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1. Aluksi
Tämä on ohje piirikoordinaattoreille (piko) ja klubeille Punaisen Sulan yhteisten
sulkatuotteiden (PuSu-tuotteet) tilaamiseksi ja maksamiseksi sekä muiden
keräysvarojen tilittämiseksi.
Verkkokauppaan (tilaukset, logistiikka ja laskutus) liittyvät kysymykset lähetetään
osoitteeseen verkkokauppa@lions.fi
Huomautus: Verkkokauppa ei vielä toimi kaikkien PuSu-tuotteiden osalta.
Verkkokaupan aikataulusta tiedotetaan erikseen.
Muissa lisäkysymyksissä klubien tulee ensisijaisesti olla yhteydessä piirin
piirikoordinaattoriin ja muutoin Reima Mäkelään (reima.makela@lions.fi).
2. Vastuualueet
Kerätyt varat (tuotemaksut, lahjoitukset, lipaskeräys, jne.) kirjataan vastuualueiden
keräystulokseksi. Vastuualueita ovat:
 Klubit
 Piirit, 30.6.2017 saakka, ks. alla
 Liitto
Alkuperäisestä suunnitelmasta poiketen on joustavuuden parantamiseksi päätetty,
että myös piiri on vastuualue, johon kirjataan pikon tehtäväroolissaan saamat
myyntitulot ja piirissä yhteisesti järjestettävien tilaisuuksien tuotto, kun sitä ei voida
luonnollisesti jakaa klubeille. Keräyksen päätyttyä 30.6.2017 piirin keräystulos
jaetaan ko. piirissä PuSuun osallistuneiden klubien tulokseen niiden keräystulosten
suhteessa.

3. Myyntituotteiden tilaus ja toimitus
Nyt PuSu-tuotteita ovat pinssit, tarrat, paidat, nahkakorut ja akrylipallo sekä taulu
Asfalttihelmi. Kampanjan kuluessa tuotejoukko voi muuttua.
Tuotteet tilataan verkkokaupasta www.lionsverkkokauppa.fi Samassa tilauksessa
saa olla vain PuSu-tuotteita. Pinssit ja tarrat tilataan nippuina, joiden määrät ovat:
 Jäsenpinssi
10 kpl
 Tarrat
20 kpl
 Yleisöpinssi
20 kpl
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Paidat jaetaan hinnan mukaan kahteen ”tuotteeseen”, joille verkkokaupassa on
minimi tilausmäärät:
 T-paita
minimi 5 kpl
 Pikeepaita
minimi 5 kpl
Saman ”tuotteen” tilauksessa voi paitoja olla eri malleja, värejä ja kokoja.
Nahkakorujen minimi tilausmäärät ovat:
 Korvakorut
minimi 3 paria
 kaulakoru
minimi 3 kpl
Akrylipallolle ei ole minimi tilausmäärää.
Piirit / pikot voivat tilata piiriin tuotteiden ”käsivaraston”, mistä klubit / lionit voivat
ostaa pienempiä tuote-eriä. Nämä tilaukset kirjautuvat piirin keräystulokseksi
30.6.2017 saakka (ks. kohta 2). (Pikoille annetaan tästä eri ohje.)
Huomautus: Logistiikan optimoimiseksi ja lähetyskulujen minimoimiseksi on
ehdottoman tärkeää, että klubit suunnittelevat tilauksensa huolella ja tilaavat yhdellä
tilauksella muutaman kuukauden tuotetarpeensa.
Huomautus: Lions-liiton toimistoon ei tule PuSu-tuotteiden myyntiä.
Tuotteiden hankintamäärien ja –kustannusten optimoimiseksi klubeilta voidaan kysyä
arviota muutaman tulevan kuukauden tarpeesta, periaatteessa siis seuraavan
tilauksen määrä.
Verkkokaupan kautta tilatuilla tuotteilla on 14 päivän palautusoikeus niiden
toimituksesta laskettuna. Palautus tehdään tuote-erittäin.
Verkkokaupasta tilatut tuotteet toimitetaan postitse tilauksessa ilmoitettuun
osoitteeseen. Pinssit, tarrat, nahkakorut ja akrylipallot on mahdollista myös noutaa
osoitteesta Hel-Service, Tiilitie 16, 01720 Vantaa ma-pe 9-16.00.
Huomautus: Paitojen painatus alkaa aina, kun tietty määrä paitoja on tilauksessa.
Näin toimitukset voivat kestää jonkin aikaa tilauksen lähettämisestä.
4. Taulu ”Asfalttihelmi”
Soile Yli-Mäyryn taulua ”Asfalttihelmi” tehdään 300 numeroitua vedosta / kopiota.
Asfalttihelmi-taulun tilaukset / varaukset tehdään verkkokaupassa, mihin sijoitetaan
vapaana olevien numeroiden lista. Laskutus on kuten muissakin tuotteissa.
Maksuaika on 60 päivää, mutta klubien toivotaan tilittävän taulut heti saatuaan rahat
taulun ostajalta. Tauluja toimitetaan avajaisjuhlan 19.3.2016 jälkeen.

