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Punainen Sulka 2017 – KAMPANJAHUIPPU 3.12.2016 
Juha Tapion konsertti Hartwall Areenalla 
 
Yksi kampanjahuipuistamme on Vapaaehtoisten päivänä 3.12.2016. 
Silloin me lionit – Vapaaehtoiset – olemme näkyvästi kartuttamassa 
Punaisen Sulan kassaa.  Sulkalähettiläämme Juha Tapio ojentaa 
auttavan kätensä kampanjallemme.  Klubeilla on erinomainen tilaisuus 
kartuttaa omaa keräystulostaan myymällä lippuja Juha Tapion 
konserttiin ko. illaksi Hartwall Areenalle.  Areenan 12000 
kuulijapaikkaa tultaneen myymään nopeasti loppuun.  Meille lioneille 
on järjestymässä edullinen ja riskitön etulyöntiasema lippujen 
myynnissä, mutta päätökset on tehtävä nopeasti.      Lue lisää. 
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Punainen Sulka 2017 – KAMPANJAHUIPPU 3.12.2016 
 
 
Yksi kampanjahuipuistamme on Vapaaehtoisten päivänä 3.12.2016. Silloin me lionit – 
Vapaaehtoiset – olemme näkyvästi kartuttamassa Punaisen Sulan kassaa.  Päivän 
päätapahtuma, tai oikeammin päätapahtumat osaltamme ovat Helsingissä.  Päivällä 
Vapaaehtoisten päivän kansalaistapahtumat keskittyvät Narinkkatorille, missä meillä 
leijonilla ja Punaisella Sulalla tulee olemaan hyvin näkyvä osa.  Täällä kaikki piirit voivat 
esitellä parasta osaamistaan.  Tähän asiaan palataan myöhemmin. 
 
Ja se toinen päätapahtuma on  

Juha Tapion konsertti Hartwall Areenalla 

 
Sulkalähettiläämme Juha Tapion aloitteesta olemme saaneet hienon 
mahdollisuuden myydä ennakkoon hänen konserttiinsa lippuja ja kerätä 
varoja Punainen Sulka  kampanjaamme. Jokaisesta myydystä lipusta 
saa klubi 4-7 euroa oman kampanjatavoitteensa kartuttamiseen. 
Klubeille tilitettävä summa määräytyy sen mukaan, kuinka paljon 
yhteensä myymme konserttilippuja. Mitä enemmän myymme sitä 
enemmän saamme per lippu. 
 
Ja mikä parasta, meille lioneille on järjestymässä edullinen ja 
riskitön etulyöntiasema lippujen myynnissä.   
 
 

Konserttifaktat 
 
Konsertti on Hartwall Areenalla 3.12.2016 alkaen klo 19 kesto 2,5 tuntia. 
 
Lippujen hinnat:  

Hartwall areenan ns. jäätaso (seisomapaikkoja) 39 €. 
Yläkatsomo (istumapaikkoja)  39 € 
Alakatsomo (istumapaikkoja)  49 € 
 

3.3.2016 konsertti julkistetaan 

 

 



4.3.2016 konsertin liput tulevat julkiseen myyntiin netin / Lippupiste Oy:n kautta. 
 
 

Meidän ”faktamme” 
 
Voimme aloittaa lippujen ”puskamarkkinoinnin” paikkakunnillamme vaikka heti ja 
ottaa varauksia ylös. 
 
Klubit tilaavat lippuja alla olevien ohjeiden mukaisesti mahdollisimman pian mutta 
viimeistään 26.2.2016. 
 
Kampanjatoimikunta ynnää tulleet tilaukset ja varaa liput lionien myyntiin. Huom! Emme 
saa lippuja enää lisää ennakkotilauksemme jälkeen. 
 
Lippujen saavuttua (maaliskuun alkupäivinä) ne toimitetaan klubeille joko välittömästi tai 
Punaisen Sulan avajaisjuhlassa Tampereella 19.3.2016 
 
Juha Tapio ja konsertti ovat näkyvästi esillä avajaisjuhlassa 19.3.2016. 
 
Meillä on lippujen myyntiaikaa 2 kk avajaisjuhlan jälkeen. Myyntiaikaa on mahdollista 
jatkaa mikäli tarpeen. 
 
Myyntiajan jälkeen klubit tilittävät myydyt liput eri ohjeiden mukaisesti ja palauttavat 
myymättömät liput kampanjatoimikunnalle (Lions-toimistoon).  
 
Toimikunta palauttaa kaikki myymättömät liput yhdessä Lippupiste Oy:lle 

 
Lippujen tilaus 
 
Klubi tilaa liput mahdollisimman pian ja viimeistään 26.2.2016.  Tilaus tehdään 
sähköpostilla, mikä lähetetään Reima Mäkelälle (etunimi.sukunimi@lions.fi) ja ao. piirin 
piirikoordinaattorille. 
 
Tilaus sisältää seuraavan: 
  
Juha Tapion konsertin lipputilauksemme on 
 
Jäätasolle      _____kpl myyntihinta 39 € 
Yläkatsomoon _____ kpl myyntihinta 39 € 
Alakatsomoon _____ kpl myyntihinta 49 € 

 
Yhteyshenkilömme kyseisessä asiassa on (klubi, nimi ja yhteystiedot):  
.  

 Markkinointivinkkejä 
 

Hartwall Areenalle mahtuu konserttiyleisöä 12 000 henkilöä.  Juha Tapion konsertti 
tultaneen myymään nopeasti loppuun. Kannattaa käyttää hyväksi etumyyntiasemaa. 
 
Monet yhdistykset tulevat järjestämään konserttiin ryhmämatkoja.  Lähesty tällaisia 
paikkakuntasi yhdistyksiä jo ennen konsertin julkistamista. Kerro, että tätä kautta 
hankituista lipuista osa hinnasta menee Punaisen Sulan kautta Suomen nuorten 
tukemiseen. 
 

mailto:etunimi.sukunimi@lions.fi


Myykää lippuja yrityksille ja yhteisöille ”pikkujoulutapahtumana”. 
 
Älkää unohtako ystäviänne, omaisianne tai vihamiehiänne lippuja kaupatessanne. 
 
Ja onhan tämä hyvä vaihtoehto klubinkin joulukuun tapaamiseen. 
 
 Huom!  Kaikkeen tähän liput on tilattava nyt, myöhemmin niitä ei enää saa. 
 
 
 
 


