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Varainkeruun pikaopas

Varainkeruu harrastustoimintasi tueksi -
kuinka toteutat onnistuneen kampanjan?

Vertaa eri vaihtoehtoja ja päätä itse.

Paljon 
ideoita
yksissä 

kansissa
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Mielipide
Myös voittoa tavoittelevat pankit, pankkiiriliikkeet ja rahoituslaitokset käyt-
tävät termiä ”varainhankinta”. Varainkeräys taas on vastikkeetonta keräystoi-
mintaa ja tuo mieleen keräyslippaat. Varainkeruu on vastikkeellista, voittoa 
tavoittelematonta  toimintaa, jossa molemmat osapuolet saavat
vaihtokaupassa vastikkeen.

Kenelle tämä opas on tarkoitettu?
Vastaatko koululuokan, urheiluseuran, joukkueen, yhdistyksen tai ryhmän varainkeruusta? 
Teetkö varainkeruutyötä vapaaehtoisesti oman toimesi ohella? Haluatko omalta osaltasi auttaa 
pitämään harrastustoiminnan kulut kurissa tai mahdollistaa luokkaretken, leirikoulun tai ulko-
maanmatkan koululuokalle tai hankkimaan kalliita harrastusvälineitä? Jos vastasit yhteenkin 
kysymykseen myöntävästi, sinulla on hyvä syy lukea tämä opas.

Saat oppaasta lisätietoa eri varainkeruuvaihtoehdoista. Voit vertailla eri vaihtoehtojen 
sopivuutta omiin tavoitteisiisi ja käytettävissäsi oleviin resursseihin.

Opas auttaa sinua keskustelemaan monipuolisemmin eri vaihtoehdoista, kun valitsette
yhdessä luokallenne, seurallenne, joukkueellenne, yhdistyksellenne tai ryhmällenne sopivinta 
varainkeruukampanjaa. Oppaan avulla osaatte kysyä valitsemiltanne yhteistyökumppaneilta 
oikeita kysymyksiä, jotta saavuttaisitte tavoitteenne suunnitellun mukaisesti.

Selvitä varainhankintanne tarve, 
resurssit ja eri vaihtoehdot

Mitä on harrastustoiminnan varainkeruu?

Harrastustoiminnan varainkeruu on tyypillisesti aikuisten järjestämää kampanjamuotoista 
toimintaa, jolla tuetaan taloudellisesti lasten harrastus- tai luokkatoimintaa. Tiettyjen kampan-
joiden toteutuksessa lapset voivat tehdä osan työstä, toisissa kampanjoissa voivat vain aikuiset 
olla mukana.

Kuka tahansa voi käyttää varainkeruuta osana omaa tai ryhmänsä toimintaa. Esimerkiksi mies-
ten harrastejääkiekkojoukkue voi kerätä varoja ulkomaan turnausmatkaan tai 
meripelastusseura uusien välineiden hankintaan.

Varoja voidaan hankkia kahdella eri tavalla:

1. Talkootyösuorituksilla

2. Myyntitoiminnalla

Käsittelemme tässä oppaassa molempia varainkeruutapoja ja mitä ne tarkoittavat käytännössä.

Millaisia resursseja varainkeruu vaatii?

Riippumatta valitusta tavasta, varainkeruu vaatii aina vähintään

1. Varainhankinnasta vastaavan yhteyshenkilön ja

2. Talkoo- tai myyntityötä tekevät henkilöt
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Jaa tämä opas päätöksen tueksi muillekin!

Tunnistatko itsesi?
 
Varainhankinnan yhteyshenkilö on haasteellisessa asemassa, koska hänen 
tehtävänään on innostaa ja kannustaa mahdollisimman moni mukaan 
varainhankintakampanjaan. Ennen sitä hänen on kuitenkin selvitettävä 
tarpeisiin sopivimmat vaihtoehdot, vertailtava niitä keskenään, esitettävä 
vaihtoehdot muille ja saatava päätös valitusta vaihtoehdosta.

Varainkeruun perussäännöt
Riippumatta siitä, minkä varainkeruukampanjan valitsette, muistakaa sopia 
etukäteen aina seuraavista asioista:

1. Mikä on tuottotavoitteenne?

2. Millä aikataululla toteutatte kampanjan?

3. Ketkä kaikki osallistuvat kampanjaan?

4. Miten korvaatte itse valmistamienne tuotteiden tarvikkeet?

5. Millä tavalla myytte? (Tilausmyynti, kiinteä myyntipiste  vai ovelta ovelle?)

6. Millä tavalla ilmoitatte varainkeruukampanjastanne?
                (Sähköposti, lehti-ilmoitukset, ilmoitustaulut, mainoslehtiset?)

