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1. Yleistä ohjeistusta 

 
Pääsääntöisesti jokainen lion ilmoittaa itse itsensä ja mahdollisen puolison/seuralaisen (jatkossa 
puoliso).  Ellei sinulla ole sähköpostiosoitetta, voit antaa ilmoittautumisesi tekemisen esim. klubisi 
sihteerille. 
 
Klubissa henkilöt, joilla on jäsenrekisterin päivitysoikeudet, voivat ilmoittaa oman klubinsa  lionit ja 
heidän puolisonsa. Kun klubivirkailija ilmoittaa klubinsa jäseniä, on tärkeää tarkistaa, että jäsenten 
yhteystiedot on päivitetty jäsenrekisteriin. Jokaiselle ilmoitetulle tulostetaan oma lasku ja se tulee maksaa   
7 vrk:n kuluessa ilmoittautumisesta. Ilmoittauduttaessa 30.4.2023 jälkeen maksuehto on aina heti.  Voit 
maksaa ilmoittautumisen myös verkossa. 
  
ARS-lounaalle ilmoittautumisessa ritarit ilmoittavat oman ilmoittautumisensa kohdalla myös puolisonsa, 
jos tämä osallistuu lounaalle. Järjestelmä hakee ritarinumeron automaattisesti.  
Huom. lisää ritarinumero, jos sitä ei tule järjestelmästä. 
 
Jokaiselle osallistujalle muodostuu oma viitenumerollinen lasku. Syy on se, että kokouspaikalla 
viitenumeron kautta päästään nopeasti mahdollisiin virheisiin ja selvittämään asia kyseisen osallistujan 
kohdalla.  
 
Vuosikokoukseen ilmoittautuminen edullisemmin hinnoin päättyy 30.4.2023.  
Jälki-ilmoittautuminen on 1.5.2023 – 15.5.2023 ja silloin on voimassa korotetut hinnat. 
 
Lisätietoja vuosikokouksen järjestelyistä ja ohjelmasta löytyy kotisivuilta https://vuosikokous.lions.fi. 
 
Ilmoittautumiseen liittyvissä kysymyksissä kokousjärjestäjän sähköpostiosoite on kanslia@vk2023espoo.fi. 

https://vuosikokous.lions.fi/
mailto:kanslia@vk2023espoo.fi
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2.  Kirjautuminen 

 
Kirjaudu järjestelmään vuosikokouksen kotisivuilla osoitteessa https://vuosikokous.lions.fi  
kohdassa ILMOITTAUTUMINEN. 
 

 
 
TÄRKEÄÄ: 
Käyttäjätunnus on sinun sähköpostiosoitteesi, jonka olet antanut liiton jäsenrekisteriin. Jos se on 
muuttunut, ota yhteyttä klubisi jäsenrekisterin hoitajaan, joka tekee korjauksen jäsenrekisteriin.   
Vasta muutoksen jälkeen voit jatkaa ilmoittautumista itse. 
 
Jos olet unohtanut salasanan tai et ole käyttänyt jäsenrekisteriä ennestään, tilaa salasana sähköpostiisi 
kohdasta ”Salasanan tilaus sähköpostiin”. 
Näytölle tulee ”Salasanan asetuslinkin tilaus”, johon kirjoitat sähköpostiosoitteesi.  
 
Jos sähköpostiosoite löytyy jäsenrekisteristä, niin saat sähköpostiisi viestin, joka sisältää osoitteen, jossa 
voit vaihtaa salasanasi. 
  
 
 
Jatketaan ilmoittautumiseen:  
 
Kun olet selvittänyt sisäänkirjautumisen, mikä on pakollinen sen vuoksi, että jäsenrekisterin pitäjä pystyy 
turvaamaan tietosuojan asettamat vaatimukset, näkymään tulee vuosikokouksen nimi, johon voit 
ilmoittautua.  
Aloita ilmoittautuminen valitsemalla ”Ilmoita osallistuja”.  
Jos yhtään riviä ei ole näkyvissä, vuosikokoukseen ilmoittautuminen järjestelmän kautta on päättynyt. 
 

 
 
Jos olet jo ilmoittautunut, voit myöhemmin tarkastella järjestelmään kirjautuneena ilmoittautumistasi 
valitsemalla ”Muokkaa ilmoittautumisia”.  
 

