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Rahaston-
hoitajat ja 
sihteerit



Illan ohjelma
• Tervetuloa

• Tutustumiskierros

• Terveiset toiminnanjohtajalta

• Ajankohtaiset asiat

• Sihteerit ja rahastonhoitajat



Tullaan tutuiksi: 
kerro nimesi, yhdistyksesi, 

luottamustehtävä yhdistyksessäsi ja 
”miksi juuri MLL” 



Ajankohtaiset asiat



Suomi.fi -tunnukset
• Katso-palvelun korvaavat Suomi.fi-tunnistus ja Suomi.fi-valtuudet. 

• Suomi.fi-tunnukset ovat tärkeät, jotta asiointi verohallinnon, 

tulorekisterin, Kelan ja muiden viranomaisten kanssa sujuu myös 

Katso-palvelun päättymisen jälkeen.

• Valtuutushakemus tehdään 

osoitteessa: https://www.suomi.fi/…/hakemus-valtuuden-

rekisteroimiseksi

• Nyt on viimeinen hetki hoitaa nämä kuntoon. 

https://www.suomi.fi/valtuudet/hakemuksella-valtuuttaminen/hakemus-valtuuden-rekisteroimiseksi?fbclid=IwAR0r6KVvuhKy9Sa513PeT0zkKyxXUe36lS9Y2bCIXFHQRrfrckh4aOPdr88


Kuntavaalit 2021
Tulevaisuuden kunta on lasten ja nuorten kunta – MLL:n kuntavaaliohjelma 2021 -

Mannerheimin Lastensuojeluliitto

Esimerkkejä vaaliohjelmasta:

1. Luodaan lasten ja perheiden palveluista toimiva kokonaisuus

2. Tarjotaan jokaiselle lapselle ja nuorelle mahdollisuus harrastamiseen

3. Vahvistetaan oppimisen ja hyvinvoinnin tukea kouluissa

4. Varmistetaan laadukas varhaiskasvatus

https://www.mll.fi/kannanotot-ja-lausunnot/tulevaisuuden-kunta-on-lasten-ja-nuorten-kunta-mlln-kuntavaaliohjelma-2021/


Kevään koulutuksia
• 2.2. Uusi jäsenrekisteri ja 9.2. uusi rahankeräyslaki 

https://yhdistysnetti.mll.fi/koulutuskanava/mll-kouluttaa/vapaaehtoisten-verkkovalmennukset

• Jututtamokoulutus 10.3./16.3. (Zoom)

• Seututapaamiset huhtikuussa

• Piirin kevätkokous to 20.5. klo 18 (Zoom)

• Kerhonohjaajakoulutus ma 17.5. ja to 20.5. klo 16-19.30 (Zoom)

https://yhdistysnetti.mll.fi/koulutuskanava/mll-kouluttaa/vapaaehtoisten-verkkovalmennukset
https://www.olettarkea.fi/kalenteri/kerhonohjaajakoulutus-2021-varsinais-suomi/


Nuori kesätöihin?
Kesäduuni OP:n piikkiin

• Seuratkaa oman Osuuspankkinne ilmoittelua

• Haut ovat käynnissä

Kerho-ohjaajamateriaali uudistui

• Kerho-ohjaajakoulutukset toukokuussa 17.5. ja 20.5.

• Aikaseikkailija-leirimateriaali



Tietoa ja tukea 1/3
• Oma MLL on luottamushenkilöiden ja jäsenten portaali, josta pääsee mm. omiin tietoihin 

ja Yhdistysnettiin: www.mll.fi/omamll Yhdistysnetti vaatii sisäänkirjautumisen ja se 
löytyy osoitteesta: yhdistysnetti.mll.fi/

• Yhdistystiedote liitolta kerran kuukaudessa sähköpostiin.

• Uutiskirje piiriltä tulee kerran kuukaudessa sähköpostiin, mutta se on luettavissa mm. 
piirin sivuilta: https://varsinaissuomenpiiri.mll.fi/yhdistyksille/

