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Härmän Tähystäjien Talousohje 
 

Vuosibudjetti 
Lippukunnanjohtaja suunnittelee toimivan johdon kanssa vuoden tapahtumakalenterin.  
Talousvastaava laatii tapahtumakalenterin pohjalta vuoden talousarvion. Lippukunnan vuosikokous 
hyväksyy talousarvion. Talousarviosta voidaan poiketa merkittävästi vain hallituksen päätöksellä 
(esim. todella suuri hankinta). Tavoite on, että vuosittain toiminnan kulut voitaisiin kattaa saaduilla 
tuilla ja omalla varainhankinnalla. Vuosittaiset toiminnan kulut ovat noin 6 000 - 9 000 euroa. 
 
Rahan käyttöoikeudet 
Lähtökohtaisesti lippukunnan varoja voivat käyttää vain lippukunnanjohtajan tai talousvastaavan 
valtuuttamat henkilöt. Yli 1000 euron hankintaan tarvitaan aina hallituksen jäsenten hyväksyntä. 
Ryhmänjohtajat voivat käyttää rahaa enimmillään 50 euroa / vuosi. 
 
Rahan käyttö 

 Ilmoita aina lippukunnanjohtajalle retkestä/hankinnasta ja siitä paljonko lippukunnan rahaa 
tarvitset.  

 Tarkasta mitä ruokaa/tarvikkeita voit löytää kolon varastosta. Hyödynnä aina niitä. 

 Kerää rahaa retkelle lähtijöiltä ruuan ja tarvikkeiden ostamiseen enimmillään 2 euroa/lähtijä. 

 Kun ostat lippukunnan rahalla: 
1. Tilille osto. Osta Tähystäjien tilille seuraavissa kaupoissa: Halpa-Halli, S-market ja Rautia. 

Sano kassalla, että lasku tulee Tähystäjille. Kauppa lähettää myöhemmin laskun suoraan 
rahastonhoitajalle. Halpa-Hallissa ostaessasi ota kololta mukaan Halpa-Halli-kortti, jota 
sinun pitää näyttää kassalla. Kaupasta saamaasi kuittiin kirjoita ostajan nimi, retken nimi ja 
ajankohta. Vie tai lähetä kuitti rahastonhoitajalle. Osta aina edullisia tuotteita. 

2. Omalla rahalla osto. Kun sinun pitää ostaa erikoistarvikkeita erikoisliikkeestä, maksa 
kassalla omalla rahalla. Kaupasta saamaasi kuittiin kirjoita ostajan nimi, retken nimi ja 
ajankohta. Vie tai lähetä kuitti rahastonhoitajalle. Kuitin mukana anna paperi, jossa on 
sinun nimesi ja tilinumerosi. Rahastonhoitaja korvaa kuitin perusteella oston sinun tilillesi. 

3. Laskulle osto. Koskee lippukunnan johtoa. Kun sinun tulee tehdä arvokas hankinta 
erikoisliikkeestä, pyydä liikettä lähettämään lasku Tähystäjien laskutusosoitteeseen (löytyy 
alta). Rahastonhoitaja maksaa laskun suoraan liikkeelle. 

 

Matkakulut 
Matkakulukorvausta voi saada lippukunnalta matkoista kurssikoulutukseen, partiotaitokisoihin, 
partioleireihin ja Tähystäjien omaan toimintaan kuuluviin muihin partiotapahtumiin ja -kokouksiin 
Kauhavan ulkopuolella. (Huom. lippukunta maksaa kurssi- ja pt-kisaosallistumiset). 
 
Oma auto: Lyhyillä matkoilla matkakustannukset jaetaan matkustajien kesken tasan. Mikäli 
tapahtumapaikalle on yli 100 kilometriä yhteen suuntaan, voi kuljettava hakea matkakorvausta 0,10 €/ 
kilometri (korvausta saa meno- ja paluumatkalta). 
Julkiset kulkuvälineet: Mikäli partiolainen matkustaa tapahtumaan julkisilla kulkuvälineillä, voi hän 
hakea kuitteja vastaan 50% korvausta matkakustannuksista. Enimmillään korvausta voi saada 100 
euroa ilman hallituksen erillispäätöstä. 
Hakeminen: Korvausta haetaan kirjoittamalla selkeästi paperille matkustajan nimi, tapahtuma, 
ajankohta, matkustamisen kulut ja oma tilinumero. Paperiin liitetään kuitit matkustamisesta ja viedään 
rahastonhoitajalle. Ennen tätä, varmista oikeutesi matkakorvauksiin, sähköpostitse, talousvastaavalta 
ja lippukunnanjohtajalta.   
 
 

Rahastonhoitaja 
Leena Korpi 
040 5527944 
leenakorpi4@gmail.com 
 
Tähystäjien laskutusosoite 
Härmän Tähystäjät ry. 
Leena Korpi 
Perkiömäentie 525 
62310 Voltti 

Talousvastaava 
Jari Nieminen 
050 5433005  
jarinieminen@netikka.fi  

 
Matkakulukorvaushakemukset 
 
Sähköpostivarmistus Jari / Niina + 
kirjallinen hakemus Leenalle 

Lippukunnanjohtaja 
Niina Kojonen 
050 3011476 
niina.kojonen@hotmail.com  
 
Tilinumero: 474010-229380 
 
Y-tunnus: 23694674 
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