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1 Dokumentin yleistiedot 

 
Dokumentti sisältää rahastonhoitajan kansainvälisen jäsenmaksun käsittelyyn sisältyvät toi-
minnot. 
 
 

2 Versiohistoria 
 
Versio Päivämäärä Muutokset Tekijä 
1.0 24.7.2015 Perusversio JRy 
1.1 20.9.2015 Korjattu perhejäsenen kansainvälistä liittymis-

maksua koskeva teksti. 
Lisätty varsinaiseen maksamiseen liittyvät toi-
minnot 

JRy 

1.2 3.4.2016 Päivitetty voimaan tulleita muutoksia JRy 
1.3 6.4.2017 Päivitetty voimaan tulleita muutoksia JRy 
1.4 9.11.2017 Poistettu maininta maksusta Nordean tilille JRy 
1.5 16.12.2018 Dokumentin sisällön tarkistus, tekstitarkennuksia JRy 
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3 Rahastonhoitaja valinnan toiminnot 
 
 

 
 

  
 

 
 
 

  
 
 
 
 
 
 
  

Ei käsitelty tässä dokumentissa 

Ei käsitelty tässä dokumentissa 

Dokumentissa kuvataan ainoastaan Tiliotteeseen / jäsen-
maksuihin liittyvät tiedot 
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4 Rahastonhoitajan aloitusnäkymä 
 
 

 
 

1. Omat tehtäväni 
a. Klubin ajantasainen kansainvälinen saldo 

i. Valitsemalla tämän, pääset kohtaan Tiliote 
b. Voit ilmoittaa, että klubisi ei vastaanota paperilaskuja 

i. Mikäli tämä valinta ei ole näkyvissä, klubisi on jo ilmoittanut toimivansa pa-
perittomasti 

ii. Sinun tulee itse tarkistaa puolivuotislaskut sekä uusia jäseniä koskevat las-
kut järjestelmästä 

c. Klubin jäsentietojen katselu 
d. Klubin aktiviteettien katselu 

2. Klubin yleistiedot 
3. Omat tiedot 
4. Klubin jäsentiedot jäsenlajeittain sekä jäsenilmoitusten tilanne 

a. Kohdasta Lisää jäsenyyteen liittyviä tietoja näet klubisi jäsentiedot 
5. Klubin raportoitujen aktiviteettien tilanne 
6. Oman piirin tiedot 

  

1 

5 4 

3 2 

6 
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5 Tiliote 

 

  
 
Tiliotteen yläreunassa näet klubisi nykytilanteen. 
 
Kunkin kuukauden tiliotteen voit katsoa valitsemalla Katso/tulosta kyseisen kuukauden koh-
dalla. 
 
Huom! 
Mikäli klubisi on valinnut Älä tilaa tulostettua tiliotetta, et saa paperilaskua. 
Sinun tulee itse hakea puolivuosilasku järjestelmästä. 
Samoin uusien jäsenten osalta sinun tulee itse huolehtia laskun tarkistamisesta. 
 
Muista kertoa tämä seuraavan kauden rahastonhoitajalle. 
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5.1 Mallilasku 

 

 

  
 
Mikäli saldossa on merkintä CR, klubisi on maksanut liikaa tai kurssiero on ollut positiivinen. 
 

  

Huom! 
Mikäli tulostat heinäkuun viimeisen päivän 
laskun vasta syyskuussa, huomioi, että las-
kussa oleva euromäärä on laskettu syyskuun 
LCI:n vaihtokurssilla. 
Jos maksat laskun tulostushetkellä, niin LCI 
käyttää syyskuun valuuttakurssia. 
Tämä saattaa aiheuttaa joko + tai – merkki-
sen kurssieron. 

CR 
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Huom. Mikäli kuluvan kuukauden euromääräinen saldo poikkeaa edellisen kuukauden sal-
dosta eikä klubillasi ole ollut jäsenmuutoksia, johtuu tämä valuuttakurssivaihtelusta. 
 
Suoritettaessa maksu SEPA maksuna, varmista, että euromäärä on laskettu maksukuukau-
den LCI:n vaihtokurssilla, jonka voit katsoa osoitteesta 
http://www.lionsclubs.org/FI/member-center/resources/finance/resources-contact-rates.php 

 
Jos summan perässä on CR, älä maksa mitään, koska klubisi on maksanut liikaa tai on ollut 
valuuttakurssimuutoksia. 
 
Huom! Pyri maksamaan lasku vähintään viisi pankkipäivää ennen kuukauden päättymistä, 
jotta klubi välttyy mahdollisilta lisämaksuilta valuuttakurssin muuttuessa kuukauden vaihtees-
sa. Jos klubin suorittama maksu kirjautuu kansainvälisen rekisterin tietoihin vasta seuraavan 
kuukauden alussa, klubi on vastuussa mahdollisista valuuttakurssin aiheuttamista eroista. 
 
Tammikuun puolivuotislaskun suorittaminen ajallaan on erityisen tärkeää, koska piirikokous-
ten klubikohtaiset äänioikeustiedot tuotetaan helmikuun viimeisen päivän tilanteesta. 

