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Kunniakierros-info 2019

Suomen Urheiluliiton (SUL) ja sen jäsenseurojen yhteinen kampanja, Kunniakierros, toteutetaan jo 38.
kerran. Kampanjan tuotolla kerätään varoja yleisurheilutyöhön seuroissa, piireissä ja SUL:ssa.
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.

KERÄYSLUPA:
Kunniakierroksen keräyslupa on mantereella voimassa 31.12.2020 ja Ahvenanmaalla 31.12.2019 saakka.
Keräysluvan saaja on Suomen Urheiluliitto ry ja keräyksen toimeenpanevat SUL:n jäsenseurat. Tarkat
lupatiedot löytyvät nettisivuilta ja applikaatiosta sekä materiaaleista.

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.
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. Kerääjän ei ole kuitenkaan välttämätöntä osallistua KK- tapahtumaan.
3. Tukija maksaa sopimansa summan jokaiselta kierrokselta tai sovitun kertamaksun. Suositeltu minimi
summa on 15 euroa (virallinen alaraja on 5 euroa).
4. Käteismaksuja ei saa kerätä.
5. Laskutustiedot kerätään keräyslomakkeille tai älypuhelimella käyttäen Kunniakierros-applikaatiota.
Seurat tallentavat tiedot laskutusjärjestelmään ja hallinnoivat laskutusta.
6. Kertamaksujen paperi- ja sähköpostilaskut voi toimittaa tukijoille halutussa aikataulussa.
Kierrosmaksujen laskut voi toimittaa eteenpäin tapahtuman jälkeen.
7. Kierrosmäärässä lasketaan täydeksi myös aloitettu kierros.
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8. Kunniakierroksen järjestäjinä voivat toimia vain Suomen Urheiluliiton jäsenseurat, kukin itsenäisenä
keräysyksikkönä.
9. Keräyksen yhteydessä on kiellettyä järjestää arpajaiset tai muu toiminto, jossa osallistuvalle luvataan
kokonaan tai osittain sattumaan perustuva voitto.
10. On kiellettyä järjestää rahankeräys tavalla, jossa kaupankäynti tai yhdistyksen jäsenhankinta ovat
ilmeisessä vaarassa sekoittua keskenään.
TALLENNUS- JA LASKUTUSJÄRJESTELMÄ SEKÄ MATERIAALIT:
1. Uuden keräyksen luominen toimii ilmoittautumisena vuodelle 2019
2. Keräyksen luomisen yhteydessä lähtee automaattinen sähköposti kaikille niille,
joidenka osoite on lisätty seuran käyttäjiin.
3. Kun lisäätte uusia ylläpitäjiä järjestelmään, heille lähtee kirjautumiskutsu
sähköpostiin. Kutsu vanhenee 24 tunnissa, jonka jälkeen järjestelmään pääsee
kunniakierros.fi -> kirjaudu -> ”unohtuiko salasana?”
4. Jos kyseessä on uusi seura tai kirjautumisessa ongelmia, ole yhteydessä SUL
vastaavaan jaakko.kivela@sul.fi
5. Applikaation käyttöön on tulossa kevään aikana lisäohjeet
6. Materiaalit löytyvät kunniakierros.fi -> seuroille -> materiaalit. Sähköisessä
muodossa ovat keräyslomakkeet, logot, esitepohjat sekä julisteet. Tapahtumissa
otettuja valokuvia saa SUL käyttää Kunniakierros-markkinoinnissaan.

AIKATAULUT:
- Kunniakierrokset suositellaan järjestämään YLEISURHEILUVIIKOLLA 20. – 26.5.2019
- Seurojen ja kerääjien kilpailussa huomioidaan 16.07.2019 kertyneet nettosummat
- KK- palkinnot jaetaan Kalevan Kisojen yhteydessä Lappeenrannan la 03.08.2019
- Palkinnot jaetaan seuraavasti: 3 piiriä, 8 seuraa ja 10 kerääjää
- Seuratilitys määräytyy sisään maksetun prosentin mukaan. 1. tilitys 75% kohdalla, 2.
tilitys 95% kohdalla ja lopputilitys kaikkien tukimaksujen ollessa maksettu, kuitenkin
viimeistään 19.01.2020.
- Huom. 19.01.2020 jälkeen kertyneitä alle 100 euron seuraosuuksia ei enää tilitetä
seuroille
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KUNNIAKIERROKSEN TUOTONJAKO 2019:
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 %

Piirin osuus on 3 % piirin seurojen yhteenlasketusta nettotuloksesta. Piiribonukset
muodostuvat seurojen yhteistuloksesta seuraavasti:
- yli 60 000 € -> 1500 €
- yli 80 000 € -> 3000 €
- yli 100 000 € -> 5000 €

Viime vuosien tulojakauma nettotuloksesta on ollut seuraava: Seurat 84 %, piirit 7 % ja SUL 9
%. Keräyskulujen ollessa noin 18 %.

Pohjois-Savon Kunniakierrospäällikkö Timo Eronen 040 8605879 timo.eronen@andritz.com