• MLL:n Verkkokauppa toimii samoilla vanhoilla tunnuksilla. Kirjautumiseen liittyvissä 
kysymyksissä tulee olla yhteydessä suoraan Sinikka Veijolaan keskusjärjestössä. 
Verkkokaupan osoite on: http://kauppa.mll.fi/

http://www.mll.fi/omamll
https://eur03.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fmll-varsinais-suomen-piiri-ry.creamailer.fi%2Fac3%2FOXNDGM%2FOTU2NTIwMXwzNzU1NTh8MTA1MDN8NzE3&data=04%7C01%7Ckatja.rippstein%40mll.fi%7C7af79e241b99434e5da708d8bbb52e20%7Cc76a02d4bb26466d8b8f135ed699f407%7C0%7C0%7C637465734140607556%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=N3hpPplSakv3baDncFPWNdzqS%2BJvV71UJ%2FXZGPHDmhI%3D&reserved=0
https://eur03.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fmll-varsinais-suomen-piiri-ry.creamailer.fi%2Fac3%2FJMTd2Y%2FOTU2NTIwMXwzNzU1NTh8MTA1MDN8NzE3&data=04%7C01%7Ckatja.rippstein%40mll.fi%7C7af79e241b99434e5da708d8bbb52e20%7Cc76a02d4bb26466d8b8f135ed699f407%7C0%7C0%7C637465734140612550%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=E%2B%2F3nODvG8Uk9y912X2FtvtMR%2BgJ0BLssUQWN8eNtfU%3D&reserved=0
https://eur03.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fmll-varsinais-suomen-piiri-ry.creamailer.fi%2Fac3%2FvcAE0Q%2FOTU2NTIwMXwzNzU1NTh8MTA1MDN8NzE3&data=04%7C01%7Ckatja.rippstein%40mll.fi%7C7af79e241b99434e5da708d8bbb52e20%7Cc76a02d4bb26466d8b8f135ed699f407%7C0%7C0%7C637465734140627521%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=hIDXM58wQDqLkIIDHYcs2SaOkKtDZllxZsWEHufYMOs%3D&reserved=0


Tietoa ja tukea 2/3
• Gredi on MLL:n materiaalipankki, josta löytyy mm. logot, kuvituskuvia, somekuvia, 

taittopohjia jne. Grediin pääsee yhdistysnetin tai suoran linkin kautta: 

https://mll.contenthub.fi

• Uuteen jäsenrekisteriin on luotu ja lähetetty yhdistyskohtaiset tunnukset 

puheenjohtajille, varapuheenjohtajille, sihteereille, jäsenvastaaville ja rahastonhoitajille. 

Kun tunnuksiin oikeuttava luottamustehtävä vaihtuu, tulee tunnukset luovuttaa 

tehtävässä seuraavaksi aloittavalle henkilölle. Yhdistysnetistä löytyy linkki 

jäsenrekisteriin, sekä lisätietoja ja linkki ohjeeseen. Suora linkki jäsenrekisteriin on:     

https://mll.crmcloudservices.com/

https://eur03.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fmll-varsinais-suomen-piiri-ry.creamailer.fi%2Fac3%2FPSBKch%2FOTU2NTIwMXwzNzU1NTh8MTA1MDN8NzE3&data=04%7C01%7Ckatja.rippstein%40mll.fi%7C7af79e241b99434e5da708d8bbb52e20%7Cc76a02d4bb26466d8b8f135ed699f407%7C0%7C0%7C637465734140622527%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=Bv%2FOF9tX7l9Wu%2FoEQxjO8cGO93MsI3vEv5SijEgjMMU%3D&reserved=0
https://eur03.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fmll-varsinais-suomen-piiri-ry.creamailer.fi%2Fac3%2FhMk4lS%2FOTU2NTIwMXwzNzU1NTh8MTA1MDN8NzE3&data=04%7C01%7Ckatja.rippstein%40mll.fi%7C7af79e241b99434e5da708d8bbb52e20%7Cc76a02d4bb26466d8b8f135ed699f407%7C0%7C0%7C637465734140627521%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=zBKXvelf6BiKHAJsrHWMdaLlVNSDgfH2BjyryVV1xA8%3D&reserved=0


Tietoa ja tukea 3/3
• MLL:n Varsinais-suomen piirin verkkosivut löytyvät osoitteesta: 

https://varsinaissuomenpiiri.mll.fi/

• Facebook-ryhmät:
MLL toimijat Varsinais-Suomi
MLL vapaaehtoiset Varsinais-Suomi
MLL puheenjohtajat Varsinais-Suomi
MLL jäsenhankinta Varsinais-Suomi
MLL V-S piirin perhekahvilaohjaajat

