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KLUBIN PALAUTUSOSUUS JA SEN HAKEMINEN 

      
1. 
Keräystuotosta klubeille palautettava osuus 

 
Suomen Lions-liiton kuvernöörineuvosto teki marraskuussa 2014 päätöksen Punainen Sulka 
2017 varojen jakamisesta.  
 
Tuon päätöksen mukaan jokainen keräykseen osallistuva klubi saa tekemällä hakemuksen 
tilittämästään keräystuotosta 25% palautuksena käytettäväksi Suomen nuorten hyväksi 
paikallisesti. Näin haluamme varmistaa, että keräyksestä hyötyvät nuoret joka puolella 100-
vuotiasta itsenäistä Suomea. 
 
25%:n osuus lasketaan klubin tilittämästä summasta. Siitä ei vähennetä mitään kampanjan 
valtakunnallisia kuluja (esim. tuoteostot ja mainonta). Tämä tarkoittaa siitä, että kampanjan 
kokonaisnettotuotosta klubien osuus nousee 30-40%:iin kokonaistuloksesta riippuen. 
 
Tässä ohjeessa kerromme, miten tuo palautus haetaan ja mihin sen voi paikallisesti käyttää.  

 

2. 
Millaisiin kohteisiin palautusta voi paikallisesti käyttää 
 

Palautus on käytettävä teemamme ”Tue nuorta itsenäisyyteen” mukaisesti. Nuoren 
ikärajoiksi määritellään 15-29 vuotta. Itsenäistymisen kannalta ikävuodet vähän alle 15 ovat 
kuitenkin usein merkityksellisiä, joten alaikärajan suhteen voidaan joustaa, esim. teini-ikä 
alkaa 13 -vuotiaana.  Kohderyhmässä voi myös olla joitakin näiden ikärajojen ulkopuolellakin 
olevia, kunhan tuki pääosin kohdentuu nuoriin. 
 
Punaisen Sulan tavoitteet nuorten itsenäisen elämän hyväksi jakautuvat neljään osa-
alueeseen. Myös klubien paikallisiin kohteisiin hakeman tuen tulee kohdistua näille samoille 
osa-alueille, yhdelle tai useammalle.   
 
1) Elämänhallinta 

 
Tähän kuuluvat hankkeet, joilla tuetaan nuoren luottamusta siihen, että hän itse voi 
vaikuttaa oman elämänsä kulkuun. Se tapahtuu tukemalla nuoren kasvua ja kehittämällä 
hänen kansalaistaitojaan. Tähän osa-alueeseen sopivat hyvin Lions Quest - Elämisen 
taitoja nuorille - koulutus, ”Vastuu on meidän”-ohjelma tai partio-järjestön taikka muiden 
vastaavien yhteisöjen antama kansalaiskasvatus ja yhteisöllisyyden rakentaminen. 

 
2) Syrjäytymisen ehkäiseminen 

 
Syrjäytyminen on voimakkain eriarvoistumista aiheuttava tekijä Suomessa, ja osaltaan se 
lisää rikollisuutta sekä sosiaalista levottomuutta. Paikallisesti tämä työ voi tarkoittaa 
taloudellisesti tai sosiaalisesti vaikeassa asemassa olevien perheiden nuoria. Tällaisia 
ovat usein yksinhuoltajaperheet tai työttömyydestä taikka päihteiden väärinkäytöstä 
kärsivät perheet. 
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Tällaisen perheen nuorta voi auttaa tukemalla hänen mahdollisuuksiaan osallistua 
tasavertaisena muiden ikäistensä harrastuksiin. Kysymykseen voi tulla vaikka 
urheiluvälineiden hankinta tai varattoman perheen nuoren kustantaminen lionien 
nuorisovaihtoon. Klubi voi myös järjestää tällaisille nuorille vaikka oman kesäleirin taikka 
tukea nuorten liikunta- tai muuta harrastusta erilaisissa ryhmissä.  

  
3) Mielenterveys 

 
Nuorten mielenterveystyön tukeminen vahvistaa nuoria näkemään omat kykynsä, ja 
selviytymään elämään kuuluvista haasteista. Nuorison tuki paikallisesti tarkoittaa tällä 
osa-alueella nuorten keskuudessa paikkakunnalla mielenterveystyötä tekevien järjestöjen 
auttamista ja tukemista. Paras tapa on ottaa yhteyttä tällaisen järjestön paikallisosastoon 
ja sopia heidän kanssaan yhteistyöstä ja tuesta.  
 