5. Tuotteiden laskutus ja maksaminen
Lasku tilauksesta lähetetään Lions-liitosta tilauksessa mainittuun osoitteeseen.
Tilaus kirjautuu klubin (piirin) keräystulokseksi laskun perusteella.

3
Maksuaika on 60 päivää. Kaikkiin verkkokaupan laskuihin tulee järjestelmästä
johtuen automaattisesti eräpäivä 14 päivän maksuajan mukaan. Tätä ei kuitenkaan
sovelleta PuSu-myyntituotteisiin. Laskuihin tulostetaan huomautus poikkeavasta
maksuajasta.

6. Rahankeräysluvan piiriin kuuluvat tilitykset
Rahankeräysluvan piiriin kuuluu keräys, missä yleisöön vetoamalla kerätään rahaa
vastikkeetta. Keräysluvassa mainitaan seuraavat tavat:
 Lipaskeräys
 Internet
 Puhelinkeräys
 Tekstiviestilahjoitukset
 Pullonpalautusautomaattien kuitit
 Tiedotusvälineissä vetoaminen
 Postitettavat vetoomukset
 Lisäksi mahdollinen muutos lupaan pankkiautomaatti- keräyksen osalta
(Automatia yhteistyö)
Mikäli on vähänkin epäselvää, kuuluuko joku keräysmuoto keräysluvan piiriin, on asia
tarkistettava Punaisen Sulan kampanjasihteeriltä Lions-liitosta
Keräysluvan piiriin kuuluvat keräysvarat tilitetään Suomen Lions-liiton ”keräystilille”
FI 54 8000 1970 8298 84. Klubeille (piireille) toimitetaan tätä varten omat
viitenumerot, joiden perusteella ne kirjataan klubin (piirin) keräystulokseksi.
Maksut tulee suorittaa käyttäen annettuja viitenumeroita.
Huomautus: Laki edellyttää, että rahankeräystä varten on oma tili. Siksi keräysluvan
mukaisia varoja ei voi tilittää suoraan Punaisen Sulan tilille.
Huomautus: Rahankeräysluvan piiriin kuuluvat keräystoimet aloitetaan 19.3.2016.

7. Klubien lahjoitukset
Kaikki muu PuSu-keräys on klubien (piirin) ”lahjoitusta”, esim. klubin omat varat,
jäsenten lahjoitukset, klubien sisäiset keräykset / arvonnat, tapahtumien
pääsymaksutulojen ylijäämä, klubin omien tuotteiden myynnistä saadut nettotulot,
jne.
Klubien omista tuotteista ja keräystavoista on erillinen ohje.
Lahjoitukset tilitetään Suomen Lions-liiton tilille ”Punainen Sulka – lahjoitukset”
FI 98 5780 0720 0524 50 Klubeille (piireille) toimitetaan tätä varten omat
viitenumerot, joiden perusteella ne kirjataan klubin (piirin) keräystulokseksi.
Maksut tulee suorittaa käyttäen annettuja viitenumeroita.
Huomautus: Jo tehdyt lahjoitukset otetaan huomioon ”manuaalisesti”.
Huomautus: Kaikki Punaiseen Sulkaan ennen yleisökeräyksen alkua 19.3.2016
lahjoittavat klubit saavat pikastarttiklubin statuksen ja tunnustuskirjan.
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8. Poikkeamat
Mikäli jollakin klubilla / klubeilla on edellä esitetyistä poikkeava mahdollisuus
tuntuvasti edesauttaa Punaisen Sulan kokonaistulosta, voi klubi / klubit tehdä siitä
perustellun esityksen. (Tällainen voisi olla esim. joku keräysluvan alaisen toiminnan
aloittaminen ennen 19.3.2016.) Esitys toimitetaan Punaisen Sulan toimikunnan
puheenjohtaja Matti Tieksolalle (matti.tieksola@lions.fi) Toimikunta päättää, onko
esitys hyväksyttävä.

