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Hyvät Sulkaleijonat
Tässä muutamia ajankohtaisia asioita Punaisesta Sulasta. Informoikaa klubejanne,
kiitos.

Varainkeräyssuunnitelmat
Syksyn kuluessa klubeissa on tehty suunnitelmia. Piirit ovat ne koonneet ja edelleen
toimittaneet toimikunnalle. Vaikka osa klubeista vielä puuttuu, olemme saaneet
tarpeellista tietoa kentän aikeista. Suunnittelua toki voi jatkaa ja raportoida.
Piirikoordinaattorit kokoontuvat seuraavan kerran 23.1.2016, jolloin taas toivomme
tilastojen täydentyneen.

Avajaisjuhla
Keräyksemme juhlava startti / avajaisjuhla on Tampere-talossa 19.3.2016.
Tarkemmat tiedot löytyvät Lions-liiton kotisivulta www.lions.fi etusivun TOIMINTA
otsikon alta. Sieltä pääsee myös ilmoittautumaan juhlaan. Tilaisuudessa on
samalla liiton yhteinen Arne Ritari –juhla ja uusien Lions-ritarien lyöminen.
Juhlalounaalle mahtuu ”vain” 600 osallistujaa. Kannattaa siis olla ajoissa asialla.

Kampanjahuiput
Kampanjahuiput ovat päiviä tai ajanjaksoja, jolloin Punainen Sulka 2017 tulee
näkymään mediassa ja jolloin klubit voivat suunnitella omia keräysaktiviteettejaan
mahdollisimman suuren huomioarvon saavuttamiseksi. Päätetyt kampanjahuiput ja
niiden mahdolliset erityistapahtumat ovat:
 19.3.2016 – 20.3.2016 – keräyksen avajaiset ja sen jälkeinen päivä
 piirien Punainen Sulka avajaiset 16.4. – 23.4.2016 – lähinnä lionien sisäinen
 5.5. – 8.5.2016 kevään yleisölle suunnattu jakso
 18.7. – 24.7.2016 Suomi Areena Porissa
 6.8.2016 Hamina Tattoo, jos Lions-liitto on erikoisvieraana ko. päivänä
 8.10.2016 Hyvän Päivä
 3.12.2016 vapaaehtoistyön päivän tapahtumakokonaisuudet Helsinki Kampin
Narinkkatorilla ja illalla Juha Tapion konsertti Hartwall –Areenalla.
 14.2.2017 Ystävän päivä
 7.6. – 11.6.2017 (7.6. lions-toiminnan 100 vuotispäivä ja 9.6. – 11.6. Joensuun
vuosikokous). Viimeinen yhteinen huipentuma.
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PuSu-tuottet ja verkkokauppa
Keväällä hankittiin pienehkö erä jäsenpinssejä, tarroja (kahdella kielellä) ja paitoja.
Näistä hankinnoista jäljellä olevat tuotteet on nyt tilattavissa verkkokaupasta
osoitteessa www.lionsverkkokauppa.fi ja sieltä tuoteryhmästä Punainen Sulka.
Tilaukset on tehtävä kirjautumalla sisään klubin tunnuksilla, jos haluaa kerryttää
klubin keräyssaldoa.
PuSu-tuotteet tilataan laskulla maksettavaksi. Samassa tilauksessa ei saa olla
muita kuin PuSu-tuotteita.
Nyt ollaan tilaamassa kaikkia PuSu-tuotteita isompia eriä. Ne tulevat
verkkokauppaan ensi vuoden alussa, jolloin annetaan tarkempia ohjeita.
Ensi vuonna tulee myös mahdolliseksi painattaa paitaan klubin, yrityksen tms. nimi.
Alustavasti lisähinta on 100 €, jos paitoja on vähintään 10 kpl, ja 50 € jos paitoja on
vähintään 50 kpl. Tästäkin tarkemmin ensi vuonna

Arvonlisävero
Päätöstä PuSu-tuotteiden arvonlisäverottomuudesta haetaan heti ensi vuoden alussa
(jotta se on voimassa vielä vuonna 2017). Päätös saataneen tammikuun aikana.
Ennen päätöksen saamista PuSu-tuotteita ei tule myydä ”lionsperheen” ulkopuolelle.
Oikaisu: Aiemmin esillä olleesta tiedosta poiketen tuotteiden nyt kerrottuja hintoja
ei tulla muuttamaan, vaikka joidenkin tuotteiden osalta joutuisimmekin maksamaan
arvonlisäveroa.

Lahjoitukset Punainen Sulka 2017 tilille
Klubin Punainen Sulka tilitykset, jotka eivät ole maksuja PuSu-tuotteista tai Lionsliiton rahankeräysluvan alaisten varojen tilityksiä, ovat ”lahjoituksia” ja tilitetään
Punainen Sulka 2017 tilille. Pankin kanssa on keskusteltu joustavan
viitenumerosysteemin käytöstä varojen kohdentamisessa klubikohtaiseen
keräyssaldoon. Pankki ei vielä ole antanut asiaan selkeää vastausta.
Klubeja pyydetään toistaiseksi pidättäytymään lahjoitusten tilityksistä.
Tiedotamme asiasta heti sen ratkettua ja jaamme klubikohtaiset viitenumerot.
(Jo tilitetyt lahjoitukset siirretään manuaalisesti klubien keräyssaldoon)

Muita lähiaikana toimitettavia ohjeita / tiedotteita




”Tilaus & Tilitys” (PuSu-tuotteiden tarkempi tilausohje ja ohje eri keräysvarojen
tilittämiseksi.
Keräyskumppaneiden yhteystiedot ja yhteistyö
Sulkalähettiläiden tuki keräykselle

Punainen Sulka 2017 -toimikunta
psta Reima Mäkelä

