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Muutos lipaskeräystarra -käytäntöön
Ohessa tilaamanne lipaskeräystarrat/tarroitetut keräyslippaat. Lipaskeräystarrat on tästä eteenpäin tarkoitettu pysyvään käyttöön, eli niitä ei tarvitse enää
tilata joka vuosi erikseen. Säilytäthän niitä huolellisesti.
MobilePay lyhytnumero
Koska käteisen määrä on viime aikoina vähentynyt,
olemme ottaneet lipaskeräyksen maksutavaksi myös
MobilePay -lyhytnumeron. MobilePay on helppo ja
kätevä maksuvälinesovellus, jonka avulla mobiilimaksaja voi lahjoittaa haluamansa summan omalla älypuhelimellaan. Tätä kannattaa kokeilla!
Jokainen keräävä yhdistys saa oman viisinumeroisen MobilePay -lyhytnumeron.
Kerääjän ei tarvitse tehdä muuta kuin pitää MobilePay -numero esillä. Halutessaan lipaskerääjä voi kannustaa MobilePay -lahjoitukseen esimerkiksi näin: ”Jos
sinulla on käytössä MobilePay-sovellus, voit tehdä lahjoituksen myös sen kautta
tähän numeroon xxxxx”.
Numeron käyttö lipaskeräyksen yhteydessä on vapaaehtoista. Aiemmin lähetetyt Mobile Pay -numerot ovat edelleen voimassa. Uudet kerääjät saavat tänä
vuonna omansa.
Autamme mielellämme kaikissa kysymyksissä MobilePay -numeron käyttöön
liittyen. Lisätietoa voi lukea myös Yhdistysnetistä.
Keräyskohde ja tuotonjako
Lipaskeräyksen tuotto jää kokonaisuudessaan keräävälle yhdistykselle tai piirille. Rahankeräysluvan mukaisesti tuotto tulee käyttää yhdistyksen
sääntöjen mukaiseen vapaaehtoistoimintaan, sydänterveyden edistämiseen
tähtäävän toimintaan, sairastuneiden tukemiseen ja ihmisten voimavarojen
vahvistamiseen. Tarkennettu keräyskohde ilmoitetaan lipaskeräystilityslomakkeella.
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Kerääjät ja keräyspaikat
Muistathan huolehtia turvaväleistä ja suojauksesta lipaskeräystä toteutettaessa. Näin korona-aikana maskin tai suojavisiirin käyttö on todella tärkeää.
Hyviä keräyspaikkoja ovat perinteisesti olleet mm. kauppakeskukset, kaupat,
pankit, liikuntakeskukset ym. sekä erilaiset tapahtumat, kuten Sydänviikko ja
Maailman Sydänpäivä. Pyydä aina lupa yritykseltä tai tapahtumajärjestäjältä
keräyksen suorittamiseen.
Keräyksen voi toteuttaa myös yhteistyössä paikallisen yrityskumppanin, esimerkiksi apteekin kanssa. Lippaan voi sijoittaa vaikkapa kassalle tai vastaanottoon. Lukollisia ketjuja voi ostaa esimerkiksi rautakaupasta.
Totuttuun tapaan lipaskerääjinä voivat toimia niin yhdistyksen työntekijät kuin
muutkin vapaaehtoiset. Heitä voi rekrytoida esimerkiksi omasta lähipiiristä tai
vaikka lähikoulusta.
Nykyrajoitusten vuoksi keräyksen toteuttaminen on ollut haastavaa, eikä tapahtumien järjestäminen ole ollut mahdollista. Kannattaakin suosia ja hyödyntää yhdistyksen varainhankinnassa mobiilimaksua sekä sähköistä keräyslipasta.
Lisätietoa löytyy Yhdistysnetistä ja Lippaan voi perustaa omalle yhdistykselle
osoitteessa oma.sydan.fi
Tilitys ja tilityslomake
Yhdistys saa keräämänsä varat täysimääräisenä käyttöönsä ilmoittamaansa
kohdetta varten.
Näin teet tilityksen: Lipaskeräyksellä kerätyt käteisvarat tilitetään Sydänliiton
rahankeräystilille: FI77 1574 3000 0251 87 (Nordea) viitteellä LIPASKERÄYS 2021.
Keräyksen tuotto ilmoitetaan tilityslomakkeella Sydänliittoon heti varojen tilittämisen jälkeen. Sydänliitto maksaa keräyksen tuoton avustuksena keräävälle
yhdistykselle noin kahden viikon kuluessa tilityslomakkeen palauttamisen jälkeen.
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Tilityslomakkeelta löytyy tarkemmat ohjeet ilmoituksen tekemiseksi. Lipaskeräyslomakkeen löydät myös Yhdistysnetistä.
MobilePay -numeron tuottoja ei tarvitse raportoida tai tilittää. Tilityslomakkeelle laitetaan ainoastaan maininta MobilePay -numeron käytöstä yhdistyksen
varainhankinnassa.
Numeroon tehdyt lahjoitukset kirjautuvat suoraan Sydänliiton varainhankintatilille ja ne maksetaan yhdistykselle avustuksina kirjausten mukaisesti.
Lipaskeräyksen tilitys tulee tehdä vuosittain, jokaisen vuoden viimeiseen päivään mennessä. Tänä vuonna viimeinen päivä palauttaa lipaskeräystilityslomake on 31.12.2021 Lomake palautetaan Sydänliittoon mieluiten sähköpostilla.

Huom! Tilityslomake tulee palauttaa aina, myös 0 € tuloksesta, koska Sydänliitto on raportointivelvollinen poliisiviranomaisille.
Sydänliiton keräyslupanumero ja lipastarrat
Sydänliiton rahankeräyslupa RA/2020/1053 on voimassa 1.1.2021 alkaen koko
Suomessa Ahvenanmaata lukuun ottamatta. Lupatieto on painettu lippaissa
oleviin tarroihin. Lupa on voimassa toistaiseksi.
Keräys edellyttää voimassa olevaa lupatarraa. Vanhoilla tarroilla ei keräystä
voi suorittaa, joten tarkistathan ennen keräystä lupatiedon lippaan tarroista.
Onnea keräykseen, hienoa että olette mukana!
Lisätietoa keräyksestä: Tiina Toikka, tiina.toikka@sydanliitto.fi
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