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PUNAINEN SULKA 2017 - KLUBIEN OMAT TUOTTEET JA 
KERÄYSTAVAT OHJEISTUS 

  
Yleistä 
 
Punainen Sulka 2017 kampanjassa kerätään varoja Suomen nuorten hyväksi 
monin eri tavoin mm. tuotemyynnillä ja suoralla rahankeräyksellä. Lions-liitto 
hakee rahankeräysluvan, jonka mukaisesta rahankeräyksen alkamisesta 
(vuonna 2016) ilmoitetaan myöhemmin.  Tuotemyynti ja klubien tekemät 
lahjoitukset eivät ole rahankeräysluvan alaista toimintaa. Klubit voivat jo tässä 
vaiheessa tehdä lahjoituksia Punainen Sulka -keräykseen.  

  
PuSu-toimikunta päättää ja hankkii kampanjan yhteiset myyntituotteet, 
sulkatuotteet. Klubeilla on mahdollisuus tehdä ja markkinoida omia PuSu-
tuotteitaan sekä kehitellä omia rahankeräystapoja rahankeräysluvan 
sallimissa rajoissa.  Punainen Sulka -merkin (eri versioineen) käyttöoikeudet 
ovat Lions-liitolla, joten siitä syystä klubin on tarkistutettava ja hyväksytettävä 
omat sulkatuotteensa ja rahankeräystapansa PuSu-toimikunnalla.  PuSu-
toimikunta myös määrää mitä punainen sulka -merkkiä ko. tuotteessa ja 
kyseeseen tulevana ajankohtana saa käyttää. 

  
PuSu-toimikunta on valtuuttanut palvelu- ja varainhankintasihteeri Sari Pirisen 
tekemään edellä mainitun tarkistuksen ja hyväksynnän. 

 
Klubin sulkatuotteet 
 
Päättäessään käyttää Punainen Sulka -merkkiä omassa 
varainhankintatuotteessaan klubi toimii seuraavasti:  

 Klubi esittää tuotteen ja sen aiotun myyntiajan Sari Piriselle 
(sari.pirinen@lions.fi) hyväksyntää varten. Hyväksynnän yhteydessä 
Pirinen antaa ohjeet merkin käytöstä, mm. mahdolliset merkin versiot. 

 Mikäli tuotteeseen tulee Lions-logo, vastaa klubi sen käyttöoikeuden 
hankkimisesta päämajasta. 

 Klubi hoitaa myyntiä täysin omana "liiketoimintana" vastaten mm. 
mahdollisista toimintaan liittyvistä veroista. 
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 Klubi voi mainostaa tuotetta "sulkatuotteena" tai "Punainen Sulka -
tuotteena", mutta ei Punainen Sulka 2017 -tuotteena ennen keräyksen 
virallista alkua vuonna 2016. 

 Klubin tulee kertoa, että tuotto käytetään Suomen nuorten hyväksi 

 Klubi tulouttaa myynnistä tulevan nettotuoton aktiviteettitililleen. 

 Klubi lahjoittaa nettotuoton Punainen Sulka 2017 -keräykseen Sari 
Pirisen antamien ohjeiden mukaan. 
 

Klubin oma keräystapa 
 
Viimeistään vuoden 2016 alussa tullaan kertomaan tulevan rahankeräysluvan 
sisältö ja sen suomat rahankeräystavat pääpiirteittäin.  Mikäli klubilla on 
suunnitteilla joku oma keräystapa, jonka kelpoisuudesta klubi ei ole varma, 
tulee se kuvata ja tarkistuttaa Sari Pirisellä.  Rahankeräystä ei kuitenkaan saa 
aloittaa ennen Punainen Sulka 2017 -keräyksen virallista aloitusta. 

 


