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Koulutuksen ohjelma

1. Kerhojen hallinto

2. Vinkkejä viestintään

3. Kerhojen talous



Mistä ISYYn kerhoissa on 
kyse?

• ISYY halusi mahdollistaa kerhojen perustamisen

➢  ISYYn kerhotoiminta = harrastetoimintaa ilman 
raskasta byrokratiaa

➢  Kerhot toimivat ISYYn alaisuudessa; eivät siis itsenäisiä 
yhdistyksiä.

➢ Kerhoja ei koske yhdistyslaki, vaan ISYYn säännöt.



 

➢ ISYY myöntää kerhoille budjetit ja antaa tiloja käyttöön 
ilmaiseksi.

➢ Kerhojen hallinto ja taloudenhoito kevyempää.

➢  Verrattuna yhdistyksiin, ISYYn kerhoilla vähemmän 
”itsenäisyyttä”, mutta hallinto helpompaa.

• ISYYn rekisteröityjä kerhoja noin 50 
kappaletta



Mistä kerhokoulutuksessa 
on kyse?

• Kaikille kerhoille yhteneväiset ohjeistukset

➢ ISYYn järjestökoulutus ei ole palvellut kerhoja

• Tuki jatkossa niin vanhoille kuin uusille kerhoille

• ”Kantapään kautta” oppimisesta onnistumisiin

• Keskustelukanava kerhojen välillä

• Keskustelukanava ISYYn ja kerhojen välillä

• Jatkossa aina kerhon johtokunnassa (aktiivijäsenissä) 
vähintään kaksi henkilöä, joilla koulutus käytynä



Hyvä kerhotyöskentely?

• Selkeät tehtävänjaot

• Vastuiden jakaminen

• Tiedonkulku

• Pienelläkin porukalla saa paljon aikaan

• Kysyttäessä saa aina apua ☺ 



Mitä muistaa johtokunnan 
vaihtuessa?

• Kerhon yhteystietojen päivittäminen aina vuoden alussa 
tammikuun loppuun mennessä.

-> Tämä tehtävä, vaikka johtokunta pysyisi samana.

• Kerhon johtokunnan puheenjohtajissa on aina oltava vähintään yksi 
ISYYn jäsen. 

• Kerhon johtokunnasta vähintään kahden tulee käydä 
kerhokoulutus.

➢ Jos koulutus käyty aiemmin, ei välttämätöntä osallistua uudelleen.

• Kerhon omaisuuden tulee siirtyä vanhoilta uusille.

• Väistyvät toimijat aina velvollisia perehdyttämään uudet toimijat.

➢ Esimerkiksi kerhon omat säännöt tärkeää siirtää kaikille uusille!



Muista myös nämä!

• Kerhojen budjetit seuraavalle vuodelle haetaan 
lokakuun loppuun mennessä.

➢ Kerhojen budjetit käsittelee ensin ISYYn hallitus ja lopullisesti 
hyväksyy edustajisto

• Kerhot voivat hakea ISYYn hankeavustuksia, mutta eivät 
yleisavustuksia

➢ Hankeavustusta myönnetään tiettyyn hankkeeseen 
hankesuunnitelman pohjalta.

• Kerhojen sääntömuutokset käsittelee ISYYn hallitus



Yhteistyö
• Yhteistyö muiden kerhojen, ainejärjestöjen tms 

kanssa suotavaa

• Kerho ei voi tehdä mitään yhteistyösopimuksia 
omissa nimissään!

➢  Koskee siis esim. ravintoloita, kulttuurikohteita, 
vuokrasopimuksia…

➢  Kaikki viralliset sopimukset tehdään aina ISYYn nimissä.

➢  Sopimuksien suhteen yhteys aina pääsihteeriin ja 
hallituksen puheenjohtajaan.



ISYYn tilojen käyttäminen

• Kerhot saavat käyttää Lukemaa 
ilmaiseksi.

• Tilavarauksista vastaa ISYYn 
järjestöasiantuntija. 

• Avaimet tulee noutaa ISYYn toimiston 
aukioloaikoina.

➢  Avainten nouto muina aikoina sovittava aina 
erikseen!



Tärkeät dokumentit

• ISYYn nettisivuilla…
- ISYYn säännöt

- Kerho-ohjesääntö

- Opas kerhojen toimijoille

- ISYYn maksumääräys

- Kerhojen yhteystietojen päivityslomake



Kysyttävää? ☺ 
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ISYYn kerhon 
toimintakausi 

on kalenterivuosi



 ISYYn nettisivuilta löytyy 
edustajiston hyväksymä

ISYYn budjetti 
ja sen sisältä myös kerhon 

budjetti



Kerhon budjetti on 
käytössä 

kalenterivuoden 



Hankeavustukset



Yli sadan euron 
omaisuushankinnat



Kaikki kerhon 
rahaliikenne tulee 

kirjata ISYYn 
kirjanpitoon



Mihinkään kerhon 

hankinnoista/ostoksista ei 

saa käyttää henkilökohtaisia 

kanta-asiakaskortteja



Kerhon ostaessa 
lahjakortteja, tulee 

ostokuittiin kirjata, mihin 
tapahtumaan ja 

tarkoitukseen ne on 
hankittu



Palkat

-ole aina ensin 
yhteydessä 

ISYYn toimistoon



Rahaliikennettä 
koskevat kuitit, 

maksumääräykset 
yms. tulee toimittaa 

ISYYlle viipymättä



ISYYn kirjanpito 
valmistuu 

kuukausittain noin 
seuraavan kuun 

15. pvä mennessä



Ostot kerholle

-kerhon luvalla / kerhon 

budjetin puitteissa

- minkä kerhon ostoja 

ja mihin tarkoitukseen



Millainen on 

asianmukainen kuitti 

hankinnasta?



Arvonlisävero



Maksumääräys

- rahat pankkitilille



Omaisuusluettelo



Laskutusosoite



Tapahtumien 
järjestämisen 
rahaliikenne



Laskutusmääräys



Kiitos ☺
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