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Mistä tänään puhutaan?
• Mikä SoMe.-hanke?

• Mitä somevapaaehtoisuus MLL:ssa on?

• Somevapaaehtoisten koulutus

• Mikä on tärkein asia yhdistysviestinnässä?

• Miten piristää yhdistysviestintää eri kanavissa? 

• Miten osallistaa ihmisiä?



SoMe.-hanke
• Käynnissä v. 2023 loppuun asti

• SoMe. = MLL toimintaa verkossa.

• Somepiste vahvistaa MLL:n piirien ja 
paikallisyhdistysten toimintaedellytyksiä verkossa.

• FB -ryhmä toimii vertaistuellisena kanavana kaikille 
MLL –toimijoille

• Koulutuskalenteri julkaistu!
• SoMe. Fb-ryhmä, MLL toimijat, uutiskirje





Somevapaaehtoisten 
koulutus
• 3 kertaa, yhteensä 8 tuntia (sis. 

välitehtävät). 

• Koulutukseen mahtuu kerrallaan 
mukaan max. 30 osallistujaa. 

• Ilmoittautumiset koulutuksiin tehdään 
Lyyti:n kautta. Koulutukset toteutetaan 
etänä. 

• Koulutuksen aiheina MLL ABC, miten 
toimin somevapaaehtoisena, 
nettietiketti, somen pelisäännöt

Koulutuspäivät

29.3. klo 17.30-19 

7.4. klo 16.30-18 

20.4. klo 17-18.30



Yhdistykset 
somessa



Tärkeitä asioita 
yhdistysviestinnässä!

• Pidä yhteystiedot ja aukioloajat ajantasaisina!

• Nettisivut, Facebook yms. 

-> Miettikää, mikä on teidän tärkein kanava.

• Miten kehittää jäsenhankintaa somen avulla?



• MLL:n valtakunnalliset jäsenedut ovat 
vaikuttava lista, niitä kelpaa esitellä 
somessa. (mll.fi->tietoa mll:stä->jäsenyys-
>jäsenedut)

• Konkreettinen jäsenetu mm. tapahtumissa 
tai liikkeissä

• Jäsenedut motivoivat jo olemassa olevia 
jäseniä pysymään jäseninä, mutta 
houkuttelevat myös uusia mukaan.

• Mikä voisi kiinnostaa juuri teidän alueen 
perheitä?

• Tästä kaikesta tulossa live SoMe.-ryhmään!



Miten piristää yhdistys-
viestintää?

• Eri kanavia käyttöön

• Facebook, Instagram, TikTok

• Voi julkaista muutakin, kuin tiedotteita

• Ensin tiedote, sen jälkeen julkaisu (kuva) 

mitä on tehty



Miten osallistaa ihmisiä 
somessa?

• Valmiita osallistavia aloituksia SoMe. FB-ryhmässä

• Media -> albumit -> osallistavia aloituksia

• Kysy, vastaa, keskustele (=kuin olisit 

perhekahvilassa)





Fiiliksesi some-toiminnasta



Katja Rippstein

Järjestöpäällikkö

Järjestökylpy



Mannerheimin Lastensuojeluliiton järjestörakenne 2021

Henkilöjäsenet (81252) 31.12.2020

MLL:n paikallisyhdistys ry (546) 31.12.2020

yhdistyksen kokous 2 x vuodessa
yhdistyksen hallitus

MLL:n piiri ry (10) 31.12.2020

piirin kokous 2 x vuodessa
piirihallitus

Mannerheimin Lastensuojeluliitto ry (keskusjärjestö)

liittokokous joka 3. vuosi, liittovaltuusto 2 x vuosi 
liittohallitus



• Kansalaisjärjestö, joka edistää 
lasten, nuorten ja lapsiperheiden 
hyvinvointia.

• Muodostuu yli 80 000 jäsenestä, 
yli viidestäsadasta 
paikallisyhdistyksestä, 10 
alueellisesta piiristä ja 
keskusjärjestöstä.  

