
virkailija; jos hänen ehdokkuuteensa on vahvistettu; tai hän palvelee jossakin näistä 
viroista, joko valittuna tai nimitettynä.  Edelleen ei kukaan nimitetyn tai vahvistetun 
ehdokkaan välitön perheenjäsen (isä, äiti, puoliso, sisarukset, lapset ja puolison 
sukulaiset) voi palvella toimittajana tai lehden toimitusneuvoston jäsenenä. Ehdokkaan 
julkistaminen vahvistuu hetkellä jolloin hänen klubinsa tai piirinsä (yksittäis-, ala- tai 
moninkertaispiiri) ilmoittaa tukevansa häntä. Tästä päätöksestä johtuvat erimielisyydet 
annetaan kansainvälisen hallituksen työvaliokunnan päätettäviksi. 
 

8. Virallisten lehtien toimittajat eivät saa käyttää lehteä kansainvälisen hallituksen, 
moninkertaispiirin kuvernöörineuvoston tai piirihallituksen vastaisten menettelyjen 
tukemiseen. Jäsenten mielipiteitä voidaan julkaista kirjeinä tai artikkeleina sillä 
edellytyksellä, että tehdään selväksi, etteivät heidän mielipiteensä välttämättä kuvasta 
järjestön virallisia mielipiteitä. 
 

9. Kaikkien entisten kansainvälisten presidenttien ja virassa olevien hallituksen jäsenten 
kuolemasta tulee julkaista Kansainvälisen uutisvaihdon kirjoittama muistokirjoitus ja 
valokuva.  
 

10. Jos on saatu jäsenanomuksia Lions Clubs Internationalin vaihtomerkki- (Trading Pin) ja 
postimerkkiklubeihin (Stamp Club), ne painetaan kerran vuodessa lehden päämajan 
painoksissa sekä lähetetään valinnaisena materiaalina kaikkiin muihin painoksiin. 
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11. Virallisia painoksia kannustetaan tekemään tilaa lukijakuntansa alueella pidettävien 
aluefoorumeiden mainostamiseen. Harkintansa mukaan lehdet voivat laskuttaa 
ilmoittautumislomakkeiden painattamisesta. 
 

12. Virallisten painosten toimittajia tulee kannustaa ajoittain lähettämään erityisen 
mielenkiintoisia tai tärkeitä artikkeleita alueiltaan Kansainväliseen uutisvaihtoon 
jaettavaksi muihin painoksiin. 
 

13. "LION" -logotyyppi, joka on päämajan painoksen kannessa, tulee painattaa 
englanninkielisenä kaikkien virallisten painosten kanteen. Maantieteellinen tai kielen 
määrittely voi olla sen alapuolella, kuten "En Espanol" tai "South Pacific" 
 

14. Viralliset painokset on julkaistava vähintään kuusi kertaa vuodessa joulukuuhun 2017 
saakka. Alkaen tammikuussa 2018, kaikki viralliset painokset on julkaistava vähintään 
neljä kaksi kertaa vuodessa ja lehdestä on julkaistava vastaava digitaalinen versio. 
Digitaalinen lehti on oltava, tai siihen sisältyy, html-pohjaisella alustalla, jonka design on 
sellainen, että se on optimoitu käytettäväksi mobiililaitteissa. Digitaalisissa lehdissä tulisi 
myös olla sovellus mobiililaitteita varten. [Muutos neljästä kahteen astuu voimaan 1. 
heinäkuuta 2020] 

 
15. Järjestön tunnus tulee olla kaikkien virallisten painosten etusivulla ja kaikkien 

digitaalisten versioiden aloitussivulla. 
 

16. Päivitetyt Melvin Jones jäsenyysluvut julkaistaan kolme kertaa vuodessa, jos niitä on 
myönnetty. 
 

17. Tavalliset korvaussäännöt koskevat matka- ja muita korvauksia. 
 
 

B. HALLINNOLLISET JA TALOUDELLISET TOIMENPITEET - VIRALLISET 
PAINOKSET 
 
1. Seuraavat tunnustetaan järjestön virallisiksi painoksiksi: Australia ja Papua Uusi Guinea, 

Itävalta, Bangladesh, Belgia, Iso-Britannia-Irlanti, Brasilia (Moninkertaispiirit LA, LB ja 
LC sekä erikseen moninkertaispiirille LC), Kanada (MD A), Kiina, Hongkong, MD 300 
Taiwan, Tanska, Suomi, Ranska, Saksa, Kreikka ja Kypros, Päämaja (englanti ja 
espanja), Islanti, Intia, Indonesia, Italia, Japani, Korea, Alankomaat, Uusi-Seelanti, Norja, 
Pakistan, Puola, Portugali, Ruotsi, Sveitsi, Thaimaa ja Turkki. 
 

