Järvenpään Reserviupseerikerho ry
Järvenpään Reserviläiset ry
Turvakurssin Kilta

Keräysjohtajaohje 7.4.2015

_______________________________________________________________________________________
Puolustusvoimien tuella olemme saaneet hyvin johdetuilla ovelta – ovelle varusmieskeräyksillä kevään ja
syksyn suoritusten tuottona keskiarvona varusmiestä kohden yli 150 euroa.
Parhailla yksittäistuloksilla on ylitetty 300 euroa!
Kevään 2015 keräykseen saamme nyt 60 KAARTJR:n varusmiestä – TAVOITTEENA YLI 10 000 €!
Keräystuotto jaetaan kokonaisuudessaan Järvenpään veteraaniyhdistysten (3) veteraanitukiin oikeutettujen
veteraanijäsenten hyväksi heidän kuntoutukseen, kotiapuun ja virkistystoimintaan.
KUNNIAVELKA EI VANHENE – VETERAANITYÖ VELVOITTAA!
_________________________________________________________________________________________

Arvoisa keräysjohtajamme – kiitos mukaantulosta – tutustu ohjeeseen!
Tulopuhuttelun jälkeen ennen keräykseen lähtöä:
•
•
•
•
•

•
•

saat johdettaviksi keräysalueellesi Kaartin Jääkäriprikaatin 3-4 varusmiestä,
jaa keräysmateriaali ryhmällesi: keräyslista, rintamerkki ja rahankeräyspussi,
varmista, että keräyslistaan takasivulle kirjoitetaan varusmiehen nimi,
ota varusmiesten kännykkänumerot ja anna heille omasi,
korosta, että LAHJOITTAJA kirjoittaa antamansa summan listaan ja VARMENTAA sen nimikirjoituksellaan.
JOS lahjoittaja kirjaa listaan väärän summan, rivi yliviivataan ja pyydetään uusi kirjaus allekirjoituksella.
NÄIN TAATAAN keräyslistojen summien ja saatujen varojen yhtäpitävyys,
käske keräämään saadut varat tyhjennettyyn reisitaskuun ja siirtämään ne vasta lopuksi keräyspussiin,

keräysaluekartta on vain Sinulla. Merkkaa karttaan syksyä varten kerätty alue.

Kolme kultaista ohjetta:
1) Kulje ryhmäsi kanssa, älä jätä heitä yksin.
2) Katso, että keräävät itsenäisesti, ei parilla samalle ovelle.
3) Kannusta ryhmääsi, vertaile välillä kenellä eniten lahjoitusmerkintöjä.
Keräyksen jälkeen:
-

käske varusmiehiä laskemaan listansa tulos ja laittamaan keräyspusseihinsa rahat laskematta,
keräyslista ja keräysmerkki,
luovuta johdolle nimelläsi olevassa muovipussissa ryhmäsi keräyspussit ja keräysaluekartta,
kiitä ryhmääsi!

Kokemuksia aikaisemmista varusmieskeräyksistä:
-

ILMAN VALVONTAA JÄTETYT VARUSMIEHET EIVÄT KERÄYSTÄ SUORITA,
keräytä katuosuus kerrallaan molemmat puolet läpikäyden,
siirry harkintasi mukaan autollasi varusmiesten kanssa uuden kadun varteen – aika on rahaa!

-

SOITA, jos saat alueesi etuajassa kerättyä, voin antaa lisäalueen:
Veikko Karhumäki: 041 – 547 5508, Järvenpään keräysvastaava.
SOTIEMME VETERAANIT 2015 -keräyksen Keski-Uudenmaan aluetoimikunta
kiittää Järvenpään reserviyhdistysten ja Turvakurssin Killan jäseniä keräyksen johtamisesta!
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