Mannerheimin Lastensuojeluliitto

https://mll.fi/

https://varsinaissuomenpiiri.mll.fi/


MLL:n sisältöjä

Paikallinen 
vapaaehtoistoiminta, 

kohtaamispaikat  –
ammatillinen ohjaus tukena

Yksilöllisen tuen muodot; 
perhekummit, ystävät 

maahanmuuttajaäidille, 
tukihenkilöt, kaverit, 
lastenhoitotoiminta 

Vanhemmuuden tuki / 
digitaaliset palvelut: 

Vanhempainpuhelin ja -netti, 
chat, ohjatut ryhmät, koulutus

Lasten harrastustoiminta ja 
leikki, sukupolvien yhteiset 

kohtaamispaikat

Lasten ja nuorten puhelin ja 
-netti + chat

Kouluyhteistyö: 
Tukioppilastoiminta, 

kouluttajaverkosto (TOP-
toiminta, mediakasvatus, 

kiusaamisen ehkäisy), 

Nuorisotoiminta: 

yhdistysten nuorisotoiminta, 
tapahtumat

Itse Tehty -stipendit

Nuortennetti (Tietotekstejä, 

keskustelupalsta, testejä, 

nuorten itse tekemiä 

mediatuotoksia, aktiiviset 

some-kanavat ym.)



MLL:n jäsenet

• MLL:n henkilöjäsen on aina 
paikallisyhdistyksen jäsen.

• Yhdistys kuuluu jäsenenä 
Mannerheimin Lastensuojeluliittoon 
(keskusjärjestöön) sekä siihen piiriin, 
jonka alueella se toimii.

• Piiri on keskusjärjestön jäsen.

• Yhdistyksellä ja piirillä voi olla 
yhteisökannatusjäseniä.



MLL:n paikallisyhdistykset
• Yhdistyksen sääntöjen mukaisesti sen tarkoituksena on 

toimialueellaan edistää lasten, nuorten ja lapsiperheiden 
perusturvallisuutta, hyvinvointia ja tervettä kehitystä.

• Yhdistyksen ylin päättävä elin on yhdistyksen kevät- ja 
syyskokous. Kokouksessa päätösvaltaa käyttävät varsinaiset 
jäsenet sekä kunniapuheenjohtajat ja -jäsenet.

• Paikallisyhdistys noudattaa toiminnassaan ja taloudessaan 
keskusjärjestön ja piirijärjestön antamia ohjeita sekä antaa niille 
toimintaa ja taloutta koskevia tietoja ja selvityksiä. 



MLL:n Varsinais-Suomen piiri ry
▪ on edistänyt lasten, nuorten ja 

lapsiperheiden hyvinvointia vuodesta 
1950 lähtien. 

▪ toimii Varsinais-Suomen jokaisessa 
kunnassa

▪ tuottaa palveluita lapsiperheille, kunnille ja 
ammattilaisille

▪ vaikuttaa lapsia ja perheitä koskevaan 
päätöksentekoon

▪ tarjoaa mahdollisuuksia tehdä 
vapaaehtoistyötä lasten, nuorten ja 
perheiden hyväksi.

66

https://varsinaissuomenpiiri.mll.fi/

https://varsinaissuomenpiiri.mll.fi/


MLL V-S Perhepalvelut Oy

https://vsp-perhepalvelut.mll.fi/

….on MLL:n Varsinais-

Suomen piirin omistama 

yritys, joka tuottaa 

monimuotoisia palveluita 

perheille, kunnille ja 

yrityksille.



MLL:n säätiöt
• Lasten ja Nuorten Kuntoutussäätiö
• MLL:n Lasten ja Nuorten Kuntoutussäätiön tarkoituksena 

on edistää sairaiden ja vammaisten sekä psyykkisissä ja 
sosiaalisissa vaikeuksissa olevien lasten, nuorten ja heidän 
perheidensä mahdollisuuksia hyvään ja tasavertaiseen 
elämään.