7. Kenen vastuulla on käteiskassa? 
                (Riittävä määrä vaihtorahaa, rahojen tilitykset ja pankissa asiointi)

8. Millä tavalla hoidatte maksuliikenteen?  (Rahojen tilitykset, viitenumerot)

9. Miten jaatte saadun tuoton? 
                (Tasaisesti kaikille vai korvamerkittynä tiettyyn tarkoitukseen?)

10. Mitä teette yli jääville tavaroille? (Arvotteko, pitääkö tekijä vai lahjoitatteko jonnekin?)

Varainkeruun tärkein sääntö
Koska toteutatte varainkeruukampanjan suurimmaksi osaksi vapaa-ajallanne 
ja vapaaehtoisesti, verratkaa eri vaihtoehtojen tuottoja suhteessa työmäärään.
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Kymmenen keinoa toteuttaa 
varainkeruukampanja
Tässä kappaleessa käsittelemme kymmentä yleisimmin käytettyä tapaa toteuttaa varainkeruu-
kampanja. Saat käyttöösi konkreettisia tarkistuslistoja, joiden avulla pääset helpommin tavoit-
teisiisi, eikä mikään oleellinen asia jää huomioimatta.

Keksi- ja karkkirasioiden myynti

Keksi- ja karkkirasioita voi myydä helposti ympäri vuoden. Jos 
valitsette myyntikampanjaanne piparkakkuja tai muita jouluisia pikku-
leipiä, marras-joulukuu on parasta myyntiaikaa. Kun suunnittelette ja
toteutatte kampanjaa, muista varmistaa kaksi tärkeää asiaa:

1. Rasiat on varastoitu toimittajan ohjeiden mukaisesti

2. Parasta ennen -päivämäärä on riittävän kaukana

Leivonnaisten ja piparkakkutalojen 
valmistus ja myynti

Piparkakkutalot menevät hyvin kaupaksi marraskuun puolenvälin 
ja Jouluaaton välillä. Vuodenaika ei muuten vaikuta leivonnaisten 
myyntikampanjan ajankohtaan. Jos joukossanne on innokkaita ja 
kykeneviä leipureita, on leivonnaisten myynti hyvä varainkeruukeino.

Kun suunnittelette ja toteutatte kampanjaa, käytä apunasi 
oheista tarkistuslistaa:

1. Halukkaiden leipurien määrä selvitetty

2. Leivonnaisten määrä ja tyypit sovittu

3. Allergiat ja muut yliherkkyydet huomioitu 
                (pähkinät, keliakia, maito, kananmuna, suklaa ym.)

4. Tarve ilmoittaa elintarvikkeiden tilapäisestä myynnistä selvitetty

5. Vähintään yhdellä myyjistä on hygieniapassi

6. Leivonnaisten valmistus, kuljetus, säilytys, varastointi ja 
                 esillepano elintarvikelain mukainen

7. Leivonnaisissa on tuoteseloste, mitä aineksia valmistukseen  on käytetty

Elintarvikkeiden tilapäisestä myynnistä on säädetty Elintarvikelaissa 23/2006. 
Lisätietoja saat esimerkiksi oman kaupunkisi tai kuntasi ympäristöyksiköstä. 
Selvitä asia hyvissä ajoin etukäteen.

Tämän voit 

tehdä itse

Yhdessä
kumppanin

kanssa
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Neuletuotteiden valmistus ja myynti

Neuletuotteiden paras myyntiaika on syksy, talvi ja kevät. Erityisesti 
Joulun lähellä kannattaa valmistaa erilaisia neuletuotteita, kuten suk-
kia, lapasia ja pipoja myyntiin, jotta ne ehtisivät hyvin pukinkonttiin. 
Jos joukossanne on osaavia käsityöläisiä, kannattaa heitä kannustaa 
kutomaan vapaa-ajallaan erilaisia tuotteita yhteisesti myytäväksi. 
Kun suunnittelette ja toteutatte kampanjaa, muista kaksi tärkeää 
asiaa:

Tämän voit 
tehdä itse

1. Osaavien ja halukkaiden kutojien määrä selvitetty

2. Neuletuotteiden määrä, tyypit, värit, mallit ja koot sovittu

Korttien ja kalentereiden myynti

Joulukorttien ja seuraavan vuoden kalentereiden myynti kannattaa aloit-
taa hyvissä ajoin ennen Joulua. Paras ajankohta on marraskuun alussa, 
koska Joulua markkinoidaan joka vuosi hieman aiemmin ja vaihtoehtoja 
joulukorteille ja kalentereille on runsaasti. Voitte järjestää korttikampan-
jan myös muiden juhlapyhien ja merkkipäivien yhteyteen. Tällaisia ovat 
esimerkiksi ystävänpäivä ja pääsiäinen.

Hyvä keino aloittaa on järjestää lapsille piirustuskilpailu. Parhaista pii-
rustuksista voitte painattaa kortit ja kalenterit valitsemassanne paino-
paikassa. Kun suunnittelette ja toteutatte kortti- ja kalenterikampanjaa, muista 
kolme tärkeää asiaa:

1. Painopaikka valittu (digipaino, offset-paino vai laadukas lasertulostus?)

2. Paperilaatu valittu (kartonki, valokuvapaperi vai joku muu?)

3. Piirustuskilpailun säännöt tehty (paperilaatu, värit, muut vaatimukset?)

Yhdessä
kumppanin

kanssa
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Pesuaineiden ja WC-papereiden myynti 

Ihmiset tarvitsevat pesuaineita ja wc-paperia ympäri vuoden. Pesuai-
neiksi kannattaa valita nestemäiset pesuaineet, koska niiden riit-
toisuus on suurempi. WC-paperikampanjassa paperit kannattaa 
myydä paaleittain. Kun suunnittelette ja toteutatte pesuaine- tai WC-
paperikampanjaa, käytä