
Suomi näkyviin  
– Convention arpajaiset 1.10.2012 – 28.2.2013 

 

 

 



Arpajaisten tavoitteet 

• Tukea Lions-nuorisotoimintaa  -  lasten ja nuorten syrjäytymisen ennalta 

ehkäisyyn 

 Lions Quest, nuorisovaihto, SKEBA - Nuorisobändikilpailu, Orkester 

Norden, Leot ja Rauhanjulistekilpailu 

• Lisätä suomalaisten osallistumista kansainväliseen vuosikokoukseen; 

osallistujia Hampurin Conventioniin 5. - 9.7.2013 

 tutustuminen maailmanlaajuiseen Lions-toimintaan  

 suomalaisten aktiivisuuden lisääminen  

 

• Tuoda lisänäkyvyyttä Suomen Lions-toiminnalle  



Arpajaislupa 1.10.2012 – 28.2.2013 

• Lupa myönnetty 9.8.2012 

• Myyntialueena koko maa 

• Myynti vain Lioneille 



Arpajaislupa 

• Arpoja painetaan 25 000 kpl 

• Voitot arvottu koko määrään 

• Virallinen valvoja valvoo arvonnan 

• Arvat numeroitu juoksevasti 



Lions Clubs International 
MD 107 Finland 

• Hinta 10 € 

• Raaputusarpa 

• Voittotieto arvassa 

• Voittojen lunastusohje 

arvan taustalle 

painettuna  

 



Voitot ja lunastusohjeet kääntöpuolella 

• Hampurin Convention matkoja 70 kpl 

 Lento veroineen 

 Hotelli, yhden hengen huone 

 Osallistumismaksu Conventioniin 

 Matkatoimisto toteuttaa 

 

• Tasokas älypuhelin, arvo n. 400 €/kpl (28 kpl) 

• Kylpylälahjakortti, arvo n. 200 €/kpl (70 kpl) 

 

Voittojen arvo on 130 200 € (52 % myyntiarvosta). 

 

Kaikki voitot ovat voittajille verovapaita. 

 

 

 



Markkinointi ja tiedotus 

• Lion-lehti elokuu ja muut syksyn numerot 

• Uutiskirjeitä kuvernööreille, piiripäälliköille, klubeille ja 
jäsenille  

• Liiton ja piirien nettisivut (piireille lähetetään aineisto) 

• Esittely piirien kokouksissa, mm. SuurPNAT 

• Klubivierailut 

 

 



Tukimateriaali 

• Arpajaispaketti klubeille (sähköisesti ja 

arpojen mukana paperinen) 

• Infopaketti piiripäälliköille 

• Infopaketti kuvernööreille ja piirisihteereille 

(edelleen lähetettäväksi piirihallituksen 

jäsenille) 

 

 

 



Toimitukset ja tilitykset 

• Arvat pakataan klubeittain  ja postitetaan syyskuun lopussa 

 Jäsenmäärän mukaan, (pyöristys noin jäsenmäärään )  

 Mukana ovat; lasku, esite, asiakaspalautuskuori ja ohjeet  

• Klubit voivat tilata arpoja lisää liitosta 

• Kaikki arvat maksetaan klubin saamalla laskulla viitenumeroa 

käyttäen viimeistään 1.3.2013. Myymättä jääneiden arpojen 

osuus vähennetään laskun loppusummasta.  

• Myymättä jääneet arvat on palautettava Lions-liittoon 

mahdollisimman pian 

• Lions-periaatteen mukaan arpajaiset on ”hallintoaktiviteetti” 

 



Aikataulu 

• Arpojen jakelu klubeille      01.10.2012  

• Myynti                        01.10.2012  - 28.2.2013 

• Tilitykset viimeistään       01.03.2013 

• Voittojen lunastus              30.04.2013 mennessä 
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Suomi näkyviin -arpajaiset, 

 tuotto Lions-liiton nuorisotyöhön 

Osta arpa tai kaksi - 

autat lapsia ja nuoria! 