• Tutkimussäätiö
• Mannerheimin Lastensuojeluliiton tutkimussäätiön 

tarkoituksena on edistää ja tukea lapsuutta sekä lasta, 
nuorta ja lapsiperhettä koskevaa tieteellistä tutkimusta ja 
tutkimustulosten hyväksikäyttöä.



MLL:n arvot:

• Lapsen ja lapsuuden arvostus
• Yhteisvastuu
• Inhimillisyys
• Yhdenvertaisuus



MLL:n periaatteet

• Ilo
• Avoimuus
• Kumppanuus
• Arjen arvostus



Säännöt ja lait 
yhdistystoiminnan 

perusta



Yhdistyksen toimintaa ohjaa

Yhdistyslaki

Yhdistyslaki määrää yhdistystoiminnan periaatteet. 

Laki ei sano, mitä yhdistyksen pitää tehdä, mutta se 

sanoo, millä tavalla yhdistys toimii lain mukaan oikein.

Mannerheimin Lastensuojeluliiton 

paikallisyhdistyksen mallisäännöt

Hyvä hallintotapa MLL:ssa (ohje yhdistysnetissä)

Luovat puitteet ja pohjan toiminnalle 

>> selkeyttä, avoimuutta, 

yhtenäisyyttä.

Säännöistä löytyy myös yhdistyksen 

tarkoitus



Yhdistyksen hallinto ja 
kokouskäytännöt
Hallituksen kokoukset

• Pidetään tarpeen mukaan

• Osallistuu äänivaltaisina yhdistyksen syyskokouksessa valitut hallituksen 

varsinaiset ja/tai varajäsenet

• Päätösvaltainen kun paikalla on PJ/vara PJ + puolet hallituksesta

Yhdistyksen kokoukset

• Kevät- ja syyskokoukset

• Pidettävä säännöissä määrättynä aikana (toukokuu, joulukuu)

• Kokousasiat määräytyvät säännöistä



MLL:n yhdistyksen mallisäännöt
• Yleistä

• Nimi, kotipaikka, toimialue
• Yhdistys osana Mannerheimin Lastensuojeluliittoa
• Yhdistyksen tarkoitus

• Jäsenyys
• Jäsenet, heidän oikeutensa ja velvollisuutensa

• Yhdistyksen hallinto
• Yhdistyksen kokoukset
• Hallitus

• Muut määräykset
• Nimenkirjoittajat
• Toimikausi
• Sääntöjen muuttaminen



Yhdistyksen hallitus, 

hallituksen vastuut 

ja työnjako



Puheenjohtajan ja hallituksen 
jäsenten valinta
• Yhdistyksen puheenjohtaja, hallituksen jäsenet sekä varajäsenet 

valitaan yhdistyksen syyskokouksessa. Mahdollinen täydentäminen 
kevät- tai ylimääräisessä yhdistyksen kokouksessa 
• Ks. yhdistyksen säännöt 

• Hallituksessa oloaika 
• Ks. Yhdistyksen säännöt

• Yhdistyksen työntekijä ei voi olla pj / hallituksen jäsen – vain näin 
toimien yhdistyksen hallintoa ja taloutta hoidetaan ns. hyvää 
hallintotapaa noudattaen!

• Hallitus ei voi täydentää itse itseään!
• Hallituksen minimi-koko PJ+6



Hallituksen kokoonpano
• Kaikissa MLL:n paikallisyhdistyksissä pitää olla nimetty 

puheenjohtaja, varapuheenjohtaja, sihteeri, rahastonhoitaja ja 
jäsenvastaava

• Muut vastuuhenkilöt nimetään tarpeen mukaan, esim. 
perhekahvilavastaava, tiedotusvastaava, kirpputorivastaava

• Hallituksen jäsenet ovat yhdistyksen jäseniä

• Nimenkirjoittajat: hallituksen puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja 
yhdessä tai joko hallituksen puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja 
yhdessä sihteerin, rahastonhoitajan tai muun hallituksen 
määräämän henkilön kanssa. Ilmoitus PRH.



