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TOIMINTAOHJEITA PRESIDENTILLE

TUTUSTU KLUBISI sääntöihin ja huoleh-
di niiden päivittämisestä, jos se on tar-
peellista. Ks. klubin mallisäännöt Lions-
liiton kotisivuilta. Hoida erityisesti vuosi-
kokous lokakuussa ja vaalikokous huhti-
kuussa.
 • Laadi oman klubisi ja oman tule-
van kautesi toimintasuunnitelmaehdotus 
huhtikuun vaalikokoukseen.
 • Nimeä klubillesi ennen toiminta-
kautesi alkua toimikuntien ja työryhmi-
en puheenjohtajat (esimerkiksi nuoriso-
vaihtaja, jäsenvastaava, palveluvastaava, 
Quest-lion, LCIF-lion) sekä näihin jäse-
net.
 • Lions-liiton kotisivuilla on hyvää 
kokoustekniikan ja klubiviihtyvyyden 
materiaalia. Tutustu niihin ja saat oivaa 
tukea omaan toimintaasi.
 • Osallistu lohkon/alueen/piirin ko-
kouksiin ja koulutuksiin. 
 • Tutki, onko klubillasi toteutettavien 
aktiviteettien edellyttämät vastuu- ja ta-
paturmavakuutukset. Lions-liitto mak-
saa vuosittain vakuutuksen, joka sisäl-
tää liiton ja sen jäsenklubien (mukaan 
lukien leoklubit) järjestötoiminnan vas-
tuu- ja oikeusturvavakuutuksen. Vastuu-
vakuutuksesta korvataan ulkopuolisille 
aiheutuneet henkilö- tai esinevahingot, 
joista järjestäjä on voimassa olevan oi-
keuden mukaan korvausvastuussa. Oi-
keusturvavakuutuksesta korvataan va-
kuutusyhtiön hyväksymiä asianajo- ja 
oikeudenkäyntikuluja. Klubin jäseniä ja 
talkooväkeä vastuuvakuutus ei kata, jo-
ten heitä varten klubin tulee ottaa oma 
vakuutus. Liiton vakuutusyhtiö on Poh-
jola Vakuutus Oy.
 • Huomioi klubijäsentesi merkkipäi-
vät. Tämä käy kätevästi Arne Ritari -sää-
tiön adresseilla, jolloin tuet myös suoma-
laista klubitoimintaa.
 • Älä haaskaa kokousaikaa, vaan 
valmistele asiat hallituksessa ja toimi-
kunnissa. Tuo kokoukselle vain päätös-
ehdotukset ja raportit.

• Valmistele klubialoitteet Lions-lii-
ton vuosikokousta varten ja lähetä ne 
liittotoimistoon niin, että ne ovat perillä 
viimeistään 16.1. toimiston aukioloaika-
na.
 • Valmistele klubialoitteet piirisi 
vuosikokoukseen ja lähetä ne piirisi pii-
rikuvernöörille viimeistään 15.1.

Toimintaohjeita presidentille, 
sihteerille ja rahastonhoitajalle

TEE JÄSENILMOITUKSET päämajan (MyLCI)
jäsenrekisteriin ja aktiviteettikirjaukset 
(MyLion) kuukausittain. • Tee 
muutosilmoitus yhdistysrekisteriin klubin 
nimenkirjoittajien muuttumisesta (huom. 
presidentin allekirjoitus).
 • Osallistu lohkon/alueen/piirin kokouksiin ja 
koulutuksiin.
 • Luovuta arkistosi seuraajalle toimikautesi 
päättyessä. Arkistointiohje.
 • Muista tilata mahdolliset palkinnot hyvissä 
ajoin ennen toimintakauden loppua. 
  • Ansiomerkkien kirjaamista varten liiton 
jäsenrekisterissä on kunkin jäsenen kohdalla 
valikko, johon kirjataan jäsenen saamat 
kaikki ansiomerkit, huomionosoitukset ja 
palkinnot. Klubin sihteeri kirjaa klubin 
jokaisen jäsenen kaikki ansiomerkit ja 
palkitsemiset rekisteriin.
 .• EU:n tietosuoja-asetuksen myötä Suomen 
Lions-liitto ry:n ja lionsklubien pitää hoitaa 
omien henkilörekisteriensä selosteet 
asetuksen vaatimalle tasolle. Tutustu 
huolellisesti tietosuojaohjeisiin, jotka löytyvät 
Lions-liiton kotisivuilta. • On tärkeää 
huolehtia siitä, että klubin sähköposti 
(klubin.nimi@lions.fi) kääntyy oikeille 
henkilöille ja oikeisiin sähköpostiosoitteisiin. 
Siksi on pidettävä huolta siitä, että henkilöiden 
sähköpostiosoitteet ovat ajan tasalla ja sellaisia, 
joita myös luetaan. Klubin sihteeri päivittää 
muutokset sähköpostiosoitteisiin päämajan 
jäsenrekisteriin MyLCI:hin, josta tieto välittyy 
muutaman päivän viiveellä Suomen Lions-
liiton jäsenrekisteriin.

