
Päivitetty 12.2.2020 

Mavan rahankäyttöohjeet 

 

● Sudenpentulaumat, seikkailijajoukkueet,  tarpojavartiot sekä samoaja- ja vaeltajavartiot 

saavat tehdä kokouksiinsa tai retkilleen hankintoja yhteensä 150 €:lla syys- ja kevätkauden 

aikana eli koko toimintavuoden aikana. Jos hankintojen summa on tätä suurempi, tulee lupa 

kysyä 200 € asti vastaavalta akelalta (Laija), vastaavalta sampolta (Elina), tarpojaluotsilta 

(Katja) tai samoajien ja vaeltajien osalta ohjelmajohtajilta (Hansu ja Laura). Sitä suuremmat 

menoerät käsittelee lippukunnan hallitus, jonka tavoitat lippukunnanjohtajan kautta (Havu). 

Ennen hankintojen tekemistä suosittelemme tarkistamaan, ettei kololla ole jo ennestään 

tarvittavia tavaroita. Ryhmälle varattua rahaa voi käyttää esim. 

o leipomistarvikkeisiin, 

o askartelutarvikkeisiin, 

o tutustumis- tai vierailukäyntiin, erikoiskokoukseen tai 

o mieleenpainuvan retken tekoon! 

 

● Ryhmien omat retket laskutetaan suurimmaksi osaksi retkelle lähtijöiltä. Kuitenkin luvattua 

150€/toimintavuosi saa käyttää myös retkiostoksiin. Kämppävuokraa ei tarvitse 

kokonaisuudessaan sisällyttää retkimaksuihin.  

o Retken hintaan vaikuttavat muun muassa osallistujamäärä, mitä retkellä tehdään ja 

miten retkelle kuljetaan. Ryhmien omilla retkillä johtajien osallistumismaksu 

kannattaa laittaa nollaksi tai lähelle nollaa. Jos tämä ei onnistu, johtajien hinnan 

tulisi olla joka tapauksessa edullisempi (maksavat vain ruoasta). Suositellut 

retkihinnat: 

▪ 2 yötä kämpässä = 20€ 

▪ 1 yö kämpässä = 15 € 

▪ 2 yötä laavussa/metsässä ilman fasiliteetteja = 15-20€ 

▪ 1 yö laavussa/metsässä = 10-15 € 

 

● Lippukunta maksaa retkiä varten tarvittavat kämppävuokrat, mutta tarkistakaa varattavan 

kämpän hinta, ettei tule yllätyksiä. Jos varattua kämppävuoroa ei käytetä eikä peruuteta, 

varaaja maksaa kämpän vuokran. 

 

● Lippukunta maksaa johtajiston kurssi- ja koulutusmaksut, mutta jos ilmoittautunut ei pääse 

kurssille/koulutukseen eikä saa ketään tilalleen, joutuu maksun maksamaan itse. Ko-Gille 

osallistuessa edellytämme, että osallistuja hakee piirin tarjoamia stipendejä ensisijaisesti. 

 

● Lippukunta maksaa jäsentensä kisa- ja tapahtumamaksut, mutta jos ilmoittautunut 

ryhmä/henkilö ei osallistu kisaan tai tapahtumaan, joutuu maksun maksamaan itse. 

 

● Omalle tilille tulevaa ennakkoa tapahtumaa varten voi anoa lippukunnanjohtajalta tai 

rahastonhoitajalta sekä Kululaskut-järjestelmän kautta. 

 

 



● Lippukunnan retkien ja muiden tapahtumien osallistumismaksuista voi hakea vapautusta 

taloudellisista syistä sähköpostitse lippukunnanjohtajalta. Muistutathan tästä 

mahdollisuudesta sekä lippukuntalaisia että kotiväkeä esimerkiksi järjestämäsi tapahtuman 

mainoksessa, Kuksa-ilmoittautumisessa tai infokirjeessä. 

 

 

Kaikki hankinnat tilitetään rahastonhoitajalle sähköisen kululaskujärjestelmän kautta 

osoitteessa http://mava.kululaskut.fi/. Mukaan tulee liittää luettavissa oleva kuva koko 

kuitista. Kuitista tulee näkyä, mitä on hankittu, ostosten summa sekä alv-erittely. Kuitilla saa 

olla ainoastaan Mavalle tehtyjä hankintoja. Tilitäthän hankinnat mahdollisimman nopeasti, 

kevätkauden kuitit kuitenkin viimeistään 30.6. ja syyskauden kuitit 15.12. mennessä. 

Tarkemmat ohjeet kululaskujärjestelmän käyttöön löydät seuraavalta sivulta. 

 

 

 

Lippukunnanjohtaja Rahastonhoitaja 

Havu Härmä Anna-Riikka Kutinlahti 

havu.harma@gmail.com arkutinlahti@gmail.com 

 

 

 

  

 

http://mava.kululaskut.fi/


Ohjeet kululaskujen ja tulojen kirjaamiseen 

Kululaskujärjestelmän osoite: http://mava.kululaskut.fi/ 

Ongelmatilanteissa apua saa rahastonhoitaja Anna-Riikka Kutinlahdelta. 

 

Yhteystiedot 

Syötä omat yhteystietosi ”Henkilötiedot” -kohtaan. 

Huom! Tilinumeron on oltavat IBAN-muodossa. Saat sen esimerkiksi verkkopankista tai tiliotteelta. 

 

 

 

Kulun lisääminen 
Jokainen kuitti kirjataan omaksi kulukseen kohdasta “+ Uusi kulu”. 

1. Paina ”+ Uusi kulu” -nappia. 

2. Kirjaa kulun selitys: mitä, mistä, milloin? 

3. Valitse kululuokka alasvetovalikosta. 

4. Syötä kohtaan “Kulusumma” sama summa kuin kuitilla. Jos olet maksanut kortilla, summaa 

ei pyöristetä, mutta jos olet maksanut käteisellä, syötetään pyöristetty summa. 

5. Lisää kuva koko kuitista ”Liitä tiedosto” -napista. 
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Tulon lisääminen 
Jokainen tulo kirjataan omaksi tulokseen kohdasta “+ Uusi tulo”. 

1. Paina ”+ Uusi tulo” -nappia. 

2. Kirjaa tulon selitys: mitä, miksi? 

3. Valitse tuloluokka alasvetovalikosta. 

4. Syötä tulon summa kohtaan “Tulosumma”. 

 



 

 

Kululaskun lähettäminen 
Kun kaikki kulut ja tulot on syötetty, lähetä lasku ”Lähetä kululasku” -napista. 

 

 

 


