
   

 

Klubiohje käytettyjen silmälasien ja 

aurinkolasien keräämiseen, olipa klubilla jo 

keräysohjelma tai olipa se vasta suunnitteilla. 

"Yksin kykenemme kovin vähään, yhdessä voimme tehdä niin paljon." Helen Keller 
 

Paikkakunnan yritykset ja muut toimijat ovat arvokkaita kumppaneita silmälasien keräyshankkeessa. 

Pitäkää heidät ajan tasalla ja mukana hankkeessa ja näyttäkää, että arvostatte heidän tukeaan. He voivat 

lahjoittaa käyttökelpoisia silmälaseja, ottaa keräyslaatikkoja tiloihinsa, osallistua klubin tapahtumiin ja 

kertoa muille klubista. 
 

Keskeistä 

Järjestäkää useita ympärivuotisia keräyspaikkoja sen lisäksi, että pidätte silmälasien 

keräyksen aina osana tapahtumianne. 
 

Pitäkää yhteyttä näihin kumppaneihin ja järjestäkää säännölliset noudot. 
 

Käyttäkää Kierrätä näkemisen hyväksi–materiaalia, jota voi ladata Liiton sivuilta ja käyttää 

joko yksittäisen kampanjan tai ympärivuotisen silmälasikeräyksenne järjestämisessä ja 

mainostamisessa. Käytettävissä ovat: 

Klubin silmälasien kierrätysESITE (doc) 

Silmälasikeräys-TAPAHTUMAjuliste (doc) 

Silmälasikeräys-KERÄYSPISTEjuliste  (pdf) 

KUNNIAKIRJA yhteistyökumppaneille (doc) 

KLUBIOHJE käytettyjen silmälasien keräämiseen (pdf) 

Silmälasikeräys-LEHDISTÖTIEDOTE (doc) 
 

Riittää, kun laitatte muokattavaan Klubin silmälasien kierrätysESITTEESEEN 

ja klubinne yhteystiedot, mahdollisen klubin kuvan sekä mahdolliset keräyspisteet. 

Vastaavasti Silmälasikeräys-TAPAHTUMAjulisteessa on tila tapahtuman järjestäjälle, 

ajankohdalle ja tapahtumapaikalle. 
 

Mainostakaa keräystoimintaanne hyödyntämällä esim. julisteita, esitettä ja 

mallilehdistötiedotetta. 

Lisätkää keräyspaikkanne oman klubinne verkkosivuille. 
 

Toimintamalli: 

1. Valitkaa klubin silmälasikeräysaktiviteetille vastuuhenkilö. 

2. Markkinoikaa silmälasien keräysaktiviteettia kertomalla siitä kaikkialla, missä liikutte. Jakakaa 

klubin omaa silmälasien kierrätysesitettä. 

3. Valitkaa paikkakunnalta keräyspisteiksi sopivia yrityksiä, kunnan- tai kaupunginvirastoja, liikkeitä, 

järjestöjä, kirkkoja ja kouluja.  



4. Soittakaa ko. päättäjälle ja sopikaa tapaaminen kertoaksenne LIONS-toiminnasta sekä silmälasien 

keräyksestä. Kutsukaa nämä tukemaan kierrätystyötänne ottamalla keräyslaatikkoja tiloihinsa. 

5. Antakaa tapaamisen yhteydessä LIONS-toiminnasta ja silmälasien keräysaktiviteetista kertova 

Klubin silmälasien kierrätysESITE, joka on tulostettavissa Liiton kotisivuilta Jäsenille-osiosta, 

Lionstoiminnan ohjeita/ Silmälasikeräyksen ohjeet. 

6. Yhteistyösopimuksen synnyttyä, toimittakaa keräyslaatikko ja Silmälasikeräys-KERÄYSPISTEjuliste  

keräyspisteeseen, mikäli on kyse ympärivuotisesta yhteistyöstä. Juliste olisi hyvä laittaa vaikkapa 

keräyspisteen näyteikkunaan tms. näkyvälle paikalle.  

Jos on sovittu kertaluontoisesta tapahtumasta, käyttäkää Silmälasikeräys-TAPAHTUMAjulistetta. 

7. Sopikaa yhteyshenkilöstä, joka ilmoittaa teille laatikon täyttymisestä keräyspisteessä. 

Antakaa kehystetty KUNNIAKIRJA yhteistyökumppaneille kiitoksen ja arvostuksen osoituksena 

yhteistyöstä. 

8. Huolehtikaa laatikon tyhjentämisestä. 

9. Puhdistakaa lasit, pakatkaa ne ja lähettäkää ohjeen mukaan. ks. ohje alla* 

10. Klubin sihteeri ilmoittaa kierrätettyjen silmä- ja aurinkolasien määrän Suomen Lions-liitto ry:n 

jäsenrekisterin ”aktiviteettien syöttö”-osion kautta. Sieltä tiedot siirtyvät MyLci-verkkopalveluun 

automaattisesti. 

 

                             

* Ohjeet kerättyjen lasien edelleen lähettämistä varten  

• Silmälasit ja aurinkolasit tulee pakata laatikoihin tiivisti. 

• Ei särkyneitä silmälaseja. 
• Ei silmälasikoteloita mukaan.  

Jos on mahdollista, silmälasit olisi hyvä pestä ja luokitella niiden vahvuusluokka. Tähän voi 

saada apua esimerkiksi motivoituneelta optikolta paikkakunnalla. 

  

Lähetysasiakirjoihin maininta "Perille toimitettuna". 

  

Toimitusosoite: 

  

LC Ulvila/Olavi 

c/o SPR Porin Kontti 
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