Katso myös s. 21 Tietoa jäsenrekisteristä

TOIMINTAOHJEITA SIHTEERILLE

TOIMINTAOHJEITA 
RAHASTONHOITAJALLE

PIDÄ HALLINTO- JA AKTIVITETTITILIT 
aina erillään. Maksa laskut ajallaan. Osal-
listu lohkon/alueen/piirin kokouksiin ja 
koulutuksiin.
 • Lions-liiton myyntilaskut, kuten 
kotimaiset jäsenmaksu- ja verkkokauppa-
laskut, lähetetään sähköpostitse klubin 
sähköpostiosoitteeseen (klubin.nimi@
lions.fi). Näin laskut välittyvät sekä klu-
bin presidentin, sihteerin että rahaston-
hoitajan omaan sähköpostiin. Jos klubi 
on ilmoittanut verkkolaskuosoitteensa 
Lions-liitolle, myyntilaskut lähetetään 
siihen. Paperisia laskuja ei lähetetä.

KOTIMAISET JÄSENMAKSUT 
• Suomen Lions-liitto ry lähettää klu-
bin kauden 2022–2023 kotimaisen jä-
senmaksulaskun klubin sähköposti-
osoitteeseen klubin rahastonhoitajalle 
osoitettuna. Laskut lähtevät elokuun ai-
kana.
 • Kotimainen jäsenmaksu 35 euroa
erääntyy maksettavaksi elokuussa. 
Kauden aikana jäseneksi liittynyt mak-
saa jäsenmaksua liittymiskuukaudesta 
lähtien. Kauden aikana eronneista jäse-
nistä ei saa hyvitystä. Kotimaista liitty-
mismaksua ei peritä.
 • Perhejäsenen jäsenmaksu on 
puolet pääjäsenen kotimaisesta jäsen-
maksusta. Tämä edellyttää, että perhe-
jäsenyys on merkitty päämajan jäsen-
rekisteriin (MyLCI). 
 • Opiskelijajäsenen ja Leo-Lion -jä-
senen jäsenmaksu on 50 % täydestä jä-
senmaksusta eli 17,50 euroa/opiske-
lija- tai Leo-Lion -jäsen. Jäsentyypin 
käsittelyssä noudatetaan samoja pe-
riaatteita kuin kansainvälisessä ohje-
säännössä. Opiskelijajäsenmaksu kos-
kee enintään 30-vuotiaita opiskelijoita, 
jotka liittyvät minkä tahansa tyyppi-
seen klubiin. Leo-Lion -jäsenyys kos-
kee 18–35-vuotiaita nykyisiä tai entisiä 
leoja, jotka ovat palvelleet leoina vähin-
tään vuoden ja päivän ajan.

https://www.lions.fi/site/assets/files/2180/arkistointiohje.pdf


    LIONS-INFO 2022–2023    17

KANSAINVÄLISET JÄSENMAKSUT
• Päämaja lähettää laskut/tiliotteet klubin 
rahastonhoitajalle postissa vain, jos 
MyLCI:ssä tiliotteet/jäsenmaksut-kohdassa 
”Tilaa tulostettu tiliote” on valittuna. 
Klubin kansainväliset jäsenmaksulaskut 
ovat tulostettavissa MyLCI:ssä, tiliotteet/
jäsenmaksut ja sieltä voi myös tarkistaa 
klubin maksutilanteen. Tiliotteella näkyy 
kuukauden alkusaldo (Balance Forward/
US Currency) ja sen jälkeen kuukauden 
tapahtumat, mahdolliset laskutettavat asiat 
ja/tai klubin maksusuoritus. Klubin 
maksusuoritus näkyy siten, että keskellä 
lukee ”Payment” ja sen jälkeen maksettu 
euromääräinen summa, joka on muutettu 
USD:si. Jos tiliotteen loppusaldon per-
ässä on kirjaimet CR, on klubilla 
saamista, joka huomioidaan tulevissa 
laskuissa. Jos klubilla ei ole kuukauden 
aikana mitään tapahtumia, näkyy tiliotteella 
vain kuukauden alkusaldo ja kuukauden 
loppusaldo, molemmat ovat USD.
 • Kansainvälisiä jäsenmaksuja ei voi 
maksaa Suomen Lions-liiton kautta, 
vaan ne tulee maksaa suoraan päämajaan 
eli Lions Clubs Internationalille, joko 
MyLCI:n kautta luottokorttimaksuna tai 
päämajan Lontoossa olevalle pankkitilille 
SEPA-maksuna. SEPA-maksut ulkomaille 
maksetaan euroissa. SEPA- maksun 
tekeminen ulkomaille onnistuu helposti 
omasta verkkopankistasi seuraavin tiedoin:

Saaja: Lions Clubs International Osoite:
300 W 22nd Street, Oak Brook IL 
60523-8842, USA
IBAN-tilinumero: 
GB62CHAS60924241287084 Maakoodi:
GB
BIC-koodi: CHASGB2L Saajan pankki:
JP Morgan Chase, Bank, N.A.
Osoite: 
25 Bank Street, London, E14 5JP
Viestikenttään: Kirjoita klubin nimi ja 
kansainvälinen numero. Jos nämä tiedot 
puuttuvat, päämajassa ei voida 
kohdistaa suoritusta klubille.

• Päämaja veloittaa jäsenmaksut kah-
dessa erässä 1. tammikuuta ja 1. heinä-
kuuta päämajassa olevien jäsentietojen 
perusteella. Tämä tarkoittaa, että klubien 
on päivitettävä jäsentiedot 15. kesäkuuta 
ja 15. joulukuuta mennessä, jotta ne saa-
vat laskun/tiliotteen, joka vastaa oikeaa 
jäsenmäärää. 30.6. ja 31.12. jälkeen eron-
neiden jäsenten jäsenmaksuja ei hyvitetä.

JÄSENMAKSUT
• Kansainvälinen jäsenmaksu on jäse-
neltä 43 USD/kausi eli 21,50 USD/las-
kutuserä.
 • Kansainvälinen liittymismaksu 
uudelta jäseneltä on 35 USD. Maksuun 
sisältyy uuden jäsenen kansio. Uuden 
klubin charter-jäsenen liittymismaksu 
on 35 USD ja siirtojäsenen liittyminen 
uuteen klubiin 20 USD.
 • Perhejäsenen jäsenmaksu on puo-
let pääjäsenen kansainvälisestä jäsen-
maksusta. Tämä edellyttää, että perhe-
jäsenyys on merkitty päämajan jäsen-
rekisteriin (MyLCI). 
 • Korkeintaan 30-vuotiaan opiske-
lijajäsenen jäsenmaksu on puolet kan-
sainvälisestä jäsenmaksusta eikä pää-
maja veloita hänestä perustamis- tai 
liittymismaksua.
 • Yli 30-vuotiaan kampusklubiin
tai kampusklubin liitännäisklubiin liit-
tyvän opiskelijajäsenen jäsenmaksu on 
43 USD. Lisäksi päämaja veloittaa alen-
netun liittymis-/perustamismaksun 10 
USD.

• Kansainvälisen järjestön ainaisjä-
senmaksu (650 USD) voidaan maksaa 
päämajan pankkitilille ulkomaanmak-
suna seuraavasti:

Saaja: Lions Clubs International
Osoite: 300 W 22nd Street, Oak Brook
IL 60523-8842, USA
Saajan pankkitilinumero: 105732
Saajan pankki: 
JP Morgan Chase Bank, N.A.
Osoite: 120 South LaSalle Street, 
Chicago, IL 60603, USA
ABA-numero: 021000021 
(Voi lisätä saajan pankkitietojen yhteyteen.)
Swift-numero: CHASUS33
Tiedonantoja maksun saajalle: Klubin 
nimi ja kansainvälinen numero sekä 
merkintä ”Life Membership”. Lähetä ai-
naisjäsenanomus ja kuitti maksusta pää-
majaan. Lomakkeita ainaisjäsenyyden 
anomiseksi saa päämajan nettisivuilta
www.lionsclubs.org/fi > Resursseja jäse-
nille > Resurssikeskus.

>>>

Lionit palvelevat ihmisten humanitäärisissä 
tarpeissa ympäri maailman erityisesti niitä, 
jotka etsivät turvaa ja apua. 
Sinä voit tukea lahjoittamalla osoitteessa 
www.lions.fi/toiminta/lahjoita/ 
PayPalilla, MobilePaylla tai verkkomaksulla.
Apurahoilla autamme niin paikallisesti 
kuin maailmanlaajuisesti. 

TUE LAHJOITTAMALLA

Lahjoita 
paypal.me/Lionsliitto tai 
MobilePaylla numeroon 23961.


