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KUNNIAKIERROS 2016 - TUOTONJAKO MUUTTUNUT SEUROJEN HYVÄKSI 

Kunniakierros järjestetään 35. kerran vuoden 2016 aikana. Suomen Urheiluliiton jäsenseurojen keräys on 
urheiluhistorian eniten seuratoimintaan varoja tuottanut toimintamuoto. Pohjois-Savossa 2010-luku on 
ollut keräyksen historian parasta aikaa. 

Piiripäällikkönä toimii piirin puheenjohtaja Timo Eronen. Ohessa ovat seuroille ohjeet ilmoittautumiseen ja 
ideoita keräyksen toteuttamiseen. Tuotonjako on parempi kuin milloinkaan seurojen näkökulmasta, jopa 85 
% seuran nettotuloksesta. 

Ilmoita seurasi mukaan mahdollisimman pikaisesti www.kunniakierros.fi sivuilla. Toimitamme seurallenne 
keräyslomakkeet 7 päivän sisällä siitä kun saamme tiedon seuran ilmoittautumisesta.   

Kunniakierroksen toteuttajien, SUL:n jäsenseurojen, tulee huomioida seuraavat asiat  
lupapäätöksen mukaisesti: 

1. Keräyksessä saa käyttää vain virallisia numeroituja keräyslomakkeita tai Kunniakierroksen omaa 
älypuhelin applikaatiota. Samoja lomakkeita käytetään vuosina 2015–2016. Ahvenanmaalle painetaan omat 
lomakkeet vuosittain. Käteismaksua ei keräyksessä saa vastaanottaa. 

2. Kunniakierroskeräyksen yhteydessä on kiellettyä järjestää: 

– arpajaiset tai muu toiminto, jossa osallistuvalle luvataan kokonaan tai osittain sattumaan perustuva 
voitto. 

– rahankeräys tavalla, jossa kaupankäynti tai yhdistyksen jäsenhankinta ja rahankeräys ovat ilmeisessä 
vaarassa sekoittua keskenään.    
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1. TUOTONJAKO 2016 

Keräyksen tuotto jakaantuu seurojen, piirien ja SUL:n kesken seuraavasti: 

Seurat (nettotuloksesta) 

– 1 – 2 999 € > 55 % 

– 3 000 – 9 999 € > 65 % 

– 10 000 – 19 999 € > 70 % 

– 20 000 – 29 999 € > 75 % 

– 30 000 – 39 999 € > 80 % 

– yli 40 000 € > 85 % 

Seuratilitykset maksetaan kolmessa eri osassa vuoden aikana (elo-, loka- ja joulukuussa). Jos nettotulos on 
miljoona euroa, voidaan arvioida prosenttiosuuksien jakautuvan seuraavasti: Seurat 83 %, piirit 6 % ja SUL 
11 %. Keräyskulujen ollessa noin 17 %.  

2. SEURAN ILMOITTAUTUMINEN KERÄYKSEEN VUONNA 2016 

Kunniakierrokset suositellaan järjestettävän ajanjaksona 28.4. – 17.8.2016. Tämän ajanjakson aikana 
tallennetut tulokset huomioidaan seurojen ja kerääjien välisessä kilpailussa. Kunniakierros palkinnot 
jaetaan Ruotsi-ottelun yhteydessä Tampereella 3.-4.9.2016. Useampi seura voi järjestää yhteisen 
tapahtuman. Tällöin kukin seura suorittaa oman itsenäisen Kunniakierros-keräyksensä ja tallentaa tulokset 
omilla tunnuksillaan. 

Kunniakierrokselle ilmoittautumisen tulee tapahtua 1.1.- 31.3.2016 osoitteessa www.kunniakierros.fi 
/Ilmoittautuminen. Ilmoittautumisen pakolliset kohdat ovat: 

– piirin ja seuran nimi, seuran tulostavoite, tapahtuman ajankohta ja paikka, seuran yhteyshenkilön nimi, 
posti- ja sähköpostiosoite, puh.nro, seuran tallentajan tiedot, seuran pankkitilin numero, seuran tulee 
sitoutua tallentamaan tuloksensa kahden viikon kuluessa tapahtumasta. 

3. KUNNIAKIERROKSEN MATERIAALI 

Materiaali sisältää numeroidut keräyslomakkeet, esitäytetyt keräyslomakkeet vuoden 2015 tukijatiedoilla, 
esitteet ja julisteet sekä säännöt ja ohjeet. Lisäksi piiripäälliköiden ja KK-vastaavan kautta seurat saavat 
tallennustunnukset sekä valmiit tekstipohjat tekstiviesti- ja sähköpostikeräykseen. Tapahtumissa otettuja 
valokuvia saa SUL käyttää Kunniakierros-markkinoinnissaan. 

4. KERÄYSSÄÄNNÖT 

1.  Kunniakierrokselle osallistuva kerääjä hankkii tukijoita, jotka suorittavat tukimaksun.  Tukijoiden 
lukumäärällä ei ole ylärajaa.  

2. Osallistua voi kuka tahansa kuntoilemalla yhden tunnin aikana niin pitkän matkan kunniakierros-
reitillä kuin haluaa. HUOM! Kerääjän ei ole välttämätöntä osallistua KK- tapahtumaan. 
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3. Tukija tai osallistuja maksaa sopimansa summan jokaiselta kierrokselta tai sovitun kertamaksun 
(minimi 15 euroa). 

4. Keräys tulee tapahtua vain numeroituja, virallisia keräyslistoja käyttäen. Laskutus tapahtuu 
keskitetysti SUL:n toimesta jälkikäteen. Tarkista aina jokaisen tukijasi voimassa oleva tarkka postiosoite. 