Kohteena tulee olla nuoret. 
 

4)  Päihteettömyys 
 

Päihteetön elämäntapa on onnistunut valinta ja tiedot tämän päivän nuorisosta kertovat 
tämän valinnan yleistymisestä. Tällä osa-alueella paikkakunnalla nuorten harrastuksia ja 
tervettä elämäntapaa tukevat ja raittiustyötä tekevät yhteisöt ovat klubille sopivia 
avustuskohteita.    

 

3. 
Miten klubin palautusosuus haetaan 
 

Palautusta haetaan, kun keräys on päättynyt 30.6.2017 ja klubit ovat tilittäneet 
keräystuloksensa Punaisen Sulan tilille. Klubin keräystulokseen hyväksytään kaikki klubin 
tilitykset, jotka on tehty 31.7.2017 mennessä. 
 
Palautus on 25% tilitetystä summasta, esimerkiksi 2000 euron tilityksestä 500 €. Oman 
harkintansa mukaan klubi voi hakea pienempääkin osuutta kuin 25%. 
 
Mikä klubi voi hakea palautusta 
 
Palautuksen saa jokainen klubi, joka on tilittänyt keräystuloksensa Punaiselle Sulalle. Ehtona 
on, että 
 
1. Tuen kohde liittyy yhteen tai useampaan edellä mainituista osa-alueista (elämänhallinta, 

syrjäytymisen ehkäiseminen, mielenterveys ja päihteetön elämäntapa). 
2. Tukea voi hakea jo käynnissä olevaankin aktiviteettiin, kuitenkin niin, että 

palautusosuutta ei voi käyttää ennen 30.6.2017 syntyneisiin kustannuksiin. 
3. Klubilla ei ole velkaa Punaiselle Sulalle (verkkokauppaostokset). Palautuksen saa, kun 

velka on kokonaan maksettu. 
4. Palautuksen saa kaikista tilityksistä, vaikka ei olisikaan saavuttanut ennalta klubille 

määriteltyä tavoitetta.  
 
Miten palautusta haetaan    
 
Klubi hakee palautusta lomakkeella, joka on tämän ohjeen liitteenä ja Punaisen Sulan 
verkkosivuilla osoitteessa Keräyksen_päättäminen Lomake sisältää klubin yhteystiedot, 
palautukseen oikeuttavan keräystuloksen ja palautuksen määrän sekä käytön ja 
käyttökohteen kuvauksen. Tuen käyttökohde / -kohteet ja tuen käytön budjetti tulee kuvata 
riittävässä laajuudessa, jotta tuen käytön jälkitarkastus on mahdollista. 
 
Lomakkeen allekirjoittaa klubin presidentti. Se lähetetään mahdollisine liitteineen  
PuSu-toimikunnalle jäljempänä esitetyllä tavalla 

http://www.lions.fi/jasenille/punainen_sulka_2017/kerayksen_kulku/kerayksen_paattaminen/
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Klubit voivat hakea palautusta myös yhdessä. Tällöin jokainen klubi kuitenkin täyttää oman 
hakulomakkeensa. Tuen käytön osalta riittää yksi kuvaus, johon muut hakijat viittaavat. 
Kuvaus voi olla myös erillisessä liitteessä. Yhteishaussa tarvitaan lisäksi erillinen, 
vapaamuotoinen kaikkien klubien presidenttien allekirjoittama ”sopimus”. Siinä esitetään 
klubien yhteinen keräystulos ja yhteisesti haettava summa sekä se tili, jolle palautus 
maksetaan. Yhteishaussa kaikkien klubien täytyy täyttää palautuksen saamisen ehdot. 
 
Palautuksen hakeminen on mahdollista 30.6.2017 jälkeen, kun klubin lopullinen keräystulos 
on selvillä ja sen mahdolliset epäselvyydet selvitetty. Selvitykset ovat valmiit viimeistään 
31.8.2017.   
 
Klubi tai klubit yhdessä voivat tehdä vain yhden palautushakemuksen. Mikäli palautusta 
haetaan useaan eri kohteeseen, eri kohteet eritellään samassa hakemuksessa. 
  