Yhdistyksen hallitus
• Sääntöjen 18 §:n mukaan yhdistyksen hallitus hoitaa yhdistyksen asioita sekä 

edustaa yhdistystä.

• Yhdistyksen hallituksen tehtävänä on erityisesti

1) kehittää ja valvoa yhdistyksen toimintaa,

2) hoitaa yhdistyksen taloutta ja omaisuutta huolellisesti sekä käyttää yhdistyksen 
saamia lahjoituksia, avustuksia ja testamenttivaroja luovuttajan määräysten 
mukaisesti,

3) laatia ja esittää vuosittain yhdistyksen kokoukselle ehdotukset     
toimintasuunnitelmaksi, talousarvioksi, toimintakertomukseksi ja tilinpäätökseksi, 
sekä lähettää ne yhdistyksen kokouksen hyväksymisen jälkeen tiedoksi piirille



Yhdistyksen hallitus
4 ) valmistella yhdistyksen kokouksissa käsiteltävät asiat,

5) huolehtia yhteydenpidosta jäseniin, piiriin ja 
keskusjärjestöön,

6) hyväksyä jäsenet ja todeta jäsenet eronneeksi sekä pitää 
luetteloa jäsenistä,

7) ottaa ja erottaa yhdistyksen toimihenkilöt, päättää heidän 
palvelussuhteensa ehdoista ja valvoa heidän toimintaansa.

8) Yhdistyksen hallitus voi tarvittaessa asettaa alaisuuteensa 
määräämiensä tehtävien hoitoa varten toimikunnan tai 
työryhmän ja kutsua näihin asiantuntijajäseniä.

Hallitus on vastuussa 
toiminnastaan 

yhdistyksen 
kokoukselle.



Yhdistyksen vuosikello
TAMMIKUU HELMIKUU MAALISKUU

• Hallituksen järjestäytymiskokous

• Luottamus- ja vastuuhenkilöiden tietojen 

päivittäminen >> myös PRH

• Nettisivujen ym. päivittäminen

• Lasten- ja vapaaehtoistoimijoiden 

tapaturma- ja vastuuvakuutuksen 

ottaminen 

• Tilastointi

• Jäsenkirje uuden kauden alkaessa

• Kevätkokouksen valmistelu

• Päätös Lapset ensin-keräyksen 

järjestämisestä sekä pienkeräysluvan 

hakemisesta

• Jäsenhankinta - miten ja missä yhdistys 

toteuttaa sitä kevätkaudella

Kevätkokousasioiden valmistelu

• Toimintakertomus

• Tilinpäätös

• Hallituksen jäsenten allekirjoitukset

• Kevätkokouksen aikataulu löytyy 

säännöistä

• Toiminnan- tai tilintarkastus

HUHTIKUU TOUKOKUU KESÄKUU

• Kevätkokous (tarkista säännöt)

• Lapset ensin-keräys

• Jäsenkirje

• Piirin kevätkokoukseen osallistuminen 

(voi olla myös toukokuussa)

• Kevätkokous (tarkista säännöt)

• Mahdollisen kesäkauden toiminnan 

suunnittelu ja vastuista sopiminen

• Yhdistyksen nettisivut ajan tasalle 

kesätoiminnan osalta

• Liittokokous joka kolmas vuosi. 

Seuraava liittokokous 2023 

Lahdessa

• Vapaaehtoisten virkistys ☺



Yhdistyksen vuosikello
HEINÄKUU ELOKUU SYYSKUU

• Syyskauden toimintasuunnitelman 

tarkastaminen, toimenpiteet ja vastuut

• Talouden puolivuotisraportti

• Uusien jäsenten ja vapaaehtoisten 

rekrytointi syyskaudella – missä, milloin, 

kuka, miten?