 
 

3. Osallistujatyypin valinta 

 
Valitse oikea  osallistujatyyppi pudotusvalikosta ja klikkaa ”Jatka”.  
Huom! Osallistujatyyppiä ei tämän jälkeen voi vaihtaa.  

https://vuosikokous.lions.fi/
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Jos osallistujatyyppi on väärä, osallistumisen voi perua ja aloittaa ilmoittautuminen uudelleen.  
Katso kohta 6. 
 

 
 
 

4. Valittavissa olevat osallistumispassit ja niiden hinnat 

 
Vuosikokous Espoo 2023 on suunniteltu tavanomaisen kolmipäiväisen kaavan mukaan. 
 
Hinnoissa on (suluissa)  jälki-ilmoittautumisen korotuslisä, joka astuu voimaan 30.4.2023 jälkeen 
ilmoittautuneille. 
 

Passi 1  Juhlapassi, 215 € (+40 €)  
Perjantai-illan iltamat ja illallinen, lauantain vuosikokouksen avajaiset, vuosikokous, kokouspalvelut, 
vuosikokouslounas ja iltapäiväkahvit/tee sekä lauantain iltajuhla ja illallinen. 

Passi 2  Koko lauantai, 190 € (+40 €)  
Lauantain vuosikokouksen avajaiset, vuosikokous, kokouspalvelut, vuosikokouslounas ja  iltapäiväkahvit/tee 
sekä lauantain iltajuhla ja illallinen. Ei sisällä perjantaita.  

Passi 3  Perjantai ja vuosikokouslounas 170 € (+40 €) 
Perjantai-illan iltamat ja illallinen, lauantain vuosikokouksen avajaiset, vuosikokous, kokouspalvelut, 
vuosikokouslounas ja iltapäiväkahvit/tee. Ei sisällä lauantai-iltaa.  

Passi 4  Kokouslounas ja kahvit 55 € (+20 €) 
Lauantain vuosikokouksen avajaiset, vuosikokous, kokouspalvelut, vuosikokouslounas ja iltapäiväkahvit/tee.  

Passi 5  Vain kahvi ja kokous 35 € (+10 €) 
Lauantain vuosikokouksen avajaiset, vuosikokous, kokouspalvelut, kokouksen iltapäiväkahvit/tee. Ei 
vuosikokouslounasta.  
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Erityisehdolliset passit 

Passi 6  Perjantaijuhla 65 € (+10 €), LEOT 50 € (+10 €) 
Perjantai-illan iltamat ja illallinen.  
Tämä passi on tarkoitettu puolisoille/seuralaisille, jotka osallistuvat perjantain iltamiin passin 1 tai 3 
ostaneen lionin kanssa, mutta eivät mihinkään muuhun kokousohjelmista, paitsi mahdollinen 
seuralaisohjelma.  
Passi on myös niille talkoolaisrekisterissä oleville talkoolaisille, jotka ovat päivien aikana talkoissa ja haluavat 
osallistua perjantain iltamiin vieraana.  
Rekisteröidyt Leot voivat ostaa passin alennettuun hintaan. 

Passi 7  Lauantaijuhla 75 € (+10 €), LEOT 60 € (+10 €) 
Lauantain iltajuhla ja illallinen.  
Tämä passi on tarkoitettu puolisoille/seuralaisille, jotka osallistuvat lauantain illalliselle passin 1 tai 2 
ostaneen lionin kanssa, mutta eivät mihinkään muuhun kokousohjelmista, paitsi mahdollinen 
seuralaisohjelma.  
Passi on myös niille talkoolaisrekisterissä oleville talkoolaisille, jotka ovat päivien aikana talkoissa ja haluavat 
osallistua lauantain illalliselle vieraana.  
Rekisteröidyt Leot voivat ostaa passin alennettuun hintaan. 