2. Virallisten versioiden tuki on US$2,00 US$4,00 per jäsen, kun kaikkia toimintasääntöjä 
on noudatettu. Maksut suoritetaan puolivuosittain neljännesvuosittain ellei järjestön 
rahastonhoitajan kanssa ole tehty muuta sopimusta. Maksut lasketaan kuuden kolmen 
kuukauden jäsenmäärän keskiarvon perusteella laskemalla yhteen jäsenmäärä 
ensimmäisen kuukauden alussa ja kuudennen kolmannen kuukauden lopussa ja jakamalla 
se sitten kahdella. Valuuttakurssi puolivuosittain neljännesvuosittain maksettavalle 
summalle saadaan laskemalla yhteen Lions Clubs Internationalin virallinen kurssi kuuden 
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kolmen kuukauden ajalta ja jakamalla se kuudella kolmella. [Muutokset kohtaan B.2. 
astuvat voimaan 1. heinäkuuta 2020] 
 
Seuraavat talousraportit on saatava, jotta maksu voidaan suorittaa: 
 
a. Puolivuotinen tilitys, joka osoittaa tulot ja menot ajalta 1. heinäkuuta - 31. joulukuuta, 

on määrä lähettää viimeistään 31. maaliskuuta, ja ajalta 1. tammikuuta – 30. 
kesäkuuta, on määrä lähettää viimeistään 30. syyskuuta, käyttäen tämän luvun 
liitteenä A näkyvää kaavaketta. 
 

b. Painokset jotka eivät noudata näitä toimituksellisia ja hallinnollisia sääntöjä tulevat 
saamaan kirjallisen varoituksen jossa rikkomukset listataan.  Mikäli vaadittuja 
toimenpiteitä sääntöjen noudattamiseksi ei tehdä, voidaan painoksen oikeudet 
pidättää.  Taloudellinen tuki lehden toimittamiselle jätetään maksamatta joka kerta 
kun sääntöjä rikotaan. 
 

3. Enintään US$350,00:n suuruinen käännösmääräraha per painettu lehti maksetaan 
englanninkielisille lehdille auttamaan virallisen materiaalin käännöskuluissa sillä 
edellytyksellä, että pyyntöjä tukevat sellaisista palveluista maksettujen laskujen 
jäljennökset. Maksut käsitellään kaksi kertaa vuodessa seuraavina ajanjaksoina: (1) 1. 
heinäkuuta – 31. joulukuuta ja (2) 1. tammikuuta – 30. kesäkuuta. 
 

4. Jäsenmaksujen tuloja, jotka tukevat lehden virallisia painoksia, ei saa käyttää mihinkään 
muuhun tarkoitukseen. Ylijäämä voidaan pitää vararahastossa käytettäväksi tuleviin 
vajauksiin tai ne voidaan käyttää muihin tarkoituksiin kuten PR:ään, jos 
hallintojohtaja/päätoimittaja hyväksyy menot etukäteen. Kuitit ja laskut pitää lähettää 30 
päivän kuluessa kulusta.  
 

5. Säännöllisesti Kansainvälisestä uutisvaihdosta (International News Exchange) lähetettyä 
materiaalia lukuun ottamatta virallisten painosten tulee maksaa kaikesta erityisestä 
materiaalista tai kansainvälisestä päämajasta pyydetyistä palveluista, mukaan lukien 
osoitetarrat, erilliset värinegatiivit tai kuvitus, mutta ei niihin rajoittuen. 
Markkinointijaoston johtaja voi harkintansa mukaan antaa vapautuksen sellaisista 
laskuista 
 

6. Postitusluetteloja, joita käytetään lehden levittämiseen, ei saa käyttää muihin 
tarkoituksiin kuin virallisten julkaisujen postitukseen ilman päätoimittajan erikoislupaa. 
 

7. Viralliset painokset saavat kerätä lisäjäsenmaksuja lehden toiminnan tukemiseksi sillä 
edellytyksellä, että lionit lehden levikkialueella hyväksyvät sellaiset jäsenmaksut 
tunnustetuissa vuosikokouksissa. 
 