• Päätös Hyvä Joulumieli –

kampanjaan osallistumisesta 

LOKAKUU MARRASKUU JOULUKUU

• Syyskokousasioiden valmistelu

• Tarvitaanko uusia jäseniä hallitukseen? >> 

rekrytointi

• Jäsenkirjeen lähettäminen

• Syyskokouskutsun lähettäminen

• Syyskokous (voi olla myös joulukuussa)

• Piirin syyskokoukseen osallistuminen

• HJM-lahjakorttien toimittaminen 
yhteistyökumppaneille

• Vuoden ja erityisesti syyskauden 
toiminnan arviointi

• Tilastointitietojen tarkistaminen –
puuttuuko vielä jotain

• Hallituksen pikkujoulut ja 
vapaaehtoisten kiittäminen ☺



Kun jäsenrekisterissä 
on yhteystiedot ajan 
tasalla saat tietoa mm. 
yhdistystoiminnan 
koulutuksista 
hyvissä ajoin. 



Kiitos!
Katja Rippstein
Järjestöpäällikkö
045 132 6736
katja.rippstein@mll.fi



Jäsenistä 
huolehtiminen 

ja tilastointi
Miia Päiviö 

Perhekeskustoiminnan koordinaattori



Tilastointi
www.mll.fi/omamll
- tietoa teille, piirille ja 

rahoittajille

http://www.mll.fi/omamll


Vinkit tilastointiin
• Pitäkää kirjaa kävijöistä, toiminnasta, hallituksen 

kokoontumisesti, vapaaehtoistunneista  ym. 

säännöllisesti koko vuoden

• Valitkaa teille sopiva pohja (excel, Google forms ym.)

• Päättäkää yhdessä miten, minne ja milloin tilastoitte

• Tilastoikaa tilastointisovellukseen 1-2 krt vuodessa



Jäsenrekisteri



Pidä yhteystiedot ajan tasalla
- Jäsenrekisterissä on jäsenten ja teidän hallituksen 

yhteystiedot ja luottamustehtävät

- Pidä kaikkien tiedot ajan tasalla, jotta viestit välittyvät 

eteenpäin

- Poista vanhat luottamustehtävät

- Tarkista vuosittain passiiviset ja maksamattomat jäsenet. 

- Voisiko tehdä soittokierroksen?



Muista 
huolehtia 
jäsenistä!



Arvosta jäsentä

• Ajantasaiset tiedot saatavilla helposti (some, nettisivut ym.)

• Huolehdi, että teihin saa helposti yhteyttä

• Päivitä somea, vaikka olisitte tauolla

• Jäsenkirje

• Jäsenkampanjat ja houkuttelevat jäsenedut



Jäsenkirje ja Gredi
• Piirin sivuilla on oma sivu Yhdistysväelle 

Materiaaleja yhdistystoimijoille | Mannerheimin Lastensuojeluliiton Varsinais-Suomen piiri 

ry (mll.fi)

• Piirin sivuilta löytyy myös valmis jäsenkirjepohja

Jäsenkirjepohja yhdistyksille.docx (live.com)

• Gredistä löytyy myös paljon valmista materiaalia

https://mll.contenthub.fi/

https://varsinaissuomenpiiri.mll.fi/yhdistyksille/materiaaleja-yhdistystoimijoille/
https://view.officeapps.live.com/op/view.aspx?src=https%3A%2F%2Fbin.yhdistysavain.fi%2F1558685%2FDsWgnr2UIy9eLFbTqLIf0VSKFN%2FJ%25C3%25A4senkirjepohja%2520yhdistyksille.docx&wdOrigin=BROWSELINK
https://mll.contenthub.fi/


Alueellinen yhteistyö
- Yhteinen kuntavaikuttaminen

- Tehdään yhdessä hyvää oman alueen 
perheiden hyväksi

- Vastuun jakaminen, laajempi 
järjestäjäjoukko

- Oman kunnan muut MLL: n yhdistykset, 
yksityiset yrittäjät, srk, kaupunki, muut 
järjestöt

- Miten olisi yhteinen vuosittainen 
tapahtuma? 



