LEIJONAVIESTISTÄ TULEE JUHLANUMERO

Hyvän Päivä 8.10.
Valtakunnallisen leijonien Hyvän Päivän merkeissä klubit järjestävät
runsaasti erilaisia tapahtumia. Toivon, että otatte klubinne Hyvän Päivän tapahtumasta kivan
(mielellään toiminnallisen) kuvan ja lähetätte sen kuvatekstin kera minulle. Tehdään niistä
Leijonaviestiin mahdollisimman kattava kooste päivän tapahtumista C-piirissä.
Juttuja klubien tapahtumista, aktiviteeteista, juhlista
Leijonaviestiin odottelen toki myös perinteisiä juttuja. Mielellään lyhyt kiinnostava juttu,
perustekstinä muotoilemattomana ja isokokoiset kuvat erillisinä.
Tarinoita
Perinteisten juttujen lisäksi toivoisin tähän juhlanumeroomme lyhyitä, mielenkiintoisia
Lionstarinoita, mieleen jääneitä, koskettavia tapahtumia, iloja, kommelluksia ym, joita on
tapahtunut klubille tai yksittäiselle leijonalle lions-taipaleen varrella.
Ilmoitus tai tukimaksu
Piirikokouksen päätöksellä lehden tukimaksu on tällä kaudella 80 euroa/klubi tai vähintään 100
euron ilmoitus. Klubin jäsenen maksamana ilmoituksen hinta on 80 euroa. Mediakortti ja
tilaussopimus löytyvät piirin sivuilta (Lions toiminta  viestintä)
Lehden materiaali
Jättöaika 1.12.2016 mennessä
Osoitteella maija-liisa.heikkila@lions.fi

Postianne odotellen
Maija-Liisa Heikkilä
040 8674639
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ANNA TUKESI NUORISOLLE – ARPA 2016 – 2017
Me Suomen Lionsit järjestämme jälleen yhteisvoimin Anna
tukesi nuorisolle – arpajaiset kaudella 2016 – 2017. Arvat
jaetaan Lionsklubeihin jäsenmäärään suhteutettuna ja myydään
klubin Leijonien avustamana edelleen. Arpojen myyntiaika on
1.8.2016 – 31.1.2017., joten ne ovat sopiva myyntituote syksyn
ja alkutalven Lionsaktiviteetteihin,
lahjaksi
klubivieraille sekä
pukinkonttiin
kohderyhmä ja mahdollisuudet ovat koko Suomi.

–

Arpajaisten tuotto käytetään Lions-nuorisotyöhön
Arpajaisten tuotto käytetään Lions-nuorisotyöhön, jolla
ehkäistään
lasten
ja
nuorten
syrjäytymistä,
tuetaan nuorten
kansainvälistymistä sekä kulttuurityötä. Tuettaviin kohteisiin
kuuluvat
kansainvälinen
nuorisovaihto,
Lions-nuorisoleirit Suomessa, Leo-nuorisotyö sekä
yhteispohjoismaiset NSRhankkeet muiden muassa.
Arvat ja aktiviteettimuoto
Arpoja painetaan 25 000 kpl ja arvan hinta on 10 €/kpl.
Myyntialueena on koko maa, eikä myyntiä ole rajoitettu
pelkästään Leijonille. Näin ollen klubin sisäinen myynti on
hallintoaktiviteetti, mutta ulkoinen myynti yleisötapahtumissa
sekä lahjaksi antaminen järjestön ulkopuolisille ovat
varainkeruuaktiviteetteja, jolloin arvat tilitetään ja maksetaan
aktiviteettitililtä.
Arpojen jakelu klubeille
Klubien yhteisen vuosikokouspäätöksen mukaisesti Lions-talolta postitetaan
arvat klubeille elokuun aikana, joten arvat saadaan mahdollisimman nopeasti myyntiin heti
kauden alusta alkaen. Postitus osoitetaan klubin presidentille, joka on klubinsa ylin
hallintovirkailija ja vastaa klubissaan yhteisten
Lions-aktiviteettien
toimeenpanosta
sääntöjen
mukaisesti. Klubikohtainen arpojen määrä on suhteutettu klubin
jäsenmäärään. Lisäarpoja voi tilata Lionsverkkokaupasta ja niitä toimitetaan saatavuuden
rajoissa lisää.
Arpojen kanssa samassa lähetyksessä tulee mukana
• arpajaisesite
• tämä toimintaohje ja
• ylimääräisten arpojen palautuskuori, jossa lunastamattomat
arvat palautetaan liittoon
Lasku lähetetään erikseen (kirjoitettu klubikohtaiselle arpamäärälle 10 €/kpl). Maksun viimeinen
eräpäivä on 1.2.2017. Laskuun painettu eräpäivä on kuitenkin suositeltu maksupäivä.