• Olet tärkeä -sivusto on vapaaehtoisten rekrytointiin ja koulutusten mainostamiseen 
tarkoitettu sivusto. Sivustolta on myös mahdollista hakea itselleen todistuksia ja 
osaamismerkkejä vapaaehtoistoiminnasta: www.olettarkea.fi

https://eur03.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fmll-varsinais-suomen-piiri-ry.creamailer.fi%2Fac3%2Fp1Rg47%2FOTU2NTIwMXwzNzU1NTh8MTA1MDN8NzE3&data=04%7C01%7Ckatja.rippstein%40mll.fi%7C7af79e241b99434e5da708d8bbb52e20%7Cc76a02d4bb26466d8b8f135ed699f407%7C0%7C0%7C637465734140632510%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=lXVMdw1hKbSc296iPxDcAADE568ng8XmNBTaPh%2BketM%3D&reserved=0
https://eur03.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fmll-varsinais-suomen-piiri-ry.creamailer.fi%2Fac3%2FpmRcuF%2FOTU2NTIwMXwzNzU1NTh8MTA1MDN8NzE3&data=04%7C01%7Ckatja.rippstein%40mll.fi%7C7af79e241b99434e5da708d8bbb52e20%7Cc76a02d4bb26466d8b8f135ed699f407%7C0%7C0%7C637465734140637501%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=3AGoPhQkjqiOKtfEg1M99SmeInqRrL3Rb5p%2F0RsHRKU%3D&reserved=0
https://eur03.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fmll-varsinais-suomen-piiri-ry.creamailer.fi%2Fac3%2FDaMA6P%2FOTU2NTIwMXwzNzU1NTh8MTA1MDN8NzE3&data=04%7C01%7Ckatja.rippstein%40mll.fi%7C7af79e241b99434e5da708d8bbb52e20%7Cc76a02d4bb26466d8b8f135ed699f407%7C0%7C0%7C637465734140642487%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=qt713R4%2F%2FNutWV2xpC09wuyY7lQLTAHNE65PoYCpEwY%3D&reserved=0
https://www.facebook.com/groups/226350994785237
https://eur03.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fmll-varsinais-suomen-piiri-ry.creamailer.fi%2Fac3%2FE7oumD%2FOTU2NTIwMXwzNzU1NTh8MTA1MDN8NzE3&data=04%7C01%7Ckatja.rippstein%40mll.fi%7C7af79e241b99434e5da708d8bbb52e20%7Cc76a02d4bb26466d8b8f135ed699f407%7C0%7C0%7C637465734140652472%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=jkRFP0IOTuQ4e%2BLITsKyAy5lqj4ZBu0VKheeeMajvEI%3D&reserved=0
https://eur03.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fmll-varsinais-suomen-piiri-ry.creamailer.fi%2Fac3%2FVPrumB%2FOTU2NTIwMXwzNzU1NTh8MTA1MDN8NzE3&data=04%7C01%7Ckatja.rippstein%40mll.fi%7C7af79e241b99434e5da708d8bbb52e20%7Cc76a02d4bb26466d8b8f135ed699f407%7C0%7C0%7C637465734140657462%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=t7KzAJivu5A94cNGhsIeuvIPZk%2B1QqBb3BkRwF1oHAA%3D&reserved=0
https://eur03.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fmll-varsinais-suomen-piiri-ry.creamailer.fi%2Fac3%2FZhz2k2%2FOTU2NTIwMXwzNzU1NTh8MTA1MDN8NzE3&data=04%7C01%7Ckatja.rippstein%40mll.fi%7C7af79e241b99434e5da708d8bbb52e20%7Cc76a02d4bb26466d8b8f135ed699f407%7C0%7C0%7C637465734140667442%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=zrPfVQk83QrmgppV08uyiGIpPgY43lPT%2BZUrhGIYgJI%3D&reserved=0


Ajankohtaiset 
MLL 
ohjeistukset 
koronaan 
liittyen.

https://yhdistysnetti.mll.fi/ajankohtaista/uutiset/koonti-ohjeistamme-koronavirusepidemiaan-liittyen-paiv-2812021


Toimenkuvat
SIHTEERI

• Osallistuu pj:n kanssa hallituksen kokouksien 

valmisteluun, johtamiseen ja päätösten 

täytäntöönpanoon

• Laatii pöytäkirjan, huolehtii kokousasioiden 

tiedottamisesta, kokouksen asiakirjoista

• Vastaa arkistonhoidosta

• Muut yhdistyksessä sovitut sihteerin tehtävät

RAHASTONHOITAJA

• tarkastaa hyväksytyt laskut ja hoitaa maksuliikenne 

• seuraa yhdistyksen taloudellista asemaa ja antaa 
selvityksiä hallitukselle 

• hoitaa kirjanpito tai toimia yhteyshenkilönä 
tilitoimistoon 

• palkanlaskenta tai toimii yhteyshenkilönä 
tilitoimistoon 

• laatii ehdotuksen tilinpäätökseksi yhdessä 
puheenjohtajan kanssa  

• avustaa talousarvioehdotuksen laadinnassa 

• ylläpitää luetteloa omaisuudesta, kalustosta yms. 