Yhdistyksen näkyvyys
- Somessa ja kasvokkain

- Miten näkyvyyttä voisi parantaa?

- Perustoiminta, tapahtumat ja Pop up -
tempaukset. 

- Pyydä suoraan mukaan toimintaan!

- Tee liittyminen jäseneksi helpoksi.

MLL liivit päälle ja ulos!



Vaikuttaminen!



Alueellinen vaikuttaminen
- Yhdistyksen vaikuttamistyö perustuu MLL:n vaikuttamistyön linjauksiin: MLL:n 

vaikuttamisstrategiaan, kannanottoihin ja lausuntoihin. 

- Piiri ja liitto tuottavat valmista materiaalia, jota saa välittää eteenpäin omiin kanaviin. 

- Yhdistys pitää yhteyttä kunnan luottamushenkilöihin  sekä mahdollisesti osallistuu 

kunnallisen lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelman laatimiseen tai lapsivaikutusten 

arvioinnin toteuttamiseen. 

- Suorat yhteydenotot. Kannanotot ja lausunnot. Tiedotteet ja kirjoitukset mediassa.



Piiri kouluttaa
Tulevat koulutukset | Mannerheimin Lastensuojeluliiton Varsinais-

Suomen piiri ry (mll.fi)

Helmikuun koulutukset:

• Perhekahvilaohjaajien perehdytys / Verkossa. Ke 2.2. klo 10.00–12.30

• Tanssitan vauvaa –koulutus. ke 9.2. – to 10.2. klo 9.00–15.00

• Kylämummi- ja kylävaaritoiminnan koulutus / Verkossa ke 17.2. klo 13.00–15.30

Olet tärkeä –sivuilta ilmoittautuminen! https://www.olettarkea.fi/

https://varsinaissuomenpiiri.mll.fi/yhdistyksille/tulevat-koulutukset/
https://www.olettarkea.fi/


Yhteistyökanavat

• MLL toimijat Varsinais-Suomi

• MLL puheenjohtajat Varsinais-

Suomi

• MLL:n Varsinais-Suomen piiri

• Soitto tai s-posti Miialle ja Katjalle

• Uutiskirje

https://www.facebook.com/groups/1376276799270382
https://www.facebook.com/groups/226350994785237
https://www.facebook.com/mllvarsinaissuomenpiiri


Yhdessä olemme enemmän! 
Kiitos.



Käytännön 
vinkkejä 

talouteen
Sanna Kunnasvirta

Talouspäällikkö



Yhdistyksen hallitus
Yhdistyksen hallitus vastaa yhdistyksen taloudesta. 

Hallituksen tulee huolellisesti hoitaa yhdistyksen asioita 

yhdistyslain, yhdistyksen sääntöjen ja yhdistyksen 

kokousten päätösten mukaisesti.

Hallitus on vastuussa kaikkien asioiden hoidosta lukuun 

ottamatta niitä asioita, jotka yhdistyslaissa tai säännöissä 

on määrätty jonkin toisen toimielimen päätettäväksi.

https://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1989/19890503
https://yhdistysnetti.mll.fi/vapaaehtoisen-kanava/tietopankki/saannot-lait-ja-ohjeet/yhdistyksen-saannot
https://yhdistysnetti.mll.fi/system/files/piirityontekijan_kanava/koulutukset_saka/jarjestotyon_koulutus/kokoukset_yhdistyksessa_2020.pptx


Hallituksen tehtävät mm.
• Toimintasuunnitelman ja talousarvion laatiminen

• Kirjanpidon järjestäminen ja aineiston säilyttämisestä huolehtiminen

• Talouden seuranta 

• Tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen laatiminen

• Yhdistyksen kevät- ja syyskokousten koollekutsuminen



Talousarvio ja 
toimintasuunnitelma 
• Toimintasuunnitelma on sanallinen kertomus tulevan vuoden toiminnasta

• Talousarvio on arvio siitä, mitä toimintasuunnitelman mukainen toiminta 

tulee maksamaan ja miten se rahoitetaan.

