
Anna tukesi nuorisolle arpa

1.9.2014 – 31.1.2015

Esitys piireille ja klubeille
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- Yksi päävarainkeruuaktiviteeteista korttien rinnalla

- Lasten ja nuorten syrjäytymisen ennaltaehkäisy

- Lionien nuorisoaktiviteetit

Varojen kerääminen Lions nuorisotyön tukemiseen

Nuorisoprojektien tukitarve >100 000 €

Arpojen tuottotavoite  60 000 €

- Kaikki arvat myyntiin – helppo saatavuus

- Kohderyhmää ei rajata Leijoniin

- Arpojen palautukset nopeasti – ei hävitetä, ei hukata

- Myymättömät heti uudelleen myyntiin – lisäkanavat  ja -tarpeet

Anna tukesi nuorisolle arpa - tavoitteet
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Anna tukesi nuorisolle arpa

• Raaputusarpoja painetaan 25 000 kpl. Arvan hinta 10 €/kpl

• Arpapaketit ohjeineen toimitetaan klubien presidenteille.

• Myyntikanavina klubit, tapahtumat, yhteistyökumppanit.

• Myynti tukiryhmille, työyhteisöille, yleisölle ja tietenkin Leijonille.

• Voitto- ja lunastustiedot löytyvät arvasta.

• Helppo saatavuus – Ei pakkomyyntiä – palautuskuori mukana.

– Jakelu kaikille klubeille – Klubit palauttavat myymättömät arvat

– Valmis palautuskuori myymättömille/lunastamattomille arvoille mukana

– Klubit arvioivat omat myyntimahdollisuutensa

– Palautus viivytyksettä – myymättömät arvat ohjataan uusmyyntiin

• Järjestelyistä vastaavat Oy Alandia Games Ab ja SLL.

Esa Ojapalo



12.8.2014 4

Arpajaisvoitot

• Arpajaisten myyntituloista 50 % käytetään voittoihin

• Arpajaisten pääpalkintoina on 10kpl 2 hengen convention 
matkaa Havaijin vuosikokoukseen Honoluluun kesällä 2015

• Muita palkintoja yli 500

– 25 Jopo Electro sähköavusteista pyörää

– 40 tablettitietokoneita

– 250  kaitaliinoja, Jokipiin pellava

– 200  laudeliinasettiä (2kpl), Jokipiin pellava

• Keskimäärin 2 voittoa 100 arpaa kohden

• Kaikki voitot ovat voittajille verovapaita
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Markkinointi ja tiedotus

• Markkinointi yhdessä Lions-korttien kanssa

• Ständi syyskauden KVN-kokouksissa

• LION-jäsenlehti elokuu ja syksyn numerot

• Uutiskirjeet

– Kuvernööreille

– Piirien PVH-vastaaville

– klubeille ja jäsenille

• Liiton ja piirien nettisivut

• Esittely piirien kokouksissa,SuurPNATit, Piirifoorumit, jne.

• Klubivierailuiden yhteydessä
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Tukimateriaali

• Arpajaispaketti klubeille

– Sähköinen tietopaketti

– Printti arpojen mukana

• Infopaketti piirivastaaville

• Infopaketti piirikuvernööreille ja 

piirisihteereille (edelleen toimitettavaksi 

piirihallituksen jäsenille)
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Toimitukset ja tilitykset

• Arvat pakataan klubeittain ja postitetaan elokuun lopulla
– Jäsenmäärän mukaan (pyöristäen viidellä jaolliseen määrään)

– Mukana ovat ohjeet, esite, palautuskuori ja lasku

• Kaikki arvat maksetaan klubin saamalla laskulla viitenumeroa 
käyttäen viimeistään 2.2.2015. 

• Myymättä jääneiden arpojen osuus vähennetään laskun 
loppusummasta.

• Myymättä jääneet arvat palautetaan Lions-liittoon 
mahdollisimman pian, niin ne saadaan ohjattua 
uudelleenmyyntiin.

• Lisäarvat tilataan Lions-liiton toimistosta (saatavuuden mukaan).
– satu.hildebrand@lions.fi, 09 – 565 59514

– Myös ennakkotilaukset 24.8.2014 mennessä

Esa Ojapalo
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Aikataulu

• Ennakkotilaukset 24.8.2014 mennessä

• Arpojen jakelu klubeille 1.9.2014

• Myynti 1.9.2014 – 31.1.2015

• Palautukset 15.11.2014 – 31.1.2015

• Palautettujen jatkomyynti 15.11.2014 – 31.1.2015

• Tilitykset viimeistään 2.2.2015

• Voittojen lunastus 31.3.2015 mennessä  
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Anna tukesi nuorisolle arpa

• Arpajaisten tuotto Lions-nuorisotyön tukemiseen

• Lions-arvan ostamalla

– Saat jännitystä

– Saat aikaan hyvää oloa

– Saat aikaan keskustelua ja iloa

– Tuet suomalaista Lions-nuorisotyötä

• Kaikki mukaan yhteiseen aktiviteettiin!
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Päävoittona matkoja 98. Kansainväliseen 

vuosikokoukseen Honoluluun 26. – 30.6.2015

8. - .9.6.2013 10

Havaiji tarjoaa kaikille lähtijöille

Unohtumattomia elämyksiä!

Osta arpa – jännitä voittoa

Tuet Lions-nuorisotyötä
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