8. Virallisen painoksen asemaa voidaan anoa, jos alueella on 5 000 samaa kieltä lukevaa 
lionia, mutta on ymmärrettävä, että virallisen painoksen aseman myöntäminen on täysin 
kansainvälisen hallituksen harkinnan varassa. 
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9. Päämajan painoksia (englannin ja espanjankieliset) valvovat järjestön toiminnanjohtaja 
Markkinointi- ja jäsenyysjaoksen johtaja ja Markkinointijaoksen johtaja. 
 

10. Muita virallisia LION -lehden painoksia valvoo lehden toimitusneuvosto, jonka 
kokoonpano on seuraava, jos ei ole jo olemassa toimitusneuvostoa, jonka levikkialueen 
lionit ja Markkinointijaoksen johtaja on hyväksynyt: 
 
a. Jos toimitusneuvosto palvelee vain yksittäispiiriä, se koostuu kolmesta 

piirikuvernöörin nimittämästä jäsenestä. Kuka tahansa kansainvälinen johtaja, joka 
silloin palvelee piiristä, on toimitusneuvoston itseoikeutettu jäsen. 
 

b. Jos toimitusneuvosto palvelee moninkertaispiiriä, se koostuu kolmesta 
kuvernöörineuvoston puheenjohtajan nimittämästä jäsenestä. Yhdestä osapiiristä ei 
saa olla kahta jäsentä paitsi kun moninkertaispiiri käsittää vain kaksi osapiiriä. Siinä 
tapauksessa kaksi osapiiriä vuorottelevat kahden jäsenen suhteen. Jos 
moninkertaispiirissä on useampia kuin kolme osapiiriä, edustuksen 
toimitusneuvostossa tulee vuorotella osapiirien keskuudessa siten, että kaikki ovat 
edustettuina tasapuolisesti. Kuka tahansa kansainvälinen johtaja, joka silloin palvelee 
moninkertaispiiristä, on toimitusneuvoston itseoikeutettu jäsen. 
 

c. Jos toimitusneuvosto palvelee useampia kuin yhtä moninkertaispiiriä, jokainen 
moninkertaispiirin kuvernöörineuvoston puheenjohtaja nimittää yhden jäsenen 
toimitusneuvostoon. Jos toimitusneuvosto palvelee vain kahta moninkertaispiiriä, 
silloin moninkertaispiirit vuorottelevat toimitusneuvoston jäsenten nimittämisessä 
niin, että toimitusneuvosto koostuu kolmesta jäsenestä. Kuka tahansa kansainvälinen 
johtaja, joka silloin palvelee moninkertaispiiristä, on toimitusneuvoston itseoikeutettu 
jäsen. 
 

d. Nykyiset piirikuvernöörit eivät saa palvella toimitusneuvostossa. 
 

e. Toimitusneuvoston jäsenet voidaan nimittää uudelleen riippuen edellä olevissa 
kappaleissa a, b, ja c esitetyistä rajoituksista. 
 

f. Toimitusneuvostot valitsevat yhden jäsenen puheenjohtajaksi. 
 

g. Avoimet paikat toimitusneuvostossa täytetään riippuen samoista ehdoista ja 
rajoituksista, jotka pätevät alkuperäisiin nimityksiin. 
 

11. Päämajan englannin- ja espanjankielisten painosten toimittajia lukuun ottamatta kukin 
toimitusneuvosto tai kuvernöörineuvosto nimittää virallisten painosten toimittajat tai 
heidät valitaan vaaleilla. Toimittajien virkakausi on vähintään vuosi ja korkeintaan kolme 
vuotta. Toimittajat voidaan nimittää uudelleen. 
 

12. Toimitusneuvostot ovat vastuussa sen varmistamisesta, että noudatetaan kansainvälisen 
hallituksen toimintaperiaatteita, kuten on esitetty hallituksen päätöskokoelman tässä 
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luvussa, sekä päätoimittajan ja kansainvälisen uutisvaihdon (International News 
Exchange) ohjeita. 
 