• Esitellään ja hyväksytetään yhdistyksen syyskokouksessa 

• Talousarvio sitoo hallitusta

• Seuraa talousarvion toteumista 



Kirjanpidon järjestäminen
• Yhdistys on aina kirjanpitovelvollinen

• Kirjanpitolain mukaan yhdistyksen kirjanpito on aina kahdenkertainen 

(Debet ja Kredit)

• Tasekirjat säilytettävä 10 vuotta ja tositeaineistot 6 vuotta tilikauden 

päättymisestä



Tositteet
• Kirjanpidon kirjauksen on perustuttava päivättyyn ja numeroituun 

tositteeseen.

• Jos kirjauksen perusteeksi ei saada ulkopuolisen antamaa tositetta, kirjaus 

tulee selvittää kirjanpitovelvollisen itsensä laatiman ja asianmukaisesti 

varmennetun tositteen avulla

• Pöytäkirjamerkintä; esim. päätös suuremman hankinnan tekemisestä



Laskujen maksaminen
• Tarkastaminen ja hyväksyntä ennen maksamista

• Tiliöinti laskun maksun yhteydessä

• Kulutosite itse maksetuista ostoista

• Kulutositteeseen kuitit liitteeksi

• Laskut talteen kirjanpitoa varten

• Tiliotteella jokaiseen tapahtumaan pitää olla tiliöinti

• Omia kulu- ja matkalaskuja ei voi hyväksyä!



Käteiskassa 
• Kassakirjan pitää olla sidottu ja sen sivujen juoksevasti numeroitu. 

Kassatapahtumat numeroidaan juoksevasti alkaen numerosta 1, vuosi 
kerrallaan. Selitteeksi aina kuvaus tapahtumasta (esim. kahvimyynti). 
Tulot kohtaan merkitään kaikki käteistulot ja menot kohtaan kulut 
(esim. ostettu kahvia).  

• Käteiskassan tapahtumat viedään yhdistyksen kirjanpitoon 
kuukausittain. 

• Käteiskassanhoitajan vaihtuessa on kassanhoidon siirrosta tehtävä 
luovutus- ja vastaanottopöytäkirja, josta ilmenee kirjanpidon mukainen 
kassatilin saldo ja sitä vastaavat käteisvarat. 



Tilinpäätös
• Maksuperusteinen kirjanpito oikaistaan ja täydennetään 

tilinpäätöksessä suoriteperusteiseksi. 

• Kulut ja tulot siirretään oikealle vuodelle 

• Kaikkien tilien saldo-ote on oltava tilinpäätöksessä, joko itse 

tulostettuna tai pankista pyydettynä

• Jos sijoituksia, niin tiedot säilössä olevista omistuksista 

31.12.20xx.

• Varastonarvo



Tilinpäätös sisältää:

•tuloslaskelman, joka kuva tuloksen muodostumista

•taseen, joka kuvaa tilinpäätöspäivän taloudellista asemaa

•liitetiedot

•päiväyksen ja hallituksen allekirjoitukset

•tilin-/toiminnantarkastajan tilin-/toiminnantarkastusmerkinnän

•luettelon kirjanpidoista (esim. tilinpäätös, päivä- ja pääkirja, 

reskontraerittelyt) ja kirjanpitoaineistojen lajeista (esim. 

kassatositteet, tiliotetositteet ja muistiotositteet)

https://yhdistysnetti.mll.fi/vapaaehtoisen-kanava/tietopankki/yhdistyksen-taloudenhoito/tilinpaatos/tuloslaskelma
https://yhdistysnetti.mll.fi/vapaaehtoisen-kanava/tietopankki/yhdistyksen-taloudenhoito/tilinpaatos/tase


Talousasiat kokouksissa
• Aina oma kohta talouden asioille. 

