
KLUBIN MAKSUOHJE LCIF:LLE LIITTYEN MELVIN JONES FELLOW -JÄSENYYKSIEN 

HAKEMISEEN 

M-piiri on Suomen neljästätoista Lions-piiristä ensimmäinen ja usean vuoden ajan ainoa piiri jonka 

kaikki klubit ovat jo useamman vuoden ajan tukeneet LCIF:n toimintaa maksamalla M-piirin 

vuosittaiseen aktiviteettirahaan sisältyen, tällä hetkellä 5,00 €/jäsen suuruisen, avustuksen LCIF:lle. 

Toimikaudella 2020 -2021 myös G-piirin kaikki klubit tukivat lahjoituksillaan LCIF:ä.                              

Piirin rahastohoitaja huolehtii aktiviteettirahan laskutuksesta ja kaikista LCIF:lle tulouttamiseen 

liittyvistä toimenpiteistä ja siitä, että maksut kohdistuvat LCIF:n järjestelmissä oikeille klubeille ja 

tarvittaessa oikeille jäsenille mikäli Piirin rahastonhoitajalle ilmoitetaan että klubin 

aktiviteettirahaan sisältyvä suoritus kohdistetaan jollekin tietylle jäsenelle Melvin Jones Fellow  -

jäsenyyden saamiseksi.                                                                                                                            

Pääasiallinen vastine LCIF:ltä on Melvin Jones Fellow -jäsenyyksien myöntäminen joka on 

myönnettävissä jäsenelle kun hänen puolesta on suoritettu LCIF:lle 1.000 Yhdysvaltain dollaria. 

Klubille kertyneen ja mahdollisen jäsenelle kohdistetun ns. LCIF -saldon suuruuden voi tarvittaessa 

saada tietoon tiedustelemalla sitä sähköpostitse Piirin LCIF Koordinaattori Veli-Matti Anderssonilta, 

veli-matti.andersson@hotmail.com  .  Häneltä saa tarvittaessa myös lisätietoa LCIF:lle 

maksamisesta ja Melvin Jones Fellow – jäsenyyksien hakemisesta. 

Klubit ja yksittäiset jäsenet tai ulkopuoliset henkilöt voivat tarvittaessa suorittaa Melvin Jones 

Fellow -jäsenyyden saamiseksi vaadittavan 1.000 Yhdysvaltain dollarin täyttymiseksi lisäsuorituksia 

suoraan LCIF:lle alla kuvatuilla kahdella yleisellä tavalla ilman piirin rahastonhoitajan 

myötävaikutusta. 

Kaikki piirirahan muodossa ja suoraan LCIF:lle suoritetut maksut kerryttävät, klubin, M-piirin ja 

Suomen Lions-liiton maailmanlaajuisen Kampanja100: LCIF Palveluvoimaa -keräyksen saldoa. 

Kumpaakin yleisimmin käytettyä maksutapaa koskevat seuraavat säännöt: 

Tilisiirron tai muun maksutavan viestikentässä tulee aina ilmoittaa maksavan klubin nimi ja 

kansainvälinen klubin numero. 

Jäsenen henkilökohtainen Melvin Jones Fellow –saldo kasvaa mikäli tilisiirron tai muun maksutavan 

viestikentässä ilmoitetaan suorituksen kohdistuvan tietyn jäsenen hyväksi mikä tapahtuu siten, että 

viestikentässä ilmoitetaan jäsenen nimi ja kansainvälinen jäsennumero.  

Mikäli jäseneen kohdistuvaa kohdistamistietoa ei ole tilisiirron viestikentässä tai muun maksutavan 

viestikentässä niin suoritus kohdistuu kaikkien klubin jäsenten hyväksi ja Melvin Jones Fellow -

jäsenyyden saava henkilö voidaan vapaasti valita myöhemmin maksutapahtuman jälkeen. 

Lisäksi tilisiirron tai muun maksutavan viestikentässä tulee ilmoittaa maksun kohde johon halutaan 

LCIF:n käyttävän maksettavat varat. Käyttökohteita on kaksi pääkategoriaa: Palveluvoimaa -rahasto, 

englanniksi Empowering Service Fund,  tai Hätäapurahasto, englanniksi Disaster Relief Fund. 

Näiden lisäksi voi halutessaan ilmoittaa haluaako Palveluvoimaa -rahaston kohteista valita varojen 

käyttökohteeksi erikseen tuhkarokon, diabeteksen, nälän, näkökyvyn, lasten syövän tai ympäristön.  
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Hätäapuarahastosta voi halutessaan mainita erikseen ajankohtaisen kohteen josta on tiedotettu 

erikseen kuten jonkun ajankohtaisen luonnon tai ihmisen aiheuttaman katastrofin aiheuttamien 

tuhojen korjaamiseen lahjoitettavat varat. Mikäli mainintaa ei tehdä niin varat ovat LCIF:n vapaasti 

käytettävissä johonkin hätäapua edellyttävään kohteeseen. 

Mahdollisesti ilmoitettavat omat lahjoituskohteet, joita voi käyttää, eivät kerrytä klubin ja M-piirin 

Kampanja 100: LCIF Palveluvoimaa -keräyssaldoa eikä Melvin Jones Fellow -saldoa.  

Mikäli uudelle Mellvin Jones Fellow -jäsenelle haetaan jäsenyyttä aiemmin kuin yhden kuukauden 

kuluessa maksutapahtumasta niin maksutosite on liitettävä mukaan jäsenanomukseen jouduttamaan 

hakemuksen käsittelyä. Jäsenanomus lähetetään sähköpostitse osoitteella 

donorassistance@lionsclubs.org  

Maksun kirjautuminen LCIF:ssä tapahtuu viiveellä ja mahdollisten, joskus suurienkin, euron ja 

Yhdysvaltain dollarin välisten kurssierojen välttämiseksi maksu on syytä suorittaa vähintään viisi 

pankkipäivää ennen maksukuukauden viimeistä päivää minkä lisäksi maksu on hyvä suorittaa 

varmuuden vuoksi esimerkiksi noin 20 euroa ”pitkäksi”. 

Jäsenyysanomuksen käsittelyyn ja muistolaatan, rintaneulan ja saatekirjeen toimittamiseen kannattaa 

varata vähintään kaksi kuukautta aikaa.  

Kaksi yleisintä tapaa maksaa suoraan  LCIF:lle :                                     

            1.  Luottokortilla tai PayPalilla nettisivujen kautta 

Avaa  www.lionsclubs.org/fi tai www.lionsclubs.org/fi/donate  -nettisivut  > Klikkaa 

oikeasta yläkulmasta keltaisesta laatikosta Lahjoita > Valitse tuettava kohde Palveluvoimaa-

rahasto tai Hätäapurahasto > Valitse lahjoitettava summa ja lahjoituksen toistuvuus > Kerro 

lahjoittaja > Halutaanko Melvin Jones Fellow -jäsenyys > Vinguta Visaa > Ota talteen 

maksutosite.                                                                                                                                               

 

2.  LCIF:n omalle pankkitilille Chicagoon, jonka tilitiedot ovat 

 

            JPMorgan Chase Bank, N.A. 

             10 S. Dearborn Street 

            Chicago, IL 60603, USA 

             ABA Routing No. 021000021 

           Account Name: Lions Clubs International Foundation 

             Account Number: 754487312 

            Swift International Banking number: CHASUS33  

             ja  saajan tiedot ovat     

        

 Lions Clubs International Foundation                  

 300 W. 22 nd St.     

 Oak Brook      

 IL 60523-8842          USA       
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            Tilisiirron käsittelymaksu on käytettävästä pankista riippuen noin 30,00 €.  

 

Lisätietoja ja tulostettavaa materiaalia LCIF:sta ja Kampanja 100: LCIF Palveluvoimasta sekä 

Melvin Jones Fellow -jäsenyydestä löytyy esimerkiksi seuraavilta nettisivuilta: 

 

www.lionsclubs.org/fi/discover-our-foundation/mission                   ja 

 

www.lionsclubs.org/fi/resources-for-members/resource-center  
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