Passi 8 Yhdistelmä perjantai- ja lauantai-iltajuhlat 140 € (+20 €), LEO 110 € (+10 €) 
Perjantain iltamat ja illallinen sekä lauantain iltajuhla ja illallinen.  
Tämä passi on tarkoitettu puolisoille/seuralaisille, jotka osallistuvat perjantain iltamiin ja lauantain illalliselle 
passin 1 ostaneen lionin kanssa, mutta eivät mihinkään muuhun kokousohjelmista, paitsi mahdollinen 
seuralaisohjelma.  
Passi on myös niille talkoolaisrekisterissä oleville talkoolaisille, jotka ovat päivien aikana talkoissa ja haluavat 
osallistua perjantain iltamiin ja lauantain illalliselle vieraana. 
Rekisteröidyt Leot voivat ostaa passin alennettuun hintaan. 

 

Muut tilaisuudet 
 
Entisten lions-johtajien (PDG) tilaisuus  25 €  
Lions-liiton puheenjohtaja Heikki Mäki kutsuu entiset ja nykyiset piirikuvernöörit yhteiseen tapaamis- ja 
infotilaisuuteen pe 9.6.2023 klo 15-16. Tilaisuudessa on mahdollisuus saada rautaisannos syventävää tietoa 
vuosikokouksen keskeisistä päätösasioista, keskustella ja tavata toisiamme. 

MJF-cocktail 20 € (+10 €) 
Melvin Jones -cocktailtilaisuus lauantaina ennen iltajuhlaa. Tämän voi lisätä kaikkiin passeihin. Edellyttää 
MJF-jäsenyyttä. Myydään myös puolisolle/seuralaiselle. 

ARS-lounas, ilmoittautuminen 
Arne Ritari -killan Lions-ritareille ja heidän puolisoilleen/seuralaisilleen tarkoitettu vuosikokouslounas 
lauantaina 10.6.2023 klo 12-13.     
Tämän voi lisätä kaikkiin passeihin, joihin sisältyy lauantain lounas, numerot 1, 2, 3 ja 4.    
Mikäli passi on jokin muu (esim. passi 5), lisätään lounaalle osallistuttaessa hintana 25 eur.   
Järjestelmä hakee ritarinumeron.  Huom. Lisää ritarinumero, jos se ei tule järjestelmästä. 
 
ARS-lounaalle ilmoittautumisessa ritarit ilmoittavat oman ilmoittautumisensa kohdalla myös puolisonsa, jos 
tämä osallistuu lounaalle. Puolison lounashinta on 25 eur, ellei hän lionina omassa passissaan ole jo 
maksanut lounasta (passit 1, 2, 3, 4). 
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Temppeliaukion kirkko, 20 €  
Sunnuntaiaamun 11.6. messu kuuluisassa Temppeliaukion kallioon louhitussa kirkossa. Kirkko 
on Helsingin suosituin turistikohde. Kutsumme kaikki mukaan tutustumaan kirkkoon ja osallistumaan 
jumalanpalvelukseen. Näemme ja koemme, miten kirkko toimii sen alkuperäisessä suunnitellussa 
käytössä, jumalanpalveluksessa. 
Ennakkoilmoittautuminen kuljetukseen, josta veloitetaan 20 €/hlö:   
Lähtö hotelleilta aamulla klo 9 lähtien ja paluu hotelliin klo 13 mennessä. Tarvittaessa bussi kulkee 
rautatieaseman kautta, jolloin on mahdollisuus junan lähtöön klo 12 jälkeen. 
Kirkkoon voi luonnollisesti tulla omin avuin, jolloin ilmoittautumista kuljetukseen ei tarvita.  

Passien peruutusehdot 
Noudatamme Liiton suosituksia peruutusehdoissa: 
Mikäli osallistuja peruuttaa osallistumisensa viimeistään 16.4.2023, kaikki hänen jo mahdollisesti maksamat 
maksut palautetaan hänelle. Mikäli peruutus tapahtuu viimeistään 9.5.2023, osallistujalle palautetaan jo 
maksetuista maksuista 50 %. Muussa tapauksessa maksuja ei palauteta osallistujalle (pl. lääkärintodistus).  

 

Seuralaisohjelmat lauantaina 

Espoo mereltä, 55 € 
Bussikuljetus satamaan ja takaisin, kahden tunnin risteily hyvätasoisessa laivassa, opastus, kevyt lounas 
laivassa. Laivalla on iso aurinkokansi ja kannen alle sateensuojaan mahtuvat kaikki. Laivalla palvelee myös 
ravintola täysin anniskeluoikeuksin. 
Laiva täytetään ilmoittautumisjärjestyksessä. Matkan hinta on 55 €/henkilö.  
Kuljetus kulkee reittiä hotellit Garden Tapiola, Heymo 1, Radisson Blu, juhlapaikka Dipoli ja Hanasaari. Lähtö 
klo 11-12 ja paluu klo 16 mennessä. 

