


Lionstoiminta 
tarkoittaa



Suomen Lions-liitto ry on valtakunnallinen kolmannen sektorin vapaaehtois-
toimija. Liitolla on 24.800 mies- ja naisjäsentä, jotka toimivat yli 930 lions-
klubissa eri puolilla Suomea. 

Punainen Sulka on Lions-liiton rekisteröity tuotemerkki. Leijonat ovat 
vuodesta 1972 keränneet Punainen Sulka -kampanjoissa yhteensä noin 21 
miljoonaa €. Viimeisimmän keräyksen kohteena olivat lapset ja nuoret. Se 
tuotti noin 4 miljoonaa €. Punaisen Sulan merkeissä on kerätty varoja myös 
mm. sotaveteraaneille ja näkövammaisille.

Seuraava Punainen Sulka -keräys käynnistyy 1.7.2016 teemalla Tue nuorta it-
senäisyyteen. Keräys päättyy 30.6.2017. Keräystavoite on 5 miljoonaa €, joka 
halutaan saavuttaa rahankeräyksellä ja tuotemyynnillä. Haaste on suuri: mikäli 
Lions-liitto onnistuu keräystavoitteessa, olemme Suomen suurin varainkerääjä.

Kutsumme yrityksenne mukaan haasteeseen, jonka tavoitteena 
on kerätä varoja seuraaville nuorten parissa toimiville kohteille:

• Tukikummit-säätiön työ nuorten syrjäytymisen ehkäisemiseksi
• Suomen Lasten ja Nuorten Säätiön Myrsky- ja Zest-hankkeet
• Ehyt ry:n päiväleiritoiminta
• Partiolaisten kansalaiskasvatustoiminta
• Aseman Lapset ry:n Walkers-kahvila- ja bussitoiminta
• Näkövammaisten Keskusliiton nuorten opintotoiminta
• Yeesi ry:n voimavaralähtöisten harrastusmahdollisuuksien tukeminen
• Lions-liiton Vastuu on Meidän - ja Turvassa tiellä -hankkeet
• Lions Quest -kasvatusohjelman koordinoima yhteistyöprojekti em. tahojen

kanssa elämänhallintataitokasvatuksen kehittämiseksi
• Lisäksi keräys- ja myyntityössä mukana olevat klubit saavat osuuden

keräyksen tuotosta. Se jaetaan nuorten parissa toimiville paikallisille tahoille.

Suomen Lions-liitto ry ja Punainen Sulka



Toivomme yritykseltänne tukea kampanjaan seuraavilla tavoilla:

• Punainen Sulka -logo on tuotteessa. Osa tuotteen myyntihinnasta kartuttaa keräys-
tuottoa.

• Punainen Sulka -logo on tuotteessa lisäten siten keräyksen tunnettavuutta ja näkyvyyttä.

• Yritys ostaa Punainen Sulka -tuotteita ja käyttää niitä omassa liiketoiminnassaan.

• Yritys lahjoittaa vuoden 2016 joulukortteihin käyttämänsä rahat Punainen Sulka -
keräyksen hyväksi.

• Yritys pääsee kunnialahjoittajaksi lahjoittamalla Punainen Sulka -keräykselle 1500 €.

Miksi yrityksenne lähtisi mukaan yhteistyöhön juuri Lions-liiton kanssa?

• Lions -järjestö on yksi maailman luotettavimmista palvelu- ja avustusjärjestöistä.

• Keräystuottojen hyödynsaajat ovat valtakunnallisesti tunnettuja ja hyväksyttäviä
nuorten toiminnan tukijärjestöjä.

• Yrityksen logo tai nimi näkyvät yhteistyökumppanina www.lions.fi ja
www.punainensulka.fi -kotisivuilla, Facebookissa, LION-lehdessä ja muissa julkaisuissa.

• Medianäkyvyyttä yritys saa LION-lehden etusivulla  tai ilmaisella takakannen
mainoksella. Yritystä voidaan esitellä myös itse lehdessä.

• Punainen Sulka -yhteistyöhön osallistuminen välittää yrityksen asiakkaille ja henkilö-
kunnalle myönteistä viestiä siitä, miten yritys kantaa yhteiskunnallista vastuuta nuorten
hyvinvoinnista. Yritys panostaa tulevaisuuteen tukemalla nuoria.
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