13. Päätoimittaja on vastuussa kaikkien painosten toimituksen valvonnasta, mitä tulee 
sisältöön ja hallintoon. Kaikkien painosten tarkastus suoritetaan 1. tammikuuta ja 1. 
heinäkuuta tai niillä tienoilla hallituksen päätöskokoelman noudattamiseksi. Jos 
päätoimittaja ei ole tyytyväinen, että kaikki puutteet on korjattu 90 päivän kuluessa 
ilmoituksesta, hänen tulee ilmoittaa siitä kansainväliselle hallitukselle markkinointi- ja 
viestintätoimikunnan välityksellä. Jollei ole pakottavaa syytä sen tekemättä jättämiseen, 
toimikunta suosittelee virallisen kielen aseman peruuttamista. 
 

14. Virallisten lehtien päätoimittajien tulee tuottaa kaikki viralliset lehdet sellaisten 
standardien ja laadun mukaisesti, että järjestön jäsenille ja yleisölle voidaan antaa 
korkealaatuinen kuva järjestöstä. Päätoimittajan tulee määritellä tämä vaadittu laatu ja 
standardit säännöllisin väliajoin. Päättäessään näistä standardeista ja laadusta, 
päätoimittajan tulee käyttää vertailukohtana päämajan versiota, mutta ottaa kuitenkin 
huomioon paikalliset kustannukset ja olosuhteet sekä jäsenten lukumäärä lehden alueella. 
 

15. Virallisten painosten toimittajille annetaan virkamerkki, joka on samanlainen kuin 
kansainvälisen päämajan henkilöstölle annettava ja johon on painettu toimittajan nimi 
sekä arvo "Editor" (toimittaja) sekä vastaavan painoksen nimi. 
 

16. Jos julkaisijalta, painajalta tai postituspalvelulta saadaan palveluja, toimitusneuvostot 
pyytävät ajoittain, mutta ei missään tapauksessa harvemmin kuin kerran joka kolmas 
vuosi, kilpailevia tarjouksia vähintään kolmelta vaatimukset täyttävältä julkaisijalta, 
painajalta, postituspalvelulta tai muulta tärkeältä sellaisten palvelujen hankkijalta, joita ei 
lion tai lionit hanki painokselle täysin vapaaehtoisesti. 
 

17. LION -lehden virallisten painosten toimittajien, jotka järjestävät painatus- tai muita 
palveluja toimittamalleen painokselle, tulee yksityiskohtaisesti ilmoittaa oma tai läheisen 
perheenjäsenen etu sellaisissa yhtiöissä ja tulee muutenkin täysin noudattaa määrättyjä 
tarjoustoimenpiteitä. 
 
 

C. MAINOSTAMINEN 
 
1. Mainostajat saavat käyttää sanaa "Lions" ilmoituksissaan sillä edellytyksellä, että sen 

käyttöä ei käsitetä viralliseksi suositukseksi. 
 

2. Ilmoitusmyyntiin liittyvät tuotot ja kulut tulee näyttää selvästi kaikissa talousraporteissa 
ja tulot on käytettävä kulujen alentamiseen ja/tai lehden laadun parantamiseen. 
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D. TILAUKSET JA LEVIKKI 

 
1. Jokainen jäsen on oikeutettu saamaan yhden LION -lehden painoksen osana 

kansainvälistä jäsenmaksua. Lionien, jotka haluavat saada muita painoksia, tulee kääntyä 
suoraan niiden puoleen ja maksaa asianmukainen tilausmaksu. 
 

2. Lisätilauksia kansainvälisen päämajan LION -lehden painoksista on saatavana hintaan 
US$6,00 lähetettynä Yhdysvaltoihin ja US$12,00 postitettuna muualle. Yhden 
irtonumeron hinta on US$1,00. 
 

3. Vain klubi kokonaisuudessaan voi jäsenäänestyksellä muuttaa sen jäsenten saaman 
lehden painoksen. Kaikkien jäsenten tulee saada sama painos. Sen muuttamiseksi klubin 
tulee kirjoittaa molempien painosten toimittajille (nykyisen ja toivotun painoksen 
toimittajalle) sekä lähettää jäljennös levikkijohtajalle kansainväliseen päämajaan selvästi 
mainiten muutoksen voimaantulopäivän. Yhdeksänkymmenen päivän ennakkoilmoitus 
tarvitaan muutoksen tekemiseksi.  Intia on poikkeus tähän sääntöön.  Koska sekä 
englannin- että hindinkielinen versio painetaan Intiassa ja Intia ylläpitää sen omaa 
jäsenluetteloa, klubien jäsenet voivat valita joko englannin- tai hindinkielisen version 
LION-lehdestä Intiasta.  Kaikki ylimääräiset taloudelliset kulut jäävät Intian lionien 
vastuulle. 
 

