
LKL:n jäsenmaksu 25 euroa vuodelle 2017

Maksa nyt omatoimisesti

Yhdistyksen jäsenmaksuksi vuodelle 2017 vahvistettiin vuosikokouksessa 26.3.2016 hallituksen 

esityksen mukaisesti 25 euroa, ja liittymismaksu pidettiin entisellään 10 eurossa. 

Kullalla maksettaessa jäsenmaksun määräksi vahvistettiin 1,0 grammaa Lapin kultaa.

Jäsenmaksun 2017 voi nyt maksaa omatoimisesti alla olevien ohjeiden mukaisesti.

Tarkista jäsenmaksutilanteesi Prospäkkärin osoiteprintistä 

Maksetut vuodet on merkitty siihen kahden vuoden seurantajaksolta. Saapuneet maksut on 

merkitty viimeisimmän maksamatta olleen jäsenmaksun mukaisesti. Merkintä v. -15 / -16 

maksettu tarkoittaa, että sinulla on kaikki jäsenmaksusi vuoteen 2016 saakka maksettuina. 

Merkintä v.-14 / -15 maksettu puolestaan sitä, että sinulla on jäänyt vuosi 2016 tai jokin sitä 

aiempi maksamatta, ja v.-13 / -14 maksettu kahta rästiin jäänyttä maksua, ja yhdistyksen sääntöjen 

mukaan sitä, että jäsen katsotaan yhdistyksestä eronneeksi.

Maksa 25 euroa jokaiselta puuttuvalta vuodelta LKL:n jäsenmaksutilille Nordea FI45 2177 3800 

0049 77. Kansainvälisessä pankkiliikenteessä tilin SWIFT-osoite on NDEAFIHH.

Muista käyttää viitenumerona jäsennumeroasi, joka on nimesi yläpuolelle merkitty numerosarja 

jäsenlehden takakannessa. Viitteellisen maksun yhteydessä kirjoitetut viestit eivät välity maksun 

saajalle.

Voit maksaa vapaaehtoisen kolehdin

Jäsenmaksun yhteydessä voit maksaa vapaaehtoisen kolehtimaksun. 

Vuonna 2016 kolehtia eri kohteisiin maksettiin yhteensä 2846,60 euroa. 

Kohdentamattomana yleistukena liitolle osoitettiin 984,68 euroa. 

Liiton jäsenetuvaltausten kehittämistä tuettiin 1176,00 eurolla. 

Pohjois-Suomen hallinto-oikeuden linjausten myötä on toivottavissa, että veneestä on nyt 

pääministeri Sipilän vertauskuvin esitettynä lähtenyt tulppa irti ja monistetut valitukset eivät enää 

haittaa laillisen ja lupaehtojen mukaisen toiminnan luvittamista. 

Edunvalvontaan ja lakiapuun tukea saatiin 900,00 euroa. Tarvetta tälle näkyy edelleen edellä 

kirjoitetusta huolimatta syntyvän. Toivotaan että tilanne joskus normalisoituu, ja kullankaivajat ja 

liitto pystyisivät kohdistamaan rahansa ja tarmonsa sinne minne kuuluukin: kullankaivun ja sen 

tulevaisuuden kehittämiseen.

Lisäksi kolehtia tuli Palsinojan tien / Harriojan sillan kunnostamiseen 786,00 euroa. 

Liitto sponsoroi Metsähallituksen Metsätaloutta 3500,00 eurolla lokakuussa toteutetussa Harriojan 

sillan uusimisessa. Tässä summassa on mukana myös Kutturantien kioskilla kerätyn purkkikolehdin 

varat, 87 euroa.

Nyt voidaan kääntää katseet itse Palsinojan tien ajettavuuden parantamiseen. 

Kultainen kiitos kaikille tukea antaneille!

Sama uusiksi

Liiton hallitus päätti esittää jäsenmaksun 2017 yhteydessä maksettaville vapaaehtoisille maksuille 

samoja kohteita:

- 5 € Palsiojan tien peruskorjaus

- 7 € liiton jäsenetuvaltausten kehittämiseen



- 9 € edunvalvontaan ja lakiapuun

Näistä poikkeavat epämääräiset summat katsotaan liiton toiminnan yleistueksi.

Vuoden 2017 ensimmäisenä päivänä jäsenmaksunsa voisivat hoitaa heti kaikki aktiiviset ja 

valveutuneet jäsenemme, jotka saavat tästä artikkelista kimmokkeen.

Omatoimisesta maksuseurannasta ja jäsenmaksujen hoitamisesta koituu liitolle merkittäviä 

kustannussäästöjä, joten kannustamme kaikkia olemaan hyvämuistisia ja viitseliäitä.

Jäsenkortti postitetaan kaikille jäsenille loppukevään jäsenlehden mukana ennen kaivukauden 

alkua.

Kai J. Rantanen, rahastonhoitaja


