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TALOUSOHJE – 
TAPAHTUMAN JOHTAJALLE 

TALOUSARVIO 

Tapahtuman tuottojen on k atettava kulunsa ± tulos 0 euroa.  
Tapahtumasi alustavan talousarvion saat oma toimialasi työntekijältä, k äy 
se läpi ja tee tarkistukset mm. seuraavista asioista:  

o osallistujamäärä (tuotot,  m uonitus ) 
o k urssipaik k  a 
o järjestetäänk  ö yhteisk  uljetus  
o haetaank o O pintok  es Sivik seltä tuk  ea 
o erik ois uudet? 

 

KOKOUSTARJOILUT (tapahtuman suunnittelu) 
Käytettävissä 2 e/hlö/kokous.  
Kahvia, teetä, sokeria ja astiat löytyvät partiotoimistojen k eittiöstä. 
Korvaus kokoustarjoiluhankinnoista maksetaan kuitteja vastaan, jotk a 
tilitetään kululasku.partio.fi sivuston kautta. 

 

HANKINNAT 

Tapahtuman johtajana valvot,  että k ouluttajien ja muonittajien ostot 
ovat harkittuja ja pysyvät budjetissa.  
Kouluttajat voivat tehdä pienet os tot  itse,  os tos ta 
pyydettävä k irjanpitok  elpoinen k uitti.  
Henkilökohtaisia bonus- ja etukortteja (esim .  Plussa-kortti) ei saa käyttää 
piirin ostoksiin.  
Korvaus hankinnoista maksetaan kuitteja vastaan, jotk a tilitetään 
kululasku.partio.fi sivuston k autta. 
Tapahtuman johtajalla on myös mahdollisuus saada ennakk ona määräraha 
pankkitililleen. Sovi asiasta toimialasi työntekijän tai toim innanjohtajan 
kanssa hyvissä ajoin ennen hankinnan tekemistä (vähintään kolme pankkipäivää). 
Piirillä on tiettyjen liikkeiden k anssa laskutussopimuksia, joita pyritään 
ensisijaisestikäyttämään: 

o W ihuri O y: n Metro-pik atuk k  u: elintarvik k  eita (lainaa 
asiakaskortt i partiotoim  istosta) 

o S-m ark et Harjavalta:  elintarvik k  eita ym .  (lisätietoja partiotoim  is tosta) 
o K-superm arket Hannunniittu:  elintarvik k eita yms.  

(lisätietoja partiotoim istosta) 
o Clas O hls on:  pienrauta yms.  (lisätietoja partiotoim  istosta) 
o Grano:  kopiopalveluita (lisätietoja partiotoim istosta) 
o Slöjd-Detaljer:  ask  artelutarvik k  eita (lisätietoja partiotoim  is tosta) 
o Muovituk k u m uovi- ja ask  artelutarvik k  eita 

(lisätietoja partiotoim  istosta) 
o Turun k aupungin retk  ipaja:retk  eilytarvik k  eita (lainaa 

asiakaskortt i partiotoim  istosta) 
o Porin kaupungin välinevuok raus:  retk eilytarvik k eita 

(lisätietoja partiotoim  istosta) 
o Stark k  i:  rak ennustarvik  k eita (lainaa asiak ask  ortti partiotoim  istosta) 
o W  ulff  Store:  paperi- ja toim istotarvik k  eita (lainaa 

asiakaskortt i partiotoim  istosta) 
o St1-jakeluasem at: polttoaine (piirin pakettiautoon,  lainaa 

kortti partiotoim  istosta) 
 

Jatkuu kääntöpuolella! 

https://kululasku.partio.fi/


 
 

Hankittaessa edellä mainituista liikkeistä on partiotoimistoon 
toimitettava alkuperäinen kuitti/lähete tapahtuman ja 
hankinnan tekijän nimellä varustettuna. 
Kun hankinnasta tulee lasku suoraan piirille,  laskussa on aina oltava 
hankinnan tehneen henkilön ja tapahtuman nimi (esim .  
viitetietona, pyydä myyjää merk itsemään tämä laskulle). 
Hankittaessa tarvikkeita muualta kuin piirin 
laskutussopimuskumppaneilta, on pyrittävä k äyttämään 
mahdollisimman edullisia hankintapaikkoja . 
Mikäli lippukunta järjestää piirin tapahtumaa, voidaan k äyttää 
lippukunnan hankintakanavia. 

 

TOIMENPITEET TAPAHTUMAN JÄLKEEN 

Kuitit ja matkalaskut: 
o Tapahtuman johtaja, kouluttajat,  muonittajat yms. 

täyttävät m atk  alask ut ja k uittien tilityslom akk eet 
alkuperäisinekuitteineen kululasku.partio.fi sivustossa 
(viimeistään kuukauden kuluessa tapahtuman 
päätyttyä). 

o Piiri maksaa hankinnat ja m atk  alask  ut pank k itilille 
k ahden viik  on k ulues s a tilityk  sen saapumisesta.  

o Halutes sasi saat  toim innanalan työntek ijältä 
tapahtum an talousraportin.  
 

Mikäli kurssillesi haetaan Opintokeskus Sivikseltä tuk ea, tulee 
partiotoimistoon toimittaa heti kurssin jälk een: 

o Kurssilla tark istettu,  lopullinen osallistujalista.  Jos 
kurs si on esim  .  k ak s iosainen (k uten pj- perus k  urssi),  
molem mista osista on toimitettava omat listansa. 

o Kurssin toteutunut  ohjelm a, josta käyvät ilmi seuraavat asiat:  
o Ohjelm  a k ohta k ohdalta tark  k oine 

kelloaikineen,  tauk oineen ja ruok  ailuineen.  
o Kussak in k oulutusrupeam  assa (m oduulissa) tulee 

näk yä päävastuullisen kouluttajan nim i.  
o Kurssin yhteenlask  ettu koulutusaik a yhteens ä 

(eli koulutusosuuk sien ajat yhteensä).  
 

Kaikissa tapahtuman talouteen liittyvissä as ioissa auttaa toimialasityöntekijä tai 
toiminnajohtaja. 

 
Lounais-Suomen Partiopiirin laskutusosoite 
Verkkolaskuosoitteemme on: 
Lounais-Suomen Partiopiiri ry 
OVT-tunnus: 003721979481 
Välittäjä: BASW ARE 
Välittäjätunnus: BAW CFI22 
Paperiset laskut tulee lähettää osoitteeseen:  
Lounais-Suomen Partiopiiri ry,  PL 613, 00026 BASW ARE  
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