
 

   
 

 

Kunniakierros-info 2018 
 
 

Suomen Urheiluliiton (SUL) ja sen jäsenseurojen yhteinen kampanja, Kunniakierros, 
toteutetaan jo 37. kerran. Kampanjan tuotolla kerätään varoja yleisurheilutyöhön seuroissa, 
piireissä ja SUL:ssa. Kunniakierrosperinne on jatkunut jo yli 36 vuotta ja seurat ovat 
keränneet varoja toimintaansa noin 33 miljoonaa euroa.  
 
Kunniakierroksen ideana on haastaa seuraväki keräämään tukijoita yrityksiltä tai 
yksityishenkilöiltä. Keräys huipentuu seuran yhteiseen kunniakierrostapahtumaan 
loppukevään ja alkukesän aikana. Keräys tapahtuu keräyslomakkeilla tai mobiilitallenuksen 
avulla. Suositeltu minimi tukisumma on 15 euroa ja käteismaksuja ei saa kerätä. Luvatuista 
tukisummista lähetetään laskut sähköpostitse tai paperipostina kunniakierrostapahtuman 
jälkeen. 
 
Kaikki ovat tervetulleita kunniakierrostapahtumiin, jossa kuntoillaan 60 minuuttia hyvässä 
hengessä ikään tai kuntoon katsomatta. Samalla tapaat seuran nuoria urheilijoita, joihin 
kerätty tuki kohdistuu. Ohessa ovat seuroille ohjeet ilmoittautumiseen ja ideoita keräyksen 
toteuttamiseen. Tuotonjako on jopa 85 % seuran nettotuloksesta. 

 
Uusi järjestelmä tulee toimimaan www.kunniakierros.fi osoitteessa, josta seurat pääset 
kirjautumaan laskutusjärjestelmään, löytävät tapahtumakalenterin ja tulokset/tilastot sekä 
tapahtuma-uutiset ja muun seuramateriaalin. 
 
Nyt, jos koskaan, on paras mahdollinen hetki lähteä mukaan maailman parhaaseen 
varainkeruu toimintaan, jolla seuran talous nousee uudelle tasolle 

 
 
KERÄYSLUPA: 
 
Kunniakierroksen keräyslupa on mantereella ja Ahvenanmaalla voimassa 31.12.2018 saakka. 
Keräysluvan saaja on Suomen Urheiluliitto ry ja keräyksen toimeenpanevat SUL:n 
jäsenseurat. Tarkat lupatiedot löytyvät kunniakierros.fi ja kunniakierros-applikaatiosta. 
 
 
KERÄYSSÄÄNNÖT:  
 
Säännöt löytyvät kunniakierros.fi ja kunniakierros-applikaatiosta. Lisätietona seuroille: 

- Useampi SUL:n jäsenseura voi järjestää yhteisen tapahtuman, mutta keräys ja 
laskutus tulee tehdä itsenäisesti omana seurana. Lisäksi seurat voivat tehdä 
yhteiskeräyksen niin, että yksi (ei useampi) seuroista on SUL:n jäsen. 

 
 
 
 
 
 
 

http://www.kunniakierros.fi/


 

   
 

 
TALLENNUS- JA LASKUTUSJÄRJESTELMÄ: 
 
Tallennus- ja laskutusjärjestelmän uudistuksen myötä seurat kutsutaan järjestelmän 
käyttäjiksi. Kutsut lähetetään aikaisempien vuosien seuravastaavien sähköposteihin. Jos 
seuranne ei ole saanut kutsua, ole yhteydessä piiripäällikköön tai SUL:n 
kunniakierrospäällikköön Jaakko Kivelään. Uuden järjestelmän käyttöohjeet ovat erillisenä 
liitteenä seuramateriaalien joukossa. HUOM. Seuran ilmoittautumisena toimii keräyksen 
luominen vuodelle 2018 uudessa järjestelmässä. 
 
 
AIKATAULUT: 
 

- Kunniakierrokset suositellaan järjestämään YLEISURHEILUVIIKOLLA 21. – 27.5.2018 
- Seurojen ja kerääjien kilpailussa huomioidaan 15.08.2018 näkyvillä olevat tulokset 
- Kunniakierros palkinnot jaetaan Ruotsiottelun yhteydessä Tampereella 01.09.2018 
- Palkinnot jaetaan seuraavasti: 3 piiriä, 8 seuraa ja 10 kerääjää 
- Seuratilityksen päivämäärät 2018 ovat 15.6., 15.8. ja 21.12. 