5. Kierroksen minimi- tai maksimihintaa ei ole. Minimilaskutus on 15 euroa. 

6. Kierrosmäärässä lasketaan täydeksi myös aloitettu kierros. 

7. Kunniakierroksen järjestäjinä voivat toimia vain Suomen Urheiluliiton jäsenseurat, kukin itsenäisenä 
keräysyksikkönä. 

HUOM. 

Tukijat saavat halutessaan laskun sähköpostiin. Tukijan suostumuksella sähköpostiosoite tulee kirjoittaa 
keräyslistaan huolella. Seuran tallentajalla on tärkeä tehtävä tallentaa sähköpostiosoitteet oikein, jotta 
laskut menevät perille. Tukijan postiosoite tulee myös aina tallentaa. 

Lisäksi seurat voivat tallentaa kerääjien kertamaksuja ennakkoon. Ennakkoon tallennettu aineisto 
laskutetaan tapahtumapäivän jälkeisenä keskiviikkona. 

5. LÄHTÖKOHDAT ONNISTUMISEEN 

1. Seuran sitoutuminen -> johtokunnan ja jaostojen päätökset 
2. Vastuuhenkilöt ja ydintiimin kokoaminen, 3-6 hlöä 
3. Tavoitteen asettaminen -> think bigger! 

Esim. Avainhenkilöt 4 hlö x 1000€, passiurheilijat 80 x 50€, johtokunta+jaostot 10 hlö x 200€ = 
yhteensä 10 000€ (70%, netto 7000) 

4. Suunnitelmallisuus -> vastuualueet ja –henkilöt 
5. Aikataulutus -> säännölliset tilanne ”checkit” 
6. Seuratilaisuuksien hyödyntäminen -> innostaminen ja ”kynnyksen madaltaminen” 
7. Yhteisöllisyyden korostaminen ja yhdessä tekeminen 
8. Mukavan tapahtuman järjestäminen voimavarojen mukaan 

Muista: Sähköpostilaskutus ja tukijoiden yhteystiedot oikein! 

6. ROHKEITA IDEOITA 

1. Avainkerääjät - priority number one! 
Etsitään ja rekrytoidaan seurasta tai sen ulkopuolelta henkilöitä, joilla työn tai henk.koht. verkoston 
kautta on mahd. suurien summien kerääminen. Tärkeintä tietysti on asiasta kiinnostuminen, 
innostuminen ja sitoutuminen tavoitteeseen. 

2. Tarratukijat – easy money? 
Esim. 1: Yrityksien logot tarroille, jotka liimataan keräyslistoihin. Tarran hinta, esim. 100-500€. 
”Pesämuna” ennen yksittäisiä tukijoita. Vastineeksi mainokset tapahtumiin? 
Esim. 2: Tarran arvo on 4 euroa ja summa aktivoituu jokaisesta 15-vuotiaasta ja sitä nuoremmasta 
osallistujasta (esim. Raseborg 2013 170x4€) 

3. Erilaiset tyky, cooper, KKI kävelytesti, yritysten ja yhteisöjen väliset haasteet/kilpailut, 
joukkuemaraton tapahtumat 
Haastetaan yrityksiä, julkista sektoria ja yhteisöjä mukaan kuntoilemaan 

4. Kerääjien porkkanointi 
Luodaan taulukko, jonka mukaan urheilijat, valmentajat tai valmennusryhmät saavat osan 
keräämästään summasta, esim. 50-65% seuralle jäävästä osuudesta 
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5. Mitä muuta -> julkkishaasteet, Lions Club/Rotarit keräämään, alihankintana muut seurat tai 
koululuokat keräämään 

7. ESIMERKKISEURA GAMLAGARLEBY  IF 

Lähtökohtana vuonna 2010 1.615€ tulos (ennätys: 8.345€ -89) -> syksyllä uusi puheenjohtaja mukaan -> 
sitoudutaan tavoitteeseen ja kunnon tulokseen sekä rekrytoidaan avainhenkilöt keräämään vähintään 1000 
euroa (aikaisemmin esitetty malli –> avainhenkilöt, johtokunta, passiurheilijat). 

Tulos 2011 15.276€ 

(4 avainhenkilöä 7.815 €, johtokunta 2.657€, muut 4.804€, 59 osanottajaa ja 296 tukijaa) 
2012 19 426€ (8 avainhenkilöä 14 528€, 53 osanottajaa ja 347 tukijaa) 
2013 20 439€ (9 avainhenkilöä 14 425€, 49 osanottojaa ja 348 tukijaa) 
2014 21 035€ (10 avainhenkilöä 16 004€, 51 osanottojaa ja 378 tukijaa) 

8. TÄRKEÄÄ MUISTAA VUONNA 2016 

1. Uudistuneet bonusrajat – 10 000/7000 nettona 
2. Esitäytetyt keräyslomakkeet vuoden 2015 keräystiedoilla piiripäälliköiden kautta suoraan seuroihin 

(tiedot löytyvät myös tallennusohj.) 
3. Älypuhelin applikaatio pilotointi huhti 2016  
4. Keräystavoitteen ilmoittaminen 
5. Osoitetiedot tarvitaan vaikka haluaisi laskun sähköpostiin 

 
www.kunniakierros.fi ja Facebookissa (kunniakierros) 

 

Menestystä keräykseen, 

Timo Eronen  

Kunniakierroksen piiripäällikkö, Pohjois-Savo 
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