  

http://www.lionsclubs.org/FI/member-center/resources/finance/resources-contact-rates.php
http://www.lionsclubs.org/FI/member-center/resources/finance/resources-contact-rates.php
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6 Kansainvälinen jäsenmaksu 

 
6.1 Perhejäsenyysohjelma 

Perhejäsenyysohjelma on avoin perheenjäsenille, jotka ovat jäseniä samassa klubissa, asu-
vat samassa taloudessa ja ovat sukua keskenään. 
Samassa taloudessa asumista ei vaadita alle 26-vuotiailta perheenjäseniltä, jotka opiskelevat 
tai palvelevat armeijassa. 
Perheen pääjäseneltä veloitetaan täydet kansainväliset maksut. 
Muilta perheenjäseniltä veloitetaan kansainvälinen liittymismaksu, mutta he maksavat puolet 
kansainvälisestä jäsenmaksusta.  
 

6.2 Opiskelijajäsen ohjelma 
 
Opiskelijat, jotka ovat vähintään täysi-ikäisiä ja enintään 30-vuotiaita ja liittyvät minkä tahan-
sa tyyppiseen klubiin opiskelijajäseninä, saavat vapautuksen kansainvälisestä liittymismak-
susta ja maksavat vain puolet (USD 21,50) kansainvälisestä jäsenmaksusta. 
 

6.3 Leosta lioniksi / entiset leot 
 
Kaikki nykyiset ja entiset leot saavat vapautuksen kansainvälisestä liittymismaksusta. Entiset 
leot, jotka ovat täysi-ikäisiä, alle 30-vuotiaita ja ovat olleet jäseninä vähintään vuoden ja päi-
vän, maksavat puolet kansainvälisestä jäsenmaksusta. 
 

6.4 Nuoret aikuiset 
Nuoret aikuiset, 30 ikävuoteen asti, saavat vapautuksen kansainvälisestä liittymismaksusta 
ja maksavat puolet kansainvälisestä jäsenmaksusta liittyessään klubiin, jossa on vähintään 
10 entistä leoa jäsenenä. 
 
Huomioitava, että kaikki kansainväliset jäsenohjelmat eivät välttämättä ole päivittyneet do-
kumenttiin. 
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7 Kansainvälisen jäsenmaksun maksaminen 

 
Jos maksat laskun eri kuukauden aikana kuin laskun päiväys, varmista, että euromäärä on 
laskettu maksukuukauden lionien vaihtokurssilla, jonka voit katsoa osoitteesta 
http://www.lionsclubs.org/FI/member-center/resources/finance/resources-contact-rates.php 
 
 

7.1 Maksu MyLCI:n kautta 
 
Maksut voidaan suorittaa luottokortilla tai PayPal-palvelun kautta klubin rahastonhoitajan, 
presidentin tai sihteerin MyLCI:n käyttäjätunnuksella. 
 
Kirjaudu MyLCI verkkosivulle. Valitse Oma lionsklubi → Tiliotteet/jäsenmaksut 
ja tämän jälkeen Suorita maksu tai kirjaudu suoraan etusivulta. 
 

 
 
Valinnan jälkeen aukeaa ikkuna 
 

 
 

http://www.lionsclubs.org/FI/member-center/resources/finance/resources-contact-rates.php
http://www.lionsclubs.org/FI/member-center/resources/finance/resources-contact-rates.php
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7.1.1 Luotto-/pankkikorttimaksu 

 
Valitessasi Luotto-/pankkikortti maksun, seuraavaksi pyydetään korttimaksun tiedot. 
 

 
 
Continue valinnan jälkeen aukeavista tiedoista ei ole näyttömalleja. 
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7.1.2 PayPal maksu 

 
Valittaessa PayPal, aukeaa ikkuna 
 

 
 
 
Valinnan Pay Now jälkeen aukeaa ikkuna, johon tallennetaan pyydetyt tiedot. 
Tästä eteenpäin aukeavat ikkunat ovat PayPal järjestelmästä eikä niitä ole käännetty suo-
meksi tai ruotsiksi. 
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7.2 SEPA maksu 

 
SEPA maksu suoritetaan klubin käytössä olevasta pankkiohjelmasta. 
 
Saaja  Lions Clubs International 
  300 W 22 Street 
  Oak Brook, ILLINOIS 60523-8842 
  USA 
 
IBAN  GB62 CHAS 6092 4241 2870 84 (älä anna välilyöntejä) 
Maakoodi GB 
BIC  CHASGB2L 
 
Viesti  Klubin nimi ja kansainvälinen numero 
  Jos tiedot puuttuvat, suoritusta ei voida kohdistaa klubille. 
 
Pankki  JP Morgan Chase, Bank, N.A. 25 Bank Street, London, E14 5JP 
 
 

8 Kotimainen jäsenmaksu 
 
Kotimainen jäsenmaksu uusilta jäseniltä on syyskauden aikana liittyneistä 33,00 € ja kevät-
kaudella liittyneistä 16,50 €. 
Kotimainen jäsenmaksu määritellään Lions-liitto ry:n vuosikokouksessa. Mahdollisesti muut-
tuneet jäsenmaksut tulee tarkistaa vuosikokouksen päätöksistä, koska välttämättä muutosta 
ei ole tehty tähän dokumenttiin. 
 
Perhejäsenen kotimainen jäsenmaksu on puolet pääjäsenen jäsenmaksusta. 
  
Kesän aikana eronneista jäsenistä suoritetaan klubille hyvitys, mikäli ero on merkitty jäsenre-
kisteriin syyskuun loppuun mennessä. 