• valvoo perhekahviloiden, kerhojen ym. 
vastuuhenkilöille annettujen taloustehtävien hoitoa 



Lait toiminnan takana
Toimintaa sääteleviä lakeja ovat esimerkiksi

• Yhdistyslaki

• Henkilötietolaki

• Tietosuojalaki

• Kirjanpitolaki

• Tilintarkastuslaki

• Arpajaislaki

• Rahankeräyslaki

• Työsopimuslaki, työaikalaki

Aatteellisen yhdistyksen 
tarkoituksena ei ole voiton tai 
muun välittömän taloudellisen 

ansion hankkiminen siihen 
osallisille eikä sen toiminta 
muuten pääasiallisesti ole 

taloudellista laatua.



Yhdistyksen säännöt
• Jäsenyys: henkilö on yhdistyksen jäsen, 

yhdistys on piirinsä ja keskusjärjestön jäsen

• Jäsenellä on: ääni- ja puheoikeus, oikeus 
saada tietoa toiminnasta, oikeus tulla 
valituksi toimielimiin, oikeus tehdä 
määräaikana esityksiä ja aloitteita

• Yhdistyksen hallinto: mm. hallituksen koko

• Muut määräykset: nimenkirjoittajat, 
toimikausi, sääntöjen muuttaminen

Sääntöjen mukaan 
paikallisyhdistyksen tulee 

noudattaa toiminnassaan ja 
taloudessaan keskustoimiston 
ja piirin antamia ohjeita sekä 

antaa niille toimintaa ja taloutta 
koskevia tietoja ja selvityksiä. 



Kokoukset työkaluna
• Ennakkoon, yhdessä huolella valmisteltu: tiedotetaan hyvissä 

ajoin, esityslista (pohja Yhdistysnetistä), käytännön järjestelyt 
(monta mahdollisuutta).

• Aina oma kohta talouden asioille. Samoin jäsenasiat kannattaa 
pitää listalla. 

• Kokouksen aikana: auttaa pj:aa onnistumaan tehtävässään 
(päätösvaltaisuus, keskustelu, valmistelu).

• 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. 



Alkuvuoden tärkeät stepit 
• Järjestäytymiskokous

• Luottamustehtävien päivittäminen jäsenrekisteriin

• Tunnusten ja salasanojen siirtäminen seuraajalle, perehdytys

• Tilinkäyttöoikeuksien päivittäminen

• Ilmoitus nimenkirjoittajien muutoksista prh:lle

• Lasten ja vapaaehtoisten vakuutusten ottaminen

• Tilastointitietojen kerääminen ja piirille lähettäminen

• Tilinpäätösmateriaalin kokoaminen

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


Alkuvuoden tärkeät stepit 
• Tilinpäätösmateriaalin toimittaminen 

kirjanpitäjälle/tilitoimistolle

• Tilinpäätöksen laadinta, viimeistään 31.3.

• Tilinpäätöksen käsittely ja hyväksyntä hallituksen kokouksessa 

• Tilinpäätöksen allekirjoittaminen ennen toimittamista 
toiminnan/tilintarkastajille. 

• Yhdistyksen veroilmoitus Omaveroon 30.4. mennessä.

• Kevätkokouksen koollekutsuminen sääntöjen mukaisesti.

• Kevätkokouksessa (viimeistään toukokuussa) esitellään 
tilinpäätös ja päätetään vastuuvapauden myöntämisestä

https://yhdistysnetti.mll.fi/ajankohtaista/uutiset/poikkeuslain-voimassaolo-jatkuu


Hallituksen tehtävät mm.
• Toimintasuunnitelman ja talousarvion laatiminen

• Kirjanpidon järjestäminen ja aineiston säilyttämisestä 

huolehtiminen

• Talouden seuranta 

• Tilinpäätös ja toimintakertomuksen laatiminen

• Yhdistyksen kevät- ja syyskokousten koollekutsuminen



https://yhdistysne
tti.mll.fi/vapaaeht
oisen-
kanava/tietopank
ki/muutokset-
yhdistyksessa/pu
heenjohtajan-tai-
hallituksen-
jasenen-1

https://yhdistysnetti.mll.fi/vapaaehtoisen-kanava/tietopankki/muutokset-yhdistyksessa/puheenjohtajan-tai-hallituksen-jasenen-1


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 
• Pöytäkirjassa on tieto, missä kaikkialla käteiskassoja on käytössä, pohjakassan 

suuruus, vastuuhenkilöt ja tilitysaikataulu. 

• Maksuliikenteestään kassakirjaa, jonka perusteella tapahtumat viedään sovitusti 
yhdistyksen kirjanpitoon. 

• 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).  