• Kun tehdään päätöksiä mietitään samalla vaikutus talouteen ja 

kirjataan ne selkeästi pöytäkirjaan. Toimijaryhmille voidaan 

myöntää ’raamit’ missä toimitaan.

• Kokouksen jälkeen: pöytäkirjan kirjoittaminen, tarkastaminen ja 

tiedoksi saattaminen, päätösten toimeenpanosta huolehtiminen.

• Asioita hoidetaan kokousten päätösten mukaisesti. 



Yhdistys työnantajana
• Yhdistyksellä samat vastuut ja velvoitteet työnantajana 

kuin muillakin

• Työntekijää ei palkata korvaamaan vapaaehtoisuuteen 
perustuvaa yhdistystyötä

• Työnantajana toimiminen vaatii koko hallituksen 
sitoutumista 





Alkuvuoden tärkeät stepit 
• Uuden rahastonhoitajan perehdytys ja tarvittavien 

tunnusten ja valtuutusten antaminen (mm. tulorekisteri)

• Tilinkäyttöoikeuksien päivittäminen 

• Ilmoitus nimenkirjoittajien muutoksista prh:lle

• Lasten ja vapaaehtoisten vakuutusten ottaminen => ei 
tarvitse enää muistaa ☺

• Tilinpäätösmateriaalin kokoaminen

• Veroilmoitus 30.4. mennessä

https://www.prh.fi/fi/yhdistysrekisteri.html
https://yhdistysnetti.mll.fi/vapaaehtoisen-kanava/tietopankki/hallituksen-tehtavat/lasten-ja-vapaaehtoisten-vakuutukset


Lapset ensin –keräys 2022
• Lapset ensin -keräyksen tuotto jää kokonaan sen keränneelle 

yhdistykselle

• Keräyksen on mahdollista toteuttaa yhdistyksen valitsemana 

ajankohtana

• Lipaskerääminen ei korona-aikana ole mahdollista

• Liitto viestii keräyksestä 20.-30.4.2022

• Yhdistyksen tarvitsee keräyksen toteuttaakseen tehdä poliisille 

pienkeräysilmoitus (lupa maksaa 55 €)



MobilePay
• MobilePay on kätevä vaihtoehtoinen tapa lahjottaa Lapset ensin -keräykseen, kun ei ole käteistä 

mukana

• Voidaan hyödyntää keräyksen lisäksi maksutapana myös moneen muuhun käyttötarkoitukseen 

(esim. myyjäisiin)

• Ei vaadi yhdistykseltä erillisiä laitehankintoja

• MobilePay tilittää tulleet lahjoitukset yhdistyksen tilille pankkipäivittäin

• Yhdistys voi rekisteröityneenä käyttäjänä luoda rajattoman määrän lyhytnumeroita

• MobilePay ei veloita MLL:n yhdistyksiltä mitään kustannuksia maksujärjestelmän kautta Lapset ensin 

–keräykseen saaduista lahjoituksista eikä myöskään järjestelmän kautta tehdyistä myynneistä (esim. 

myyjäisten tuotemyynti)

• Ohjeita MobilePayn käyttöönotosta yhdistysnetistä 



Kiitos!
Sanna Kunnasvirta

Talouspäällikkö

Sanna.kunnasvirta@mll.fi

mailto:Katja.rippstein@mll.fi


Yhteystiedot
Janina Andersson p. 040 509 8998, janina.andersson@mll.fi

Katja Rippstein p. 045 132 6736, katja.rippstein@mll.fi

Sanna Kunnasvirta p. 040 043 4069, sanna.kunnasvirta@mll.fi

Miia Päiviö p.044 353 7611, miia.paivio@mll.fi

Heini Varpukari p. 044 747 3742, heini.varpukari@mll.fi



Kiitos!