4. 
Hakemuksen lähettäminen 
 

Tutustu erilliseen ohjeeseen ”Päättymistoimenpiteiden aikataulu / Keräyksen päättymiseen 
liittyvät virstanpylväät”. Siitä muutama virstanpylväs: 

 Lähetämme kaikkien klubien keräyssaldot tarkistuksia ja mahdollista "reklamointia" 
varten klubiosoitteisiin noin 10.7.2017 ja uudelleen 10.8.2017 (sisältää heinäkuussa 
tehdyt tilitykset).  

 Kaikkien verkkokauppalaskujen on oltava maksettuna 31.7.2017 mennessä 

 Klubisaldot jäädytetään 31.8.2017 (kaikki tarkistukset tehty).  

 Mikäli klubilla on maksamattomia rästejä 31.8.2017 (verkkokauppa), 
palautushakemusta ei hyväksytä ennen kuin rästit on maksettu.  

 Palautusten hakemusaika päättyy 31.10.2017.  

 Palautusten maksut klubeille alkavat toimiston kesälomien jälkeen sitä mukaan, kun 
klubin lopullinen keräyssaldo on selvitetty ja sen mukaisesti toimitettu hakemus on 
tarkastettu. Kaikki palautukset tehdään 15.11.2017 mennessä.  

Klubi voi lähettää hakemuksen heti, kun se tietää lopullisen keräyssaldonsa. (Huom. 
Mahdollinen piirin yhteinen saldo jaetaan keräyksen päätyttyä ko. piirin keräykseen 
osallistuneiden klubien saldoon. Se osuus näkyy heinäkuun alussa jaettavissa 
keräyssaldoissa.)  Hakemus lähetetään sähköpostilla (suositeltu tapa) piirikohtaisesti 
nimetylle tarkastajalle (ks. alla) ja varmuuskopio osoitteeseen punainen.sulka@lions.fi   
 
Tarkastaja tarkastaa hakemuksen sisällön sen toteamiseksi, että palautuksen suunniteltu 
käyttö on yllä esitetyn teemamme ja siihen liittyvien osa-alueiden mukainen ja että esitetty 
hanke on riittävässä laajuudessa kuvattu (ks. yllä). Tarkastaja kertoo hakemuksen 
hyväksynnän (tai mahdolliset puutteet) omalta osaltaan klubille. (Huom. Tarkastajat voivat 
valintansa mukaan tarkastaa hakemuksia myös kesäaikaan.) 
 
 Hakemusten eurotarkastuksia (saldo, klubin palautusosuus, mahdolliset maksamattomat 
rästit) aletaan tehdä, kun Lions-toimiston väki on palannut kesälomilta elokuun alussa. Vasta 
tämän jälkeen hakemus hyväksytään lopullisesti ja palautusosuus voidaan maksaa klubille. 
 
Hakemuksen voi lähettää myös postissa osoitteella Suomen Lions-liitto ry, Punainen Sulka 
2017, Kirkonkyläntie 10, 00700 HELSINKI. Sen tarkastus ja käsittely ei kuitenkaan ala ennen 
elokuuta, jolloin toimiston väki palaa kesälomilta.  

mailto:punainen.sulka@lions.fi
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Piirikohtaisesti nimetyt tarkastajat 
 

Kaikilla on lions-sähköposti  etunimi.sukunimi@lions.fi  
 

A-piiri:    Harri Ala-Kulju                  
B-piiri:    Jaakko Harjumäki           
C-piiri:   Veikko Teerioja                
D-piiri:    Reima Mäkelä                  
E-piiri:    Matti Tieksola                   
F-piiri:    Bo Lindberg                        
G-piiri:    Bo Lindberg                        
H-piiri:   Reino Laine                         
I-piiri:     Reima Mäkelä                     
K-piiri:    Reino Laine                           
L-piiri:     Tauno Laine                         
M-piiri:   Tauno Laine                         
N-piiri:    Aimo Silventoinen              
O-piiri:   Jaakko Harjumäki                 
 

 
 

Kampanja jatkuu vielä. Nyt loppukiri ja samalla miettimään hyviä 
avustuskohteita! Erityisesti paikkakunnilla, joissa on useita klubeja, 
avustuskohteiden koordinointi on syytä aloittaa jo nyt. 
 
Huom!  Klubeilla on mahdollisuus saada lisärahoitusta Arne Ritari –säätiöltä, 
mikäli käyttökohde täyttää säätiön avustuksen ehdot. 

 
 

mailto:etunimi.sukunimi@lions.fi

