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PULLONPALAUTUSKUITTIEN KERÄYSLAATIKOITA TOKMANNI -TAVARATALOIHIN
TOKMANNI –tavarataloketju käsittää Suomessa noin 130 myymälää, jotka ovat
hallinnollisesti jaettu yhdeksään (9) alueeseen. Aluepäällikkö Arto Nykänen on
antanut suostumuksen asentaa Punaisen Sulan pullonpalautuskuittien
keräyslaatikoita alueensa 14 myymälään. Lisäksi Nykänen on lähettänyt lyhyen
informaation Punaisesta sulasta muille (8:lle) aluepäällikölle. Jokainen aluepäällikkö
tekee oman ratkaisunsa kampanjaan osallistumisesta.
Liitteessä 1 on luettelo Nykäsen alueen myymälöistä ja myymälänhoitajista
lionspiireittäin ryhmiteltynä.

Piirikoordinaattorin yhteydenotto aluepäälliköihin
Hankkeen seuraava vaihe on yhteydenotto tavarataloketjun muihin (8)
aluepäälliköihin ja kysyä heidän suostumusta ko. Punaisen Sulan hankkeeseen.
Kysyttäessä on viitattava Arto Nykäsen esimerkkiin ja hänen lähettämäänsä
informaatioon. Punaista Sulkaa ja tämänkertaista kohdetta esitellään tarpeen
mukaan.
Alla on luettelo aluepäälliköistä (8) ja ehdotus piiristä, jonka piko ottaa yhteyden
häneen
Kajaani
Pääkaupunkiseutu
Jyväskylä
Pohjois-Pohjanmaa
Tampere
Lappeenranta
Turku
Hämeenlinna

Markku Heiskanen
Jyrki Jääskeläinen
Nina Laukkanen
Markus Lähteenmäki
Marjo Vanhala
Hanna Saarinen
Tuomo Pekkala
Jukka Loponen

p. 020 7287663
p.020 7285449
p. 020 7286033
p. 020 7287115
p. 020 7286528
p. 020 7287113
p. 020 7287114
p. 020 7285655

107-I
107-B
107-G
107-O
107-E
107-D
107-A
107-C

(Mikäli halutaan vaihtaa yhteydenottajaa, se sovitaan allekirjoittaneen kanssa.)
Lähestymme aluepäälliköitä kohteliaasti ja kerromme, ettei heidän työmääränsä
lisäänny. ”Me hoidamme homman”
Aluepäälliköiltä pyydetään luettelo heidän alueellaan olevista myymälöistä
(paikkakunta, myymälänhoitaja, puhelin), ks. liite 1
.
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Myymälöiden kohdistaminen lionspiireihin
Saatuaan luettelon alueen myymälöistä, yhteyden ottanut piko ryhmittelee ne
lionspiireittäin liitteen 1 mukaisesti. Piko lähettää ryhmitellyn listan allekirjoittaneelle
ja niille pikoille, joiden piirissä listalla olevia myymälöitä on.
Myymälöiden jakaminen klubien hoidettavaksi
Piirikordinaattori selvittää lionsklubit, jotka toimivat piirinsä alueella olevan myymälän
paikkakunnalla / lähialueella ja tiedustelee klubien sulkaleijonien kautta klubien
halukkuutta osallistua tähän Punainen Sulka –aktiviteettiin.
Kiinnostuneiden klubien sulkaleijonat sopivat piirikoordinaattorin johdolla pelin
säännöistä.
Pelin sääntöihin kuuluu seuraavia asioita