• Alitilittäjien rahaliikenteen välitön valvonta kuuluu rahastonhoitajalle.

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





https://yhdistysnetti.mll.fi/vapaaehtoi
sen-kanava/tietopankki/yhdistyksen-

hallitus/sihteeri

https://yhdistysnetti.mll.fi/vapaaehtoisen-kanava/tietopankki/yhdistyksen-hallitus/sihteeri


Pöytäkirja on aarre
•Kirjoita selkeitä päätöksiä, jotta ei paikalla ollutkin saa 

selkeän kuvan mistä on kyse.

•Tilastointia helpottaa pöytäkirjan kohta ’menneet 
tapahtumat’: siihen kirjoitetaan päivämäärä, osallistujat 

(lapset ja aikuiset) sekä vapaaehtoiset ja tunnit. 

•Muista, että pöytäkirja tulee hyväksyä. 

•Arkistoi koko ajan. 



Avustuksia, 
Sivis
yhteistyötä, Itse 
tehty, myyntiä, 
yhteistyö-
kumppaneita….



Opintokeskus Sivis
KOULUTUS: tuki 26 euroa/opetustunti (kun kuluja on vähintään 48 euroa)

• Kesto vähintään yksi opetustunti (a 45 min). Pidemmissä tilaisuuksissa 
ohjelmaan täytyy sisältyä taukoja.

• Tarkoitettu yli 15-vuotiaille osallistujille.

• Osallistujia vähintään seitsemän.

• Selkeät ja konkreettiset osaamistavoitteet kuvaavat, mitä osallistujat osaavat 
koulutuksen suoritettuaan.

• Koulutus voi olla lähi-, verkko- tai hybridikoulutusta. Verkkokoulutus voi olla 
esimerkiksi online-koulututusta, verkkoseminaari tai opintoja verkko-
oppimisalustalla.

https://www.ok-sivis.fi/jasenpalvelut/taloudellinen-tuki-koulutuksille/koulutukset.html


Opintokeskus Sivis
VERTAISOPINTORYHMÄ: tuki 3 euroa/opetustunti (kuluja pitää olla saman verran 
kuin anottua tukea)

• Vertaisopintoryhmässä opitaan yhdessä vertaisten kanssa.

• Ryhmällä pitää olla aina osaamistavoite. 

• Tukeen oikeuttavaa toimintaa eivät ole juhlat, myyjäiset, vuosikokoukset, virkistystoiminta tai 
muut yhdistyksen tapahtumat.

• Ryhmässä on vähintään viisi 15 vuotta täyttänyttä jäsentä.

• Ryhmä tekee suunnitelman opiskelukauden alussa.

• Ryhmä opiskelee yhden kalenterivuoden aikana vähintään 10 opetustuntia. Yhden 
opetustunnin pituus on 45 min. Jos koulutus on pidempi, tulee siihen sisältyä taukoja.

• Vertaisopintoryhmän kulut on merkitty rekisteröidyn yhdistyksen kirjanpitoon.

https://www.ok-sivis.fi/jasenpalvelut/taloudellinen-tuki-koulutuksille/vertaisopintoryhmat.html


Opintokeskus Sivis
Hyvä perusmateriaali yhdistysarjen vaihtuviin tilanteisiin: 

https://www.ok-sivis.fi/koulutus/jarjestoosaaminen/yhdistystoimija-
materiaali.html

https://www.ok-sivis.fi/koulutus/jarjestoosaaminen/yhdistystoimija-materiaali.html


Itse tehty!
• Keskusjärjestö myöntää projektirahaa tukioppilasryhmille sekä MLL:n 

paikallisyhdistyksissä toimiville nuorisoryhmille. Määrä 100-500 euroa

• Nuoret (13-19-vuotiaat) voivat ammentaa projekti-ideoita 

tukioppilastoiminnasta sekä MLL:n paikallisyhdistysten kanssa yhdessä 

toteutettavasta toiminnasta: seiskojen ryhmäyttämispäivä, 

välituntitoiminnan järjestäminen tai paikallisyhdistyksen kanssa yhdessä 

toteutettu nuorten kirpputori.

https://www.nuortennetti.fi/koulu-ja-tyo/tukioppilaat/itse-tehty-projektiraha/


Olehan yhteydessä:

Katja Rippstein

Järjestöpäällikkö

katja.rippstein@mll.fi

045 132 6736

Kysymyksiä kirjanpidosta tai 

tilinpäätöksestä?

Sanna Kunnasvirta

Toimistopäällikkö

Sanna.kunnasvirta@mll.fi

mailto:Katja.rippstein@mll.fi
mailto:Katja.rippstein@mll.fi

