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PUNAINEN SULKA TILITYKSET  - OHJEET    12.2.2016 

  
  

Klubit kartuttavat keräyssaldoaan suorittamalla tilityksiä kolmella eri tavalla riippuen 
siitä, mistä varainhankinnasta on kyse.  Kirjavuus johtuu siitä, että verkkokaupasta 
tilatut tuotteet maksetaan verkkokaupan tilille ja rahankeräysluvan perusteella kerätyt 
varat on lain mukaan maksettava erilliselle tilille. 
 
Kaikissa tapauksissa varmistat varojen ohjautuvan klubisi keräyssaldoon käyttämällä 
oikeaa tilinumeroa ja viitenumeroa.  Piirikoordinaattorit ovat toimittaneet kahden tilin 
klubikohtaiset viitenumerot.  Klubikohtaiset viitenumerot pysyvät samoina koko 
kampanjan ajan.  
 
Mahdolliset tilityksiä koskevat kysymykset on lähetettävä sähköpostilla osoitteeseen  
punainen.sulka@lions.fi  
 
Aiemmat ilman oikeaa viitenumeroa maksetut varat poimitaan mahdollisuuksien 
mukaan manuaalisesti oikean klubin keräyssaldoon. 
 

Verkkokaupasta tilatut tuotteet – Yhteiset sulkatuotteet 
 

Klubin tilattua yhteisiä sulkatuotteita verkkokaupasta Lions-liitosta lähetetään lasku 
klubin rahastonhoitajalle. Sulkatuotteiden maksuaika on 60 päivää.   
 
Maksu suoritetaan laskussa mainitulle tilille käyttäen laskussa olevaa 
viitenumeroa. 
 
 

Rahankeräysluvan piiriin kuuluvat tilitykset    
 

Rahankeräysluvan piiriin kuuluu keräys, missä yleisöön vetoamalla kerätään rahaa 
vastikkeetta.  Esimerkkejä tällaisesta klubien suorittamasta keräyksestä on liitteenä 
olevassa muistilomakkeessa. 
 
Maksut suoritetaan Keräystilille käyttäen kyseisen tilin klubikohtaista 
viitenumeroa. 
 
 

Muut tilitykset  -  suoraan Punaisen Sulan tilille 
 

Näistä muista maksuistakin on esimerkkejä muistilomakkeessa.   
 
Maksut suoritetaan Punaisen Sulan tilille käyttäen kyseisen tilin klubikohtaista 
viitenumeroa. 
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TILITYSTEN  MUISTILOMAKE  
KLUBIN  SULKALEIJONALLE  JA  RAHASTONHOITAJALLE 
 
Huom!  Merkatkaa saamanne klubin viitenumerot ko. kohtiin ja tarkistakaa tästä maksutiedot 
aina Punaisen Sulan maksuja maksaessanne. Klubikohtaiset viitenumerot pysyvät 
samoina koko kampanjan ajan. 
 
KLUBI:  LC 
 __________________________________________ 
 
 

Verkkokaupasta tilattujen sulkatuotteiden maksaminen 
 

Lions liitto laskuttaa 
 
Saajan tili (Nordea):  FI57 1025 3000 2467 39  
Saajan nimi:   Suomen Lions-liitto ry 
Viitenumero:   Laskussa oleva viitenumero 
 

 

Rahankeräystilille maksaminen 
 

Saajan tili (Danske Bank):    FI 54 8000 1970 8298 84 
Saajan nimi:   Suomen Lions-liitto ry / Keräystili   
Viitenumero:   Klubin viitenumero 
       __________________________   

 Lipaskeräyksen tuotto 

 Pullonpalautuskuittien tuotto 

 1, 2, tai 3 sulan lahjoitukset yleisöltö (yrityksiltä) 

 Merkkipäivälahjoitukset 

 Paikallinen haastekampanja (klubin tilin kautta)  

 Muu vastikkeetta vetoamalla saatu raha 
 
 

Maksut Punaisen Sulan tilille 
 

Saajan tili (Osuuspankki):    FI 98 5780 0720 0524 50   
Saajan nimi:   Suomen Lions-liitto ry / Punainen Sulka  
Viitenumero:   Klubin viitenumero 
       ___________________________   

 Klubin omista varoista tehdyt lahjoitukset 

 Punainen Sulka –tapahtumien nettotuotto, esim. 
o Jäsenten talkootyö 
o Konsertit ja vastaavat 

 Klubikohtaisten sulkatuotteiden nettotuotto 

 jne. 
 

Huom! Nämä tilitykset otetaan huomioon pikastarttiklubin statuksessa.  Aiemmin 
maksetut otetaan mukaan manuaalisesti. 
 

 