4. Piirit (yksittäis- ja osapiirit) ja moninkertaispiirit voivat myös muuttaa saamansa 
painoksen, mutta vain sen jälkeen kun sen puolesta on äänestetty asianomaisessa piirin 
(yksittäis- tai osapiirin) tai moninkertaispiirin vuosikokouksessa. Päätöksen jäljennös 
lähetetään sekä nykyisin saadun painoksen toimittajalle että toimittajalle, jonka painoksen 
edustajat äänestivät saavansa. Päätöksen ja molempien kirjeiden jäljennös lähetetään 
kansainvälisen päämajan levikkijohtajalle ilmoittaen selvästi muutoksen 
voimaantulopäivän. Yhdeksänkymmenen päivän ennakkoilmoitus tarvitaan muutoksen 
tekemiseksi. 
 

5. Kun asianmukainen ilmoitus on suoritettu, kuten kappaleissa 3 ja 4 on edellä määrätty, 
levikkijohtaja vahvistaa muutoksen voimaantulopäivän kirjallisesti kaikille asianosaisille. 
 

6. Ilmainen lehti lähetetään kaikille entisten kansainvälisten presidenttien ja entisten 
kansainvälisten johtajien leskille. 
 

7. Lehden päämajan painoksen kappale lähetetään ensimmäisessä luokassa tai lentopostina 
kaikille piirikuvernööreille tai kuvernöörineuvoston puheenjohtajille, jotka tavallisesti 
saisivat nuo painokset. 
 

8. Järjestön viralliset edustajat YK:ssa saavat viisi kappaletta päämajan englanninkielistä 
painosta jaettavaksi YK:n päämajassa. 
 

9. Kaikkien lehden virallisten painosten on lähetettävä ilmaistilaus kansainväliselle 
presidentille hänen virkakautensa aikana. 
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10. Virallisten painosten tulee lähettää kaksi kappaletta jokaista painosta lentopostissa heti 

painattamisen jälkeen Markkinointijaoksen Brand and Creative team –ryhmän johtajalle 
kansainväliseen päämajaan.



 

LION-lehti 
      Painos 

Tilitys tuloista ja menoista päättyneeltä puolivuotiskaudelta    
 
Lehtien määrä tällä kaudella    Kokonaissivumäärä tällä kaudella (kaikki numerot)   
Onko kaikki virallinen materiaali painettu? �  � Kyllä � � Ei (Jos “Ei,” anna selitys eri kirjeessä) 
 
          Paikallinen  US 
 Valuutta  Dollaria 

Tulot 
Tulot LCI:lta vuosineljännekseltä, joka päättyy        
Tulot LCI:lta vuosineljännekseltä, joka päättyy        
Käännöskorvaus       
Muut tulot (selitä)        
Tuki yhteensä Lions Clubs Internationalilta       
       
Tulot paikallisilta jäseniltä (selitä)         
        
        
Mainostulot samalta ajanjaksolta        
Korot samalta ajanjaksolta        
Muut tulot (selitä)          
         
         
         
         
Tulot yhteensä paikallisilta tahoilta        
 A- Kokonaistulot         

Menot 
Design        
Tuotanto        
Valokuvat, jne.         
Painatus        
Pakkaus        
Postitus ja jakelu        
Toimituskulut ja -maksut        
Palkat        
Henkilökunnan eläkemaksut, jne.          
Henkilökunnan kulut            
Toimistokulut         ________   ________ 
Johtokomitean kulut        
Mainostuskulut, jne.         
Käännöskulut        
Vakuutus        
Muut menot (selitä)          
         
         
        
  
 B - Menot yhteensä      
       
 
 Ylijäämä (Alijäämä) ajalta  A - B      
      
 
Vakuutan, että olen parhaan tietoni mukaan antanut yllä oikein tulot ja menot, mitkä antavat oikean tiedon LION-lehden 
taloudellisesta tilasta yllämainitulla ajanjaksolla. 

Allekirjoittaja_______________________, Päätoimittaja    Pvm      

Lähetä osoitteeseen: Public Relations Department, Lions Clubs International, 300 W. 22ND Street, Oak Brook, Illinois, USA 60523-
8842 tai faksilla numeroon: 630-571-1685  
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