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PUSU – VARAINKERÄYSSUUNNITELMA – OHJE KLUBILLE 
Päivitys 2.9.2015 

 
Punainen Sulka 2017:n kokonaistavoitteesta 5 milj € jokaiselle klubille on laskettu klubin 
jäsenmäärästä ja kotikunnan väkiluvusta riippuva klubin laskennallinen keräystavoite - 
100% tavoite.  Klubi saa tämän 100% tavoitteen piirinsä piirikoordinaattorilta (piko). 
 
Klubi päättää oman keräystavoitteensa, esim. 1,5 kertaa laskennallinen tavoite  
= 150%.  Klubi myös päättää, sitoutuuko se malliklubiksi ja aikooko se olla pikastarttiklubi.  
Ohjeet näistä saa pikolta.  
 
Koko kampanjan kustannustehokkaan ja sujuvan toteuttamisen onnistumiseksi klubit tekevät 
nyt syys-lokakuussa suunnitelman, millä tavoin se aikoo keräystavoitteensa saavuttaa.  
Tämä suunnitelma ei ole sitova eikä tuotteiden tilaus. Suunnitelmat kokoamalla PuSu-
toimikunta saa jo hyvissä ajoin tietoa, miten se pystyy parhaiten tukemaan klubeja keräyksen 
onnistumiseksi, mm. myyntituotteiden hankinta-määristä ja –aikataulutuksesta 
 

 
Suunnitelman kirjaus 
 

Suunnitelma kirjataan excel-taulukkoon PuSu-suunnittelu KLUBI.  Taulukko on lukittu paitsi 
harmahtavat solut, jotka klubi täyttää.  Summat lasketaan automaattisesti.  Rivi 47 on apurivi 
pikon jatkokäsittelyä varten. Klubi lähettää täytetyn taulukon pikolle viimeistään 25.10.2015. 
 

 Lions Club ja Piiri ovat selvät 

 Kohtiin Malliklubi ja Pikastarttiklubi merkitään X, jos klubi päättää sellaiseksi sitoutua 

 Tasoon merkitään 1, 2 tai 3, jos klubi sitoutuu 1:n, 2:n tai 3:n sulan malliklubiksi 

 Laskennallinen 100% tavoite: kirjataan pikolta saatu laskennallinen tavoite 

 Keräystavoite%: klubin oma keräystavoite prosentteina laskennallisesta tavoitteesta.  
(Se voi myös alle 100, joskaan se ei ole toivottavaa) 

 Myyntituotteisiin kirjataan koko kampanjan aikana suunniteltu kappalemäärä. 
(Tuotteita tullaan tilaamaan erissä).  Sulka-akryllipallon hinta ei välttämättä ole 
lopullinen.  Se tulee olemaan kuitenkin haarukassa 100-200 € 

 Erityistuotteita toimitetaan vain varausten/ostositoumusten mukaan.  Asfalttihelmi 
tauluvedoksia on 300 kpl ja Massiivilasiteoksia ”muutama” (vielä ei ole tarkkaa tietoa). 

 Lahjoituksiin, lipaskeräykseen ja muuhun keräykseen kirjataan euromäärät. 

 Yrityskeräys ”kunniakirjat” merkitään kappalemäärät 

 Olisi suotavaa, jos ”Yhteensä” olisi ainakin suunnilleen sama kuin klubin ”oma 
keräystavoite” 

  
Myyntituotteista ja erityistuotteista tulee erillinen esite lähiaikana. 
 
 
Lisätietoja saa piirikoordinaattorilta 

http://www.lions.fi/