Otaniemen arkkitehtuuri ja tutustuminen Kyösti Kakkosen kokoelmaan Emmassa, Espoon modernin 
taiteen museo,  45 € lounas sisältyen 
 
Espoon Emma-museossa avattiin marraskuussa 2022 erityisen hieno ja kiinnostava näyttely suomalaisesta 
keramiikasta ja lasista. Vuonna 2020 Kyösti Kakkonen, EMMA – Espoon modernin taiteen museo ja Espoon 
kaupunki solmivat yhteistyösopimuksen Kyösti Kakkosen mahtavan kokoelman pitkäaikaisesta esittämisestä 
varten rakennetuissa uusissa huikean hienoissa näyttelytiloissa suunniteltuina vastaamaan kokoelman 
uskomatonta tasoa. 
Esillä on taide-esineitä sekä erityisiä rajattuja sarjoja. Näyttelyssä voi tutustua taideteollisuuden helmiin, 
muotoilun klassikoihin ja harvinaisuuksiin sekä muotoilun raja-aitoja ravisteleviin taideteoksiin. 
Kierros alkaa Otaniemestä opastetulla tutustumisella Alvar Aallon arkkitehtuuriin, unohtamatta Heikki ja 
Kaija Sireniä. Ripaus teekkarihistoriaakin saattaa näkyä matkalla. 
Ota museokortti mukaan, jos sinulla on sellainen.  Kuljemme bussilla, aluksi vieraiden poiminta hotelleista 
reittiä Hanasaari, Garden Tapiola, Heymo 1, Radisson Blu ja juhlapaikka Dipoli, josta lähtö klo 12.15. Lounas 
Otaniemessä ja Otaniemen kierros, sitten Emmaan ja takaisin Dipolissa tai hotellissa olemme klo 16 jälkeen.  
ARS-lounaalle osallistuvat puolisot voivat halutessaan liittyä matkaan klo 13.15 Dipolin edessä. 
 
Seuralaisohjelmien peruutusehdot 
Järjestäjän puolelta jokin seuralaisohjelmista voidaan peruuttaa, jollei 30.4.2023 mennessä ole tullut 
riittävästi ilmoittautuneita: Espoo mereltä 40 vierasta ja Otaniemi-Emma-kierros 20 henkeä. Osallistuja saa 
tällöin seuralaismatkoista maksamansa maksut takaisin. 
Mikäli osallistuja peruuttaa osallistumisensa viimeistään 16.4.2023, kaikki hänen jo mahdollisesti matkoista 
maksamat maksut palautetaan hänelle. Mikäli peruutus tapahtuu kuukautta ennen tapahtumaa, 
viimeistään 9.5.2023, osallistujalle palautetaan jo maksetuista maksuista 50 %. Muussa tapauksessa 
maksuja ei palauteta osallistujalle (pl. lääkärintodistus).  
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Muu ohjelma 

 
Vuosikokouspäivien ohjelmaan sisältyy myös muita tapahtumia, joita myydään halukkaille. Ne eivät 
kuitenkaan sisälly vuosikokousbudjettiin, vaan ovat järjestäjien omia hankkeita, joilla on tarkoitus mainostaa 
tapahtumaa ja herättää kiinnostusta. Nämä esitellään kotisivuilla https://vuosikokous.lions.fi. 
 

Ilmoittautumisen yhteydessä ostettavat tuotteet 

 
Espoo  pinssi   6 eur/ kpl 
Hunaja 330 g, lasipurkki  9 eur/kpl 
Kokoushunaja – lähituotantoa Espoon Hunajalta       
 

 

5. Osallistujan tiedot 

 

Itse ilmoittautuessa jäsenen tiedot täyttyvät jäsenrekisteristä. Puolison/seuralaisen tiedot pitää täyttää. 

Klubista ne, joilla on jäsenrekisterin päivitysoikeudet voivat ilmoittaa oman klubinsa muita edustajia ja 
heidän puolisonsa/seuralaisensa. Valitse jäsen, joka ilmoitetaan tai jäsen johon puoliso/seuralainen 
kytketään.  

