Säännöt ja ohjeet 2017
Suomen Urheiluliiton (SUL) ja sen jäsenseurojen
yhteinen kampanja, Kunniakierros, toteutetaan jo 36.
kerran. Kampanjan tuotolla kerätään varoja
yleisurheilutyöhön seuroissa, piireissä ja SUL:ssa.
Kunniakierroksen keräyslupa on mantereella voimassa vuodet 2017–2018. Ahvenanmaan
lupa on yksivuotinen ja voimassa 1.1.- 31.12.2017. Keräysluvan saaja on Suomen
Urheiluliitto ry, keräyksen toimeenpanevat SUL:n jäsenseurat.
Kunniakierroksen toteuttajien, SUL:n jäsenseurojen, tulee huomioida seuraavat asiat
lupapäätöksen mukaisesti:
Keräyksessä saa käyttää vain virallisia numeroituja keräyslomakkeita tai Kunniakierroksen
omaa mobiilikaavaketta (sul.yap.fi). Samoja lomakkeita käytetään vuosina 2017–2018.
Ahvenanmaalle painetaan omat lomakkeet vuosittain. Käteismaksuja ei saa kerätä.
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.
Kunniakierrokset suositellaan järjestämään YLEISURHEILUVIIKOLLA 22. – 28.5.2017. Seurojen
ja kerääjien keräyskilpailussa huomioidaan 5.7.2017 YAP:n raporteissa näkyvillä olevat
tulokset. Kunniakierros palkinnot jaetaan Kalevan Kisojen yhteydessä Seinäjoella 20.23.7.2017.
Useampi seura voi järjestää yhteisen tapahtuman. Tällöin kukin seura suorittaa oman
itsenäisen Kunniakierros-keräyksensä ja tallentaa tulokset omilla tunnuksillaan.
Kunniakierrokselle ilmoittautumisen tulee tehdä 1.1.- 31.3.2016 osoitteessa yap.fi/kukitus
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

KUNNIAKIERROKSEN TUOTONJAKO 2017
Keräyksen tuotto jakaantuu seurojen, piirien ja SUL:n kesken seuraavasti:
Seura saa seuraavat prosenttiosuudet keräämästään (netto)tuloksesta:
tulos 0 – 2.999 €
->
55 %

3000 – 9999 €
10 000 – 19.999 €
20 000 – 29.999 €
30 000 – 39.999 €
yli 40 000 €

->
->
->
->
->

65 %
70 %
75 %
80 %
85 %

Piirin osuus on 3 % piirin seurojen yhteenlasketusta nettotuloksesta. Piiribonukset
muodostuvat seurojen yhteistuloksesta seuraavasti:
tulos yli 60 000 €
->
1500 €
yli 80 000 €
->
3000 €
yli 100 000 €
->
5000 €
Seuratilitykset maksetaan kolme kertaa vuodessa; pe 14.7., pe 15.9., pe 15.12. Jos nettotulos
on miljoona euroa, voidaan arvioida prosenttiosuuksien jakautuvan seuraavasti:
Seurat 83 %, piirit 6 % ja SUL 11 %. Keräyskulujen ollessa noin 17 %.
KUNNIAKIERROKSEN MATERIAALI
Materiaali sisältää numeroidut keräyslomakkeet, esitäytetyt keräyslomakkeet vuoden 2016
tukijatiedoilla, sähköiset logot ja esitepohjat sekä painetut julisteet. Lisäksi piiripäälliköiden
ja KK-vastaavan kautta seurat saavat tallennustunnukset. Tapahtumissa otettuja valokuvia
saa SUL käyttää Kunniakierros-markkinoinnissaan.
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 KKtapahtumaan.
3. Tukija tai osallistuja maksaa sopimansa summan jokaiselta kierrokselta tai sovitun
kertamaksun. Suositeltu minimi summa on 15 euroa (virallista alarajaa ei kuitenkaan ole).
4. Keräys tulee tapahtua numeroituja, virallisia keräyslistoja käyttäen tai tallentamalla tiedot
mobiilikaavakkeeseen (sul.yap.fi). Laskutus tapahtuu keskitetysti SUL:n toimesta jälkikäteen.
Tallentamalla sähköpostiosoitteen laskut lähtevät automaattisesti sähköpostiin. Postiosoite
on kuitenkin pakollinen tieto kaikissa tapauksissa.
5. Kierrosmäärässä lasketaan täydeksi myös aloitettu kierros.
6. Kunniakierroksen järjestäjinä voivat toimia vain Suomen Urheiluliiton jäsenseurat, kukin
itsenäisenä keräysyksikkönä.

KUNNIAKIERROS-PIIRIPÄÄLLIKÖT JA SUL VASTAAVA 2017
Etelä-Pohj.
Kaukoranta Ilpo
Etelä-Savo
Husso Kalle
Helsinki
Kivelä Jaakko
Häme
Lehtonen Jouko
Kainuu
Viirret Seppo
Keski-Pohj.
Mustola Tuomo
Keski-Suomi
Merta Harri
Kymy, Lasy, Eky Heikkilä Juha
Lappi
Huotari Matti
Länsi-Pohja
Hallikainen Elli-Tarja
Nåid
Lignell Glenn
Pohjois-Karjala Hyttinen Jouni
Pohjois-Pohj. Tervo Kalevi
Pohjois-Savo Eronen Timo
Satakunta
Kyösti Kimmo
Uusimaa
Laine Lauri
Varsinais-S.
Oksanen Juha
ÅID
Roiha Jocke
ÖID
Aspfors Christer

0400 737325
050 3219803
044 7878 788
0500 498480
040 7013349
040 5681092
040 9523209
040 8245652
0400 194537
0400395894
0400 986074
040 5737922
044 028 4074
040 8605879
050 5149422
050 3862217
040 5714836
040 5310325
050 3368749

Jaakko Kivelä
Kunniakierrospäällikkö

SUOMEN URHEILULIITTO ry
Radiokatu 20, 00240 Helsinki
044 7878 788
jaakko.kivela@sul.fi
www.kunniakierros.fi / facebook.com/kunniakierros

tanja.hietikko@plu.fi
kalle.husso@esliikunta.fi
jaakko.kivela@sul.fi
jouko.lehtonen@messu.com
seppo.viirret@kajaani.net
tuomo.mustola@kotinet.com
harri.merta@kolumbus.fi
juhakalevi.heikkila@pp.inet.fi
mh.huotari@gmail.com
ellitarja52@gmail.com
glenn.lignell@suomi24.fi
jouni.hyttinen@liperi.fi

velit@suomi24.fi
timo.eronen@andritz.com
kimmo.kyosti@pp.inet.fi
lauri.laine74@gmail.com
varsy.toimisto@gmail.com
jocke.roiha@aland.net
christer.aspfors@multi.fi

