Rahankeräysluvat
Manner Suomi
• Luvan numero: POL-2015-8675
• Lupa on voimassa 1.1.2016 - 31.12.2017 koko Suomen alueella
Ahvenanmaata lukuun ottamatta

Ahvenanmaa
• Tillstånd för penninginsamling - Dnr ÅLR 2015/7655
• Tillståndet gäller för tiden 1 .1 -31 .12.2016 - landskapet Åland.
Keräyslupapäätökset löytyvät ”Kotisivuilta”.
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Käyttötarkoitus
Kerättävien varojen käyttötarkoitus
• Kerätyt varat käytetään katastrofityöhön, Punainen Sulka keräykseen ja
Sri Lankan avustustyöhön.
Mihin käytetään
• Punainen Sulka keräyksen kautta kerätyt varat käytetään nuorisotyöhön
• Varoja käytetään lions-klubien, Lions-liitto ry:n ja muiden toimijoiden
tekemään nuorisotyöhön.
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Keräystavat
Klubien keräystavoitteessa huomioidaan:
• - pullonpalautuskuitteja keräämällä
• - lipaskeräys
• - vedoten yleisöön saaden lahjoituksia
Liittotason keräyskassaan
• - puhelinkeräys: Puhelimella voi lahjoittaa soittamalla maksulliseen
palvelunumeroon.
• - tekstiviestikeräys: Puhelimella voi lahjoittaa lähettämällä tekstiviestin
maksulliseen palvelunumeroon.
• - Otto-käteisautomaatit: Otto-automaattien käteisnoston yhteydessä
ihmiset voivat tehdä lahjoituksen Suomen Lions-liitto ry:lle
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Keräystili ja ehtoja
•
•
•
•
•

Rahankeräystilit:
Danske Bank Fl 54 8000 1970829884 – Punainen Sulka ja katastrofit
Nordea FI17 1025 3000 227283 (Sri Lanka)
Toimeenpanoon liittyvät säännökset
Lipaskeräyksen lippaisiin on merkittävä ainakin luvan saajan nimi,
keräyksen toimeenpanoaika ja –alue sekä luvan numero ja
myöntämisajankohta. Hoidossa Heidin Rantalan toimesta.
• Rahankeräyksen toimeenpanon yhteydessä on kiellettyä järjestää arpajaiset tai muu toiminto, jossa osallistuvalle luvataan kokonaan tai
osittain sattumaan perustuva voitto - rahankeräys tavalla, jossa
kaupankäynti tai yhdistyksen jäsenhankinta ja rahankeräys ovat
ilmeisessä vaarassa sekoittua keskenään.
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Keräyslippaat
•
•
•
•
•
•
•
•
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Keräyslippaita on tällä hetkellä 970, joista 20 Ahvenmaalla.
Vastuu lippaista on nyt piirien LCIF koordinaattoreilla
Tilattu 504 kpl (tästä 10 Ahvenanmaalle) uusia keräyslippaita.
Tilattu uudet keräyslupatarrat (1 960 + 40 Ahvenanmaalle) lippaisiin ja Reima
Mäkelä on tilannut Punainen Sulka –tarrat lippaisiin.
Nämä toimitetaan piireille lipasvastaaville, jotka huolehtivat tarrojen liimauksesta
nykyisiin lippaisiin.
Reima Mäkelä järjestää talkoilla tarrojen liimauksen uusiin lippaisiin, jonka jälkeen
toimitetaan piireille.
Sovittava uusien lippaiden jakomäärät piireille ja keille nämä toimitetaan piireissä.
Tarroja on noin 500 yli lippaiden määrän. Näitä tarvitaan esim.
pullonpalautusautomaattien lahjoituslaatikoihin.
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Piirien keräyslipasmäärät nyt
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
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A-piiri
B-piiri
C-piiri
D-piiri
E-piiri
F-piiri
G-piiri
H-piiri
I-piiri
K-piiri
L-piiri
M-piiri
N-piiri
O-piiri

87
+ Ahvenanmaa 20
59
96, joista Tapani Rahkolla 5
67
89
69
68
56
55
60
48
65
75
56
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Pullonpalautuskuitit
• Mikäli klubi käyttää keräysmuotona pullonpalautusautomaatin yhteydessä
olevaa laatikkoa palautuskuiteille, niin tarvitaan laatikon asentamisen
luvan lisäksi aina poliisin keräyslupa.
• Kun keräyslupana käytetään Lions-liiton keräyslupatarraa, niin kertyneet
tuotot on tilitettävä kaikki Punaisen Sulan Danske Bankin keräystilille.
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