 

 
 
 
 
Täytä ilmoittautumisessa kysytyt kentät ja valinnat. 
 
Maksajan nimi tulee laskulle tilisiirto-osaan. Täytä tämä, jos maksajana toimii esim. klubi. 
 

 

https://vuosikokous.lions.fi/
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Valitse mahdolliset erityisruokavaliot vetovalikoista. 
 
 

Virallinen kokousedustaja 
 
Valitse kyllä, jos sinut on valittu/valitaan klubin viralliseksi kokousedustajaksi. 
 

 
 
Jos olet entinen/nykyinen piirikuvernööri tai entinen/nykyinen kansainvälinen johtaja, järjestelmä tuo siitä 
tiedon jäsenrekisteristä, ja se näkyy ilmoittautumisessa. 
 
Erittäin tärkeätä:  Ilmoita tässä kokouksessa käyttämäsi äänestyspuhelinnumero. Äänestäminen tehdään 
tekstiviestillä, joten juuri tuo ilmoitettu puhelin pitää olla mukana kokouksessa.  
Lisäksi äänioikeutetuista pitää toimittaa klubin vahvistama valtakirja. Lähetä valtakirja 31.5. mennessä 
sähköpostilla osoitteeseen valtakirja@vk2023espoo.fi , tai tuo kokouspaikalle ja näytä se ilmoittautuessa. 
 
 
Tutustu henkilötietojen tietosuojaselosteeseen sekä varaus-, maksu-ja peruutusehtoihin ennen 
hyväksymistä.  

 
 

6. Ilmoittautumisen vahvistaminen/peruminen 

Lopuksi ilmoittautuminen vahvistetaan alhaalla olevalla painikkeella ”Vahvista ilmoittautuminen”.  
Kun olet vahvistanut ilmoittautumisen, voidaan muutoksia tehdä vain kokousjärjestäjän toimesta. Ole 
tarvittaessa yhteydessä kokousjärjestäjään  sähköpostilla: kanslia@vk2023espoo.fi. 
 
Ennen vahvistamista voit perua ilmoittautumisen  ”Peru ilmoittautuminen” -painikkeella. 
Järjestelmä kertoo, että ilmoittautuminen on peruttu. 

 

 

mailto:valtakirja@vk2023espoo.fi
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7.  Maksaminen heti tai laskulla 

Valitse maksutapa:  Verkkomaksu heti tai lasku.  Valintasi mukaan tulee ilmoittautumisen vahvistamisen 
jälkeen näkyviin Maksa verkossa-palkki tai Tulosta lasku -palkki. 
 
Verkkomaksu (Paytrailpalvelu) toimii suoraan järjestelmästä:  
klikkaa Maksa verkossa ja suorita maksu.  Sen jälkeen voit tulostaa kuitin verkkomaksusta. 
 

 
 

Jos olet valinnut maksamisen laskulla, klikkaa Tulosta lasku,  
jolloin lasku latautuu ja voit tulostaa sen normaaliin tapaan laitteesi Tulosta-komennolla.  
Voit halutessasi myös tallentaa laskun tiedostoihisi.  Maksa lasku eräpäivään mennessä.  
 
Lopuksi voit tulostaa ilmoittautumisen tiedot, jossa näkyy myös maksun tilanne tulostushetkellä.   
 
Huom. Ilmoittautuminen astuu voimaan vasta, kun lasku on maksettu.   
 
 

8.  Uuden osallistujan ilmoittaminen 

Valitse  toiminto ”ilmoita uusi osallistuja”. 

 
Valitse taas pudotusvalikosta esim. Puoliso/seuralainen. Kirjoita maksajan nimi ja täytä muut tiedot ja 
valinnat.  Klikkaa Tallenna. Lopuksi ”Vahvista ilmoittautuminen”, katso kohta 6.  
Muista myös tulostaa lasku tai maksaa heti verkossa, katso kohta 7. 
 
 
Kun ilmoittautumiset on tehty, kirjaudu ulos  klikkaamalla ”Lopetus”. 
 
llmoittautumiseen liittyvissä kysymyksissä kokousjärjestäjän sähköposti on: kanslia@vk2023espoo.fi 
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