Ne klubit jotka ovat valmiita hoitovastuun ottamiseen pääsevät mukaan
Yksi klubeista valitaan ”vastuuklubiksi”
Tuleva tuotto jaetaan osallistuvien klubien kesken ennalta sovitulla tavalla
Vastuuklubin johdolla otetaan yhteys myymälänhoitajaan ja sovitaan
kampanjan toteutuksesta, keräyslaatikon tuomisesta ja kiinnittämisestä
pullonpalautusautomaatin viereen.
Klubit hankkivat keräyslaatikon, ks. alla
Vastuuklubi tilaa liiton toimistosta Paula Westlingiltä (punainen.sulka@lions.fi)
keräyslaatikkoon kiinnitettävän lupatarran ja Punainen Sulka –tarran
Jos saman myymälän osalta kyseessä on useampi kuin yksi klubi, klubit
sopivat keskinäisestä työnjaosta (laatikon hankinta, kiinnity ja huolto, tilitykset
jne.)
Sovitaan yhdessä myymälänhoitajan kanssa laatikon tyhjennyksistä, kuittien
laskennasta ja myymälän tilityksestä klubille / klubeille.
Jos mahdollista keräyslaatikon viereen on sijoitettava juliste tai vastaava, josta
selvästi käy ilmi, että kyse on Punainen Sulka 2017 keräyksestä, jonka
kohteena on Suomen nuoret teemalla ”Tue nuorta itsenäisyyteen”

Vinkki: Samalla myymälän kanssa voi sopia esim. lipaskeräyksien järjestämisestä
myymälän sisäänkäynnin kohdalla.
Keräyslaatikko





Keräyslaatikon, joka on oltava lukollinen, hankkii (ml. maksu) klubi / klubit
Keräyslaatikoita on mahdollisuus saada/tilata alueittain mutta jos ei omalta
alueelta valmistajaa löydy niin voitte kysellä asiasta vaikka Veikko Teeriojalta
Helsingistä (veikko.teerioja@lions.fi) tai Veikko Kotolahdelta Sysmästä
(veikko.kotolahti@lions.fi). Keräyslaatikoiden hinnat ovat 65-85 €/kpl
valmistajasta riippuen.
Keräyslaatikko asennetaan seinään pullonpalautuskoneen viereen
läheisyyteen tai muuten sopivaan paikkaan. Asennus tapahtuu osallistuvien
klubien toimesta.



Keräyslaatikon läheisyyteen on hyvä laittaa jokaisen tyhjennyksen jälkeen
info, paljonko keräys on tuottanut.

Lopuksi kannattaa muistaa tulevaisuus
Punaisen Sulan päättyessä 30.6.2017 yhteistyötä myymälän kanssa voidaan jatkaa
käyttämällä keräyskoteloa muihin keräyksiin. On kuitenkin muistettava:
 Asiasta on sovittava erikseen myymälän kanssa
 Punainen Sulka –tunnukset on poistettava
 On tarkistettava sisältyykö uusi keräyskohde Lions-liiton rahankeräyslupaan
tai hankittava uusi paikallinen lupa.
Varmaa tuottoa osallistuville klubeille
Oman kokemukseni perusteella uskon että jokainen näistä keräyslaatikoista tulee
tuottamaan kampanjamme aikana 1000-2000 euroa.

PuSu -terveisin
Veikko Teerioja
Punainen Sulka -toimikunta
veikko.teerioja@lions.fi
PS. JOS KYSYTTÄVÄÄ PUOLEENI SAA KÄÄNTYÄ
PS2. Asiasta on tietoa myös uutisessa ”Rahankeräysluvan mukaisten keräysten
aloittaminen” sivulla http://www.lions.fi/jasenille/punainen_sulka_2017/uutiset/index.pl

Liite 1
Aluepäällikkö Arto Nykäsen alaisuudessa olevat myymälät ja myymälänhoitajat
Lionspiiri

Paikkakunta

Myymälänhoitaja

Puhelin

107-C

Hollola
Nastola
Laune, Lahti
Orimattila
Karisto
Tuulos

Veeruska Kannonmaa
Minna Kuusela
Taisto Kärkkäinen
Anne Huhtinen
Eino Haverinen
Leena Hopeela-Juvonen

p. 0400 771992
p. 020 7285791
p. 040 8687775
p. 020 7285251
p. 020 7284101
p. 020 7285321

107-D

Mäntyharju
Heinola

Heidi Holm
Anne Tauriainen

p. 040 7106554
p. 0400 239131

107-G

Joutsa
Sysmä

Heta Hakokivi
Jaana Schroderus

p. 040 7106554
p. 040 7106557

107-N

Porvoo
Kuninkaantie
Mäntsälä
Loviisa

Arno Holopainen
Jaana Koivunen
Heidi Holck
Mathias Matsinen

p. 040 6739515
p. 040 5780618
p. 040 7054709
p. 040 5745923

