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1. KLUBIEN KANSAINVÄLISEN LCI – JÄSENMASKUJEN HOIDOSSA ONGELMIA

• LCI:n tiedotti lokakuussa, että kansainvälisesti on ennätysmäärä klubeja, 

joilla heinäkuussa erääntynyt jäsenmaksu puolivuotiskaudelta 

maksamatta. 

• A-piirissäkin useat klubit maksoivat varsin paljon myöhässä. Minulla on 

ollut tapata huomauttaa sähköpostilla klubeja maksutilanteesta 

syyskuussa ja toisen kerran lokakuussa. Keväällä vastaavasti maaliskuussa 

ja huhtikuussa ennen piirikokousta.
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• Tänä syksynä piirissä oli muutamia tapauksia, joissa maksut oli suoritettu jo 

elo-syyskuussa, mutta maksut olivat LCI:n päässä edelleen avoimena 

lokakuussa eli jokin virhe oli LCI:n päässä.

• Ilman piirin puuttumista asiaan, ko. klubit olisivat saattaneet tulla 

väliaikaisesti erotetuksi 15.11. Yhdestä klubista saatiinkin LCI:lta

varoitusviesti klubin uhkaavasta väliaikaisesta erottamisesta. Yhdeksättä 

vuotta hoidan tätä piirin rahastonhoitajan tehtävää, eivätkä koskaan ennen 

klubit ole ajautuneet näin pitkälle! Klubi olisi erotettu automaattisesti 

29.12. jos maksut olisivat edelleen silloin hoitamatta. 
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• Ohjeistin klubeja aikaisessa vaiheessa olemaan suoraan yhteydessä LCI:n

accounts-receivables-osastoon sähköpostilla accountsreceivable@lionsclubs.org, 

koska maksut eivät olleet menneet perille LCI:n tilinpitoon. 

• Kun asiaan ei klubien tahoilta kuitenkaan reagoitu, lähetin piirin 

rahastonhoitajana englanninkielisen viestin LCI:lle liitteenä klubien 

maksukuitit. Kirjoittaa voi sinne myös suomen-kielellä, mutta ehkä asian 

hoito nopeutuu, kun kirjoittaa englanniksi. 

• Tähän LCI reagoikin nopeasti ja maksut tulivat kirjatuiksi klubin LCI-tileille. 

Mitään syytä tapahtuneelle LCI ei kertonut vastaussähköposteissa.
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• Ei riitä, että rahastonhoitaja tietää maksaneensa jäsenmaksun – on hyvä 

myös itse valvoa, että maksu on tullut LCI:ssä kirjatuksi klubin tilille! 

• Rahastonhoitajan on syytä käydä tarkistamassa tilanne MyLci:ssä vähinään 

kerran kuussa – presidentit valvokoot, että näin tapahtuu, jottei klubi 

tietämättään joudu erottamisuhan alle. LCI lähettääkin nykyään klubin 

rahastonhoitajille s-postin, kun kuukauden tiliyhteenveto on luettavissa 

MyLci:ssa.  Rahastonhoitajan ja presidentin on itse luotava MyLci-

kirjautumistunnukset. Ohjeita mm. piirin sivuilla https://lions-piiri107a.fi/fi/jasenkeskus/mylion
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• Tiliote ei tule rahastonhoitajalle paperisena, jos sitä valintaa ei ole MyLci:ssa

tehty - perusasetus on se, että tiliote on itse noudettava MyLci:sta.

• Euromääräisenä jäsenmaksu maksetaan LCI:n lontoolaiselle eurotilille 

GB62CHAS60924241287084, joka pankkien järjestelmissä ei siis ole 

ULKOMAAN MAKSU-puolella. Iso-Britannia kuuluu brexitista huolimatta 

SEPA-alueeseen (Single Euro Payments Area) . Maksu hoidetaan IBAN-tilille 

samalla tavalla kuin mikä tahansa ”kotimainen maksu”.  IBAN-tilnumero

alkaa FI sijasta GB. Mitään BIC-koodia ei tarvita, vaan vastaanottavan pankin 

tiedot tulevat verkkopankkimaksussa automaattisesti, kun tilinumero on 

oikein. Voi myös maksaa luottokortilla suoraan MyLci:ssa dollareissa.
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• Varottava maksamasta kahta kertaa tai tiliotetta, jos summan edessä on CR-

merkintä. CR-tarkoittaa, että klubillanne on saatavaa LCI:lta. Jäsenmaksu 43 

USD/v eli USD 21,50/puolivuotiskausi/ jäsen. Helppo siis tarkistaa. 

Muutamat klubit maksavat jäsenmaksun kahteen ja jopa vielä kolmeen 

kertaan, kun maksetaan myös se CR-tiliote, joka tulostuu, kun on maksettu 

kahteen kertaan!

• Kevätkauden tammi-kesäkuu LCI:n jäsenmaksu erääntyy tammikuussa. 

Tämän osalta klubit saattavat tulla väliaikaisesti erotetuiksi 9.5. jos maksut 

ovat hoitamatta.
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2. TIETOA JA OHJEITA LÖYTYY

• Piirin sivuilta jäsenille-osiosta

https://lions-piiri107a.fi/fi/jasenkeskus/talous/ohjeita-rahastonhoitajille

• Piirin neuvontavastaavat 

https://lions-piiri107a.fi/fi/jasenkeskus/klubien-neuvonta

• Liiton uudistettuilta web-sivuilta pääsivulta ilman kirjautumista 
https://www.lions.fi/koulutus-1/klubi-ja-piiri/alasivu/klubin_rahastonhoitaja/

Sieltä löytyy mm ”Klubin rahastonhoitajan sininen kirja”.
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3. PIIRIN TALOUSTILANNE

• Piirin taloustilanne on varsin vakaa.

• Koronatilanne on estänyt jo kahtena vuotena käyttämästä 

budjetoituja ja olemassa olevia varoja - koulutuksia, piirikokouksia, 

piirihallituksen kokouksia, yms. ei ole voitu järjestää suunnitellusti.
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• Ylijäämät on rahastoitu ja niitä syödään nyt kuluvana kautena 

tekemällä tappiollisia tilinpäätöksiä ennen rahastojen muutosta 

(toiminnan kehittämis-ja koulutusrahasto, piirikokousrahasto, 

Jalopeurarahasto).

• Niinpä viime kaudella ja tällä kaudella piirikokouksen päätöksen 

mukaisesti piirimaksuja ei ole laskutettu/laskuteta viime vuosien 

tavanomaista määrää.  Toivotaan nyt, että korona sallii piirin 

normaalin toiminnan ensi keväänä. Rahastoja riittää syötäväksi 

myös ensi kaudelle 2022/2023, joten alennetuista piirimaksuista 

klubit päässevät nauttimaan vielä ensi kaudellakin. 
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