 
 
 
KUNNIAKIERROKSEN MATERIAALIT 
 
Materiaalit löytyvät kunniakierros.fi -> seuroille -> materiaalit. Sähköisessä muodossa ovat 
keräyslomakkeet, logot, esitepohjat sekä julisteet. Lisäksi piiripäälliköiden ja KK-vastaavan 
kautta saa painettuja keräyslomakkeita ja julisteita. Tapahtumissa otettuja valokuvia saa SUL 
käyttää Kunniakierros-markkinoinnissaan. Pohjois-Savossa piiripäällikkönä toimii piirin 
puheenjohtaja Timo Eronen. 
 
 
KUNNIAKIERROKSEN TUOTONJAKO 2018 
 
Keräyksen tuotto jakaantuu seurojen, piirien ja SUL:n kesken seuraavasti: 
 
Seurat saavat seuraavat prosenttiosuudet keräämästään (netto)tuloksesta: 

- 1  – 2.999 € -> 55 % 
- 3000 – 9999 € -> 65 % 
- 10 000 – 19.999 € -> 70 % 
- 20 000 – 29.999 € -> 75 % 
- 30 000 – 39.999 € -> 80 % 
- yli 40 000 €  -> 85 % 

 
 

 

 

 

 



 

   
 

 

Kerääjät ja seurat ytimessä 
 
Uuden järjestelmän myötä seurojen pääkäyttäjät eli adminit pääsevät hallinnoimaan kaikkia 
oman seuran tietoja ja laskutusta. Myös kerääjät ovat hyvin kartalla omasta keräyksestään 
uuden Kunniakierros-applikaation myötä. Alla listattuna järjestelmän pääkohtia: 
 
1. Uudet verkkosivut tulevat avautumaan osoitteeseen www.kunniakierros.fi. Sieltä löytyvät 
uutiset, tapahtumakalenteri, tulokset, tilastot, seuramateriaali ja kirjautuminen 
järjestelmään 
2. Seurat pääsevät kirjautumaan järjestelmään sähköpostiin tulevista kutsuista, joita 
piiripäälliköt lähettävät seuravastaaville. Käyttäjätunnuksena toimii sähköpostiosoite ja 
salasanan voi päättää itse 
3. Seurojen pääkäyttäjät voivat lisätä haluamansa määrän admin oikeuksilla olevia henkilöitä 
pääkäyttäjiksi, joilla on oikeus muokata seuran tietoja ja laskutusta 
4. Vuoden 2017 kerääjä- ja tukijatiedot löytyvät järjestelmästä ja ne voidaan suoraan liittää 
uusiin keräyksiin. Uusien kerääjien ja tukijoiden lisääminen on yksinkertaista 
5. Ilmoittautuminen on muuttunut keräyksen luomiseksi. Jatkossa kaikki keräykset säilyvät 
järjestelmässä, joten keräyksen luomisen yhteydessä keräys kannattaa nimetä esim. 
Kunniakierros 2018 
6. Laskutus muuttuu reaaliaikaiseksi. Eli kerääjät ja pääkäyttäjät voivat lähettää 
kertamaksujen laskut eteenpäin samalla kertaa, kun lisäävät tukijatiedot. Vain seuran 
pääkäyttäjät, voivat lähettää kierrosmaksut eteenpäin tapahtuman jälkeen 
7. Paperilaskutus siirtyy seurojen vastuulle ja paperilaskut voi tulostaa järjestelmästä. 
Suosittelemme sähköpostilaskujen lähettämistä, joissa on virtuaaliviivakoodi maksamisen 
helpottamiseksi 
8. Seurojen pääkäyttäjät voivat kutsua kerääjiä mukaan järjestelmän kautta ja samalla 
kerääjille lähtee linkki, josta he pääsevät lataamaan uuden keräys-applikaation 
9. Applikaatiota käyttämällä kerääjät tietävät tarkasti missä mennään. Mm. seuraavat 
toiminnot ovat applikaatiossa - keräyssumma, tukijamäärä, maksutilanne, kerääjä- ja 
seurarankingit, tukijakutsut, laskun lähetys, maksumuistutus 
10. Perinteinen listakeräys toimii kuten aikaisemminkin ja seurojen pääkäyttäjät syöttävät 
tiedot järjestelmään. Keräyslistoja voi tulostaa nettisivun kohdasta "seuroille" 
  
 
Koulutuskiertue / kevät 2018 
 
Piiripäälliköt organisoivat järjestelmän käyttökoulutukset kevään 2018 aikana. 
Koulutustilaisuudet eivät ole piirisidonnaisia, joten jokainen voi valita itselleen parhaiten 
sopivimman paikan. Ilmoittautumiset piiripäälliköille viikko ennen ko. tapahtumaa. 
Osallistujilla tulee olla kannettava tietokone tai vastaava mukana ja on toivottavaa, että 
osallistujia olisi 2 hlöä/seura.  
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.kunniakierros.fi/