Arpajaisvoitot
Päävoittona arvotaan henkilöauto 10.2.2017 kaikkien arvasta löytyvän koodin määräaikaan
5.2.2017 mennessä rekisteröineiden kesken. Lisäksi arvasta löytyy pikavoittotieto
raaputuspinnan alta.
Pikavoitot:
15 kpl
100 kpl
100 kpl
100 kpl
500 kpl
500 kpl

Helkama sähköavusteinen polkupyöriä
Jopo 24” polkupyörä
Retkeilykiikarit
Victorinox veitsisarja
Victorinox tomaattiveitsi ja tuubipuristin
Pellavatuotteita, Jokipiin Pellava
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Voittoja on yhteensä 1316 kpl ja voittojen yhteisarvo on 116 525 euroa. Pikavoitot on arvottu
koneellisesti etukäteen julkisen notaarin valvonnassa. Henkilöauto arvotaan 10.2.2017
LounaisSuomen maistraatissa Turussa julkisen notaarin valvonnassa. Kaikki voitot ovat voittajille
verovapaita.
Voittojen lunastus
Raaputuspikavoitot lunastetaan lähettämällä voittoarpa henkilötietoineen 31.3.2017 mennessä
osoitteeseen:
Lions-arpa
PL 128
20521 Turku
Henkilöauto-arvontaan voi osallistua kaikilla lunastetuilla arvoilla rekisteröimällä arvasta löytyvä
arvontakoodi määräaikaan 5.2.2017 mennessä osoitteessa www.lions.fi.
Voitot toimitetaan voittajille veloituksetta.
Palautukset ja lisätilaukset
Mikäli klubi ei pysty myymään kaikkia klubille toimitettuja arpoja, ne tulee palauttaa Lions-liittoon,
josta ne saadaan uudelleen myyntiin kysynnän ja saatavuuden mukaan. Merkitse palautuskuoren
vasempaan yläkulmaan palauttavan klubin nimi. Palautusosoite on:
Suomen Lions-liitto
Kirkonkyläntie 10
00700 Helsinki
Arpojen lisätilaukset tehdään Lions-liiton verkkokaupassa http://www.lionsverkkokauppa.fi.
Lisätietoja 010 501 4500, verkkokauppa@lions.fi
Kaikki arvat maksetaan klubin saamalla laskulla viitenumeroa käyttäen. Mikäli klubi palauttaa
osan tai kaikki arvat, tilitetään Lions-liitolle vain myytyjen arpojen määrän mukainen summa (10
€/kpl) ja loput arvat palautetaan liittoon. Palautettujen arpojen osuus vähennetään laskun
loppusummasta.

Myydyt arvat tulee tilittää Suomen Lions-liittoon viimeistään 1.2.2017.
Myyntiaika
Arpojen myyntiaika on 1.8.2016 -31.1.2017.
Luvan myöntäjät ja tunnukset
Arpajaisluvan on myöntänyt Poliisihallitus (RA/2016/255) ja Ålands landskapsregering
(ÅLR 2016/3612). Arpajaisten käytännön toimeenpanijana on Oy Alandia-Games AB, Turku.
Lisätietoja arpajaisista antavat
ArpaTR pj. Esa Ojapalo, 040 572 4764, esa.ojapalo@lions.fi
Laskutus- ja tilitysasiat Marja Pakkanen, 010 501 4505, matkapuhelin 050 400 4800
verkkokauppa@lions.fi, 010 501 4500

Ostamalla Lions–arvan tuet Lions-nuorisotyötä!

LEIJONAT MUKANA NENÄPÄIVÄSSÄ
SUURELLA SYDÄMELLÄ!
Suomen lionsklubit ovat mukana nenäpäivässä maailman lasten
hyväksi!
Lipaskeräys toteutetaan 27.10.-13.11.2016. Nenäpäivää vietetään 11.11.2016
Nenäpäivä-säätiön järjestämä Nenäpäivä-kampanja hankkii vuosittain varoja maailman
lasten auttamiseksi. Nenäpäivän tuella Suomen UNICEF, Suomen Punainen Risti, Kirkon
Ulkomaanapu, Pelastakaa Lapset, Plan International Suomi, Fida International,
Solidaarisuus, Suomen Ammattiliittojen Solidaarisuuskeskus SASK ja Suomen Lähetysseura
tekevät lakkaamatta töitä maailman lasten auttamiseksi siellä, missä apua eniten tarvitaan.
Nenäpäivän avulla lapset ympäri maailman saavat mahdollisuuden parempaan elämään.
Nenäpäivä auttaa – vaikuttavia tuloksia
Suomalaisten lahjoitusten tuella Nenäpäivä on auttanut vuosien saatossa miljoonia lapsia!
Nenäpäivä-keräyksen varoilla yhdeksän järjestöä on tehnyt pitkäjänteisesti työtä kaikista
heikoimmassa asemassa olevien lasten koulutuksen, terveyden, turvan ja ravinnon saannin
edistämiseksi. Työllä on saatu aikaan kestäviä tuloksia, joista hyötyvät lasten perheiden
lisäksi myös ympäröivät yhteisöt.
Vuosittain sadat tuhannet suomalaiset antavat oman panoksensa Nenäpäivän kautta
maailman lasten hyväksi – lahjoittamalla, hankkimalla Nenän, jakamalla tietoa maailman
lasten avun tarpeesta tai tukemalla muutoin Nenäpäivän työtä.
Tukeamme tarvitaan yhä, sillä Nenäpäivän tavoitteena on jokaisen lapsen oikeus hyvään
elämään.
Mainiota keräystä ja hauskaa Nenämenoa toivottaen
Ismo Kajaala, Lions Club Riihimäki/Kara Cpiirin klubien Nenäpäivän yhteyshenkilö sposti: ismo.kajaala@gmail.com puh: 045
315 0677

