
 

 

 

 

SUOMI JOHTOON SuJo-T-011 Päivitys 12.1.2012  

  
 

SUOMI JOHTOON –KAMPANJAN VAPAAEHTOINEN TUKIKERÄYS  
Suomi johtoon –kampanja järjestää vapaaehtoisen tukikeräyksen, jonka tuotto käytetään 
Suomi johtoon kampanjan kampanjatukeen ja lionsklubien edustajien matkatukeen 
kansainväliseen vuosikokoukseen Korean Busaniin 22.-26.06.2012.  
Keräyksen säännöt :  
1. Keräykseen osallistuvat Suomen Lions-liitto ry:n jäseninä olevat lionsklubit (klubi) ja 
Suomen lionspiirit (piiri)  

2. Keräys on klubeille vapaaehtoinen.  

3. Keräys toteutetaan ajalla 1.12.2011 – 31.3.2012.  

4. Keräyksen tavoite on 10 €/lion. Piirin keräystulos on piirin klubien yhteenlaskettu 
keräystulos. Piirin tavoite on 10 € kerrottuna piirin lionien lukumäärällä. Keräyksellä ei ole 
euromääräistä ylärajaa.  

5. Klubit osallistuvat keräykseen itse päättämällään summalla ja tavalla; suoraan hallintotililtä, 
keräys jäseniltä, klubiarpajaiset, jne. Keräys on hallintoaktiviteetti (hallintotililtä)  
 
6. Klubien tekemät Suomi johtoon -kampanjatuotteiden (pikeepaidat ja pinssit) tilitykset 
otetaan huomioon niiden Suomi johtoon -kampanjan saaman nettotuoton osalta. Tätä 
koskevat säännöt esitetään erikseen.  

7. Klubit tilittävät keräysrahat Suomi johtoon –pankkitilille 31.3.2012 mennessä sääntöjen 
lopussa esitetyn ohjeen mukaan. Tilityksen voi tehdä yhdessä, kahdessa tai korkeintaan 
kolmessa erässä.  

8. Piirin tuloksesta tuloutetaan kampanjatukeen 30 % piirin tavoitteesta. Mikäli piirin tulos 
jää alle 30 % piirin tavoitteesta, tuloutetaan koko tulos kampanjatukeen. (Yhteensä 30 % 
piirien tavoitteesta on noin 77 000 €.)  

9. Kun piirin keräystulos ylittää 30 % piirin tavoitteesta, ylittävä osuus käytetään 
matkatukeen. Tuki koskee vain Busanin vuosikokouksen äänioikeutettuja edustajia, jotka 
osallistuvat myös vuosikokouksessa annettavaan Lions-järjestön koulutukseen. Matkatuen 
jakoa koskevat säännöt esitetään erikseen.  

10. Vuosikokouksen matkatukeen sisältyy edestakainen lentolippu yhdelle lionille Helsingistä 
Busaniin, lentokenttämaksut, hotelli Busanissa ja vuosikokouksen osallistumismaksu. (Tämän 
hetken arvio on 2500 €) Muista kuluista vastaa osallistuja itse.  
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11. Lions-liitto hoitaa matkajärjestelyt ja hotellivaraukset yhteishankintana. Mikäli matkatuen 
saaneen puoliso lähtee mukaan, Lions-liitto hoitaa myös hänen matkajärjestelyt ja laskuttaa 



 

 

 

 

todelliset kustannukset ko. henkilöltä. Mikäli matkatuen saanut lion järjestää matkan 
omatoimisesti, matkatuki annetaan toteutuneen matkan jälkeen kohdassa 10 todettujen 
kustannuserien kuitteja vastaan, kuitenkin korkeintaan Lions-liiton järjestämän ryhmämatkan 
kustannusten suuruisena.  
 
12. Keräyksen kertymää seurataan piireittäin ja klubeittain kuukauden välein. Keräystulokset 
ilmoitetaan piiripäälliköille piirin yhteissummana sekä mitkä klubit ovat mukana keräyksessä.  
 
Maksuohje  
Keräysrahat tilitetään Suomi johtoon –tilille:  
FI94 2199 1800 1526 59 BIC-koodi: NDEAFIHH  
Viesti saajalle –kohtaan tunniste:  
Sujo-tuki / ”piiri” / ”klubi”  
Esimerkiksi:  
Sujo-tuki / 107-N / Helsinki Mellunmäki 


