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Mitä rahankeräys on? 

• toimintaa, jossa kerätään yleisöön vetoamalla vastikkeetta  

tuotemyynti ei ole rahankeräystä 

• keräykseen tarvitaan viranomaisen lupa 

• eroaa aktiviteettivaroista tehtyihin lahjoituksiin  niiden hankinta 

on vastikkeellista esim. pääsylippu konserttiin tms.  

• toimeenpanon yhteydessä tulee yleisölle ilmoittaa 

rahankeräysluvan saaja, rahankeräysluvan myöntänyt 

viranomainen, luvan numero ja myöntämisajankohta, keräyksen 

toimeenpanoaika ja -alue, kerättävien varojen käyttötarkoitus ja 

aika, jonka kuluessa varat on tarkoitus käyttää 

keräystarkoitukseen sekä mahdollinen käytännön toimeenpanija 

• Lisäinfoa:http://www.lions.fi/jasenille/lionstoiminnan_ohjeita/arpaja

isten_yms_jarjestaminen_/?hitspic=2&hitspage=1  
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Keräyslupa 

• Keräyslupa haettu sekä Manner-Suomeen vuosille 

2016-2017 (läh. 24.6.2015) että Ahvenanmaalle (läh. 

22.6.2015) vuodelle 2016 

• Ahvenanmaalle myönnetty lupa 25.6.2015 

ÅLR2015/7655 vuodelle 2016 

• Rahankeräyksellä oma tili Danske Bank  

FI 54 8000 1970 8298 84, johon tilitetään kaikki  

rahankeräyksestä saadut tuotot 

• Tuotemyynnistä ja klubien lahjoituksista saatu tuotto 

tilitetään Punaisen Sulan omalle tilille Helsingin 

Osuuspankki FI 98 578 0072 005 2450 
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Keräystavat 
• Lipaskeräys 

• Internet 

• Puhelinkeräys  

• Tekstiviestilahjoitukset 

• Pullonpalautusautomaattien kuitit 

• Tiedotusvälineissä vetoaminen 

• Postitettavat vetoomukset 

 Lisäksi mahd. muutos lupaan pankkiautomaatti- 

keräyksen osalta (Automatia yhteistyö) 
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Klubien omat keräystavat ja tuotteet 

• PuSu-toimikunta hankkii kampanjan yhteiset 

myyntuotteet 

• Klubeilla mahdollisuus tehdä ja markkinoida omia 

PuSu-tuotteita ja keräystapoja keräysluvan 

sallimissa puitteissa 

• Jos klubi on epävarma siitä kuuluuko tietty 

keräystapa rahankeräysluvan alle tulee sen 

kuvaus lähettää tarkistettavaksi 

sari.pirinen@lions.fi  
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Klubien omat sulkatuotteet 
• 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. 

• 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 

annettujen ohjeiden mukaan.  
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Lionsverkkokauppa.fi  

• Tuotteet tilataan Lionsverkkokaupasta osoitteesta 

www.lionsverkkokauppa.fi  

• Verkkokaupassa myynnissä myös tarvikemyynnin tuotteet ja 

joulukortit 

• Tilauksia voi tehdä (pl. tarvikemyynnin tuotteet) myös muut kuin 

leijonat.  

• Leijonien tulee tehdä tilaukset kirjautuneina asiakkaina (vain 

tuolloin näkyvät hinnat ”leijonahintoina”). Tarvikemyynnin 

tuotteiden hinnat näkyvät vain kirjautuneille asiakkaille. 

• Maksutapoina: lasku ja verkkopankkimaksut. Huom. 

Maksettaessa verkkopankkimaksuna ei ostot näy klubin 

ostoina joten PuSu-ostot vain laskulla 

• Tuotteilla normaalipalautus oikeus 14 pv 
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Verkkokaupan etusivu/kirjautuminen 

1. Syötä tähän 

klubisi 

sähköposti 

esimerkiksi 

liperi@lions.fi 

2. Syötä tähän 

salasana 

Oletussalasana  

LC-numeroLC 

jossa numero 

korvataan klubin 

numerolla, esim.  

LC-0097LC 

Huom. Salasanan 

klubinumero on aina 

4 numeroinen eli jos 

klubin nro on 97 

kirjataan se tähän 

0097 

3. Paina 

kirjaudu 
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Tuotteiden selailu 

”Oma tili” valikon 

alta löydät omat 

tietosi ja aiemmat 

tilaukset 

”Kirjaudu ulos” 

valikosta pääset 

pois kaupasta 

4. Tuotteita pääsee 

selailemaan 

painamalla 

tuoteryhmän nimeä 

joko etusivun kuvien 

yläpuolelta tai sivulla 

olevasta valikosta 
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Tuotteiden selailu 

5. Tuotteen 

tarkempiin tietoihin 

pääset 

klikkaamalla kuvaa 

22.8.2015 10 Punainen Sulka 



.3.8.2015 Verkkokauppa, Sari Pirinen 11 

Tuotteen tarkemmat tiedot 

8. Lisää ostoskoriin 

haluamasi määrä 

kortteja. 

Minimitilausmäärä 

vaihtelee 

tuotteittain. 

Korteissa se on 10 

korttia.  

9. Tuotteet saat lisättyä 

ostoskoriin painamalla ”Lisää 

koriin” –painiketta, jonka jälkeen 

siirryt ostoskoriin.  

6. Tuotteen kuvan 

saat suuremmaksi 

klikkaamalla kuvaa 

7. Tältä sivulta 

löydät myös lisää 

infoa tuotteesta 

22.8.2015 11 Punainen Sulka 



3.8.2015 Verkkokauppa, Sari Pirinen 12 

10. Painamalla ”Jatka 

ostoksia” pääset 

jatkamaan ostosten 

tekoa 

Ostoskori näkymä 13. Paina tilaa, kun 

haluat siirtyä 

eteenpäin 

tilauksessa 

14. Jos huomaat tässä vaiheessa virheitä voit 

poistaa koko tuoterivin klikkaamalla 

roskakoria. 

11. Tuotteiden 

lukumäärää pääset 

vielä muokkaamaan 

kirjoittamalla käsin 

haluamasi lukumäärän 

”Määrä” kohtaan 

12. Valitse haluttu 

maksutapa 

Checkout  

(verkkopankit 

oletuksena tai 

lasku) 
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Tilauksen osoitetietojen syöttö 

15. Jos laskutus- ja 

toimitusosoite ovat 

samat ei tarvitse 

tehdä mitään 

16. Erillisen 

toimitusosoitteen 

voit  

Syöttää kohtaan  

”Syötä erillinen 

Toimitusosoite” 

18. Eteenpäin 

pääset 

klikkaamalla 

”Toimitustyypin 

valintaan” 

painiketta 

17. Toimitusosoitteen 

sähköpostin voi muuttaa 

omaksi sähköpostiksi, jolloin 

tilausvahvistus tulee omaan 

sähköpostiin.  

Huom. Laskutusosoitteen 

sähköpostia eikä omien 

tietojen sähköpostia tule 

muuttaa, vaan niissä tulee olla 

klubin sähköpostiosoite 
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Tilauksen vahvistaminen 
19. Laita ruksi 

kohtaan ”Olen 

lukenut yleiset 

käyttöehdot ja 

hyväksyn ne 

20. Klikkaamalla 

”Osta nyt” lähtee 

tilaus eteenpäin 
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