 

   
 

 
 
KUNNIAKIERROS-INFO 2018 JA UUDEN JÄRJESTELMÄN KOULUTUS 
 
 
Kunniakierroksen tallennus- ja laskutusjärjestelmä 
uudistuu kevään 2018 aikana. Piiripäällikkö- organisaatio 
järjestää kevään aikana koulutuskiertueen liittyen uuteen 
järjestelmään ja älypuhelimilla toimivaan KK-
applikaatioon. Koulutustilaisuudet eivät ole 
piirisidonnaisia, joten jokainen voi valita itselleen 
parhaiten sopivimman paikan.  
 
Koulutustilaisuudessa käydään läpi vuoden 2018 
aikataulutus sekä uuden järjestelmän käyttö – sisältäen 
keräyksen luomisen, käyttäjien/kerääjien 
lisääminen/kutsumisen, tukijoiden lisäämisen ja laskutus 
sekä mobiiliapplikaation käytön. 
 
Pohjois-Savossa koulutus järjestetään Kuopiossa. 
 
Aika: 15.4.2018 klo 11-13  
Paikka: Kylpylähotelli Rauhalahti, kokoustila Minneapolis 
 
Ilmoittautumiset: 
 
9.4.2018 mennessä osoitteeseen timo.eronen@andritz.com 
 
Kouluttajana SUL:n Kunniakierrospäällikkö Jaakko Kivelä 
 
Toivottavaa, että osallistujia on vähintään 2 hlöä/seura, 
joilla tulee olla mukana kannettava tietokone tai 
vastaava. Lisäksi toivotaan, että osallistujilla olisi jo 
valmiita tukijoita kerättynä tallennusta ja laskutusta 
varten. 
 
Tiedustelut Jaakko Kivelä p. 044 7878 788, 
jaakko.kivela@sul.fi ja Timo Eronen p. 040 860 5879, 
timo.eronen@andritz.com’ 
  
 
Lisää uudesta järjestelmästä  
http://www.yleisurheilu.fi/uutinen/uusi-
kunniakierrosjarjestelma-ja-koulutuskiertue 
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Koulutusaikataulu: 

Pvä           Klo                       Paikkakunta      Ilmoittautumiset 
Ke 7.3.      klo 17-20             Kouvola             juhakalevi.heikkila@pp.inet.fi 
La 10.3.    klo 12-15             Seinäjoki           kaukoranta.ilpo@gmail.com 
Su 11.3.    klo 10-13             Ylivieska            jaakko.kivela@sul.fi 
Ke 14.3.    klo 18-21             Turku                varsy.toimisto@gmail.com 
Pe 16.3.    Klo 17-19            SUL toimisto     jaakko.kivela@sul.fi 
La 17.3.    klo 10-13             Oulu                  velit@suomi24.fi 
La 17.3.    klo 15-18             Tornio                ellitarja52@gmail.com 
Su 18.3.    klo 12-15             Rovaniemi        mh.huotari@gmail.com 
Ke 21.3.    klo 18-21             Kirkkonummi    glenn.lignell@ifraseborg.fi 
Ke 28.3.    klo 17.30-20.30   Mikkeli              kalle.husso@esliikunta.fi 
Ke 4.4.      klo 18-21             Jyväskylä         jaakko.kivela@sul.fi 
La 7.4.      klo 13-16             Vaasa               christer.aspfors@multi.fi 
Su 8.4.      klo 13-16            Alaveteli           christer.aspfors@multi.fi 
Ti 10.4.     klo 18-21            Forssa               jouko.lehtonen@messu.com 
Ke 11.4.    klo 18-21            Pori                   kimmo.kyosti@pp.inet.fi 
Pe 13.4.    klo 18-21           Lahti                  jaakko.kivela@sul.fi 
La 14.4.    klo 15-18           Kajaani              seppo.viirret@kajaani.fi 
Su 15.4.    klo 11-13           Kuopio              timo.eronen@andritz.com 
Ti 17.4.     klo 18-21           Järvenpää         jaakko.kivela@sul.fi 
Ke 18.4.   klo 18-21            Joensuu            jouni.hyttinen@telemail.fi 
Ke 25.4.   Klo 18-21           SUL toimisto     jaakko.kivela@sul.fi 

Lisätiedot: Jaakko Kivelä, 044 7878 788 
 
 
Tsemppiä ja menestystä keräykseen, 
 
Timo Eronen 
Kunniakierroksen piiripäällikkö, Pohjois-Savo 
timo.eronen@andritz.com 
p. 040 8605879 
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