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Tietoisku 
17.5.2022

Ohjelma

• Avaus

• Kassavirtasuunnittelu

• Esimerkki 

• Keskustelua
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Rahaston-
hoitajan 
tehtäviä…

Mitä tekee? Milloin?

Vastaa talous- ja raha-
asioista 

Raportoi hallitukselle/ 
toimikunnille jne.

Huolehtii klubin 
maksuvalmiudesta

Koostaa klubin 
seuraavan kauden 
talousarvion yhdessä 
pressan kanssa

Koko kauden ajan

Tarvittaessa/kysyttäessä/ 
säännöllisesti

Koko kauden ajan
(+ seuraavan kauden alun)

Edellisen kauden keväällä 
(vrt. klubin säännöt)



Talous-
arvion 

laadinta

•Laaditaan toimintasuunnitelman 
pohjalta

•Tulot ja menot budjetoidaan 
tuloslaskelman/toteutuma-
raportoinnin rakenteen pohjalta

•Laaditaan yleensä maksu-
perusteisena 
(”kassa/rahavirtoina”)



Klubin tuloja ja 
menoja
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• Jäsenmaksut

• Klubijuhlien maksut

• Erilaisia muita laskutuksia jäseniltä

• Nuorisoarpojen myyntitulot

• Tapahtumien (aktiviteettien) tulot

• Liiketoiminann tuloja

• Varainkeruu

Lions klubin tulot

• Kansainvälinen jäsenmaksu (LCI)

• Lions liiton jäsenmaksu

• Piirin jäsenmaksu (Piirimaksu)

• Kokouskuluja, palkitsemisia ja edustuskuluja

• Tapahtumien (aktiviteetitien) järjestämiskuluja

• Nuorisovaihtoleirimaksu (aktiviteettimaksu)

• Liiketoiminnan kuluja, Varainkeruukuluja, LAHJOITUKSET

Lions klubin kuluja



LION
MAKSUJA

Mitä olen maksamassa? Miten maksu hoituu?

Lions Clubs International 
vuosittainen jäsenmaksu
(hallinto)

Lasku MyLCI:ssä tai postissa 
rahastonhoitajalle, maksetaan LCI:n 
pankkitilille tai luottokortilla.
Huom! Valuuttakurssi. Heinäkuu ja tammikuu.
43 $/v per jäsen
LCI vuosikokous päättää. Korotusehdotus 
2023 +3$, 2024 +2$, 2025 +2$/v per jäsen.

Lions liitto Suomessa
(hallinto)

Lasku elo tai syyskuussa maksetaan pankkiin. 
Jäsenmäärän mukaan 1.7.
35 €/v jäsen. Liiton vuosikokous päättää 
kauden 2022-23 maksusta kesäkuussa 2022.

Piirimaksu B-piirille
(hallinto)

Lasku tammikuussa maksetaan pankkiin. 
Jäsenmäärä 1.1. mukaan.
4 €/v per jäsen
Laskutetaan tammikuussa 2023.

Nuorisovaihtoleirimaksu
(aktiviteetti)

Laskutus piirin vuosikokouksen jälkeen. 
Maksetaan pankkiin. Jäsenmäärän 1.1. 
mukaan. Kausi 2021-22 2 €/v per jäsen.
(70 €/klubi + 3,50 €/jäsen laskutetaan 
tammikuussa 2023) 6

Klubin minimi jäsenmaksu

LCI 43 $ 41 €
Lions liitto 35 €
Piiri 4 €
Yhtensä 80 €



Esimerkki
Kassavirtasuunnittelu
Excel-ohjelmistolla
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Kassavirta-
suunnittelu

Excelissä -
Hyötyjä

• Yksinkertaisuus

• Muokattavuus

• Helppokäyttöisyys

• Muistikirjamaisuus

• Keskustelu numeroista

• Avoimuus

• Jatkuvuus

• Tulevat tapahtumat – siihen voi vaikuttaa

…. Muita etuja … vaikka kuinka paljon
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Keskustelua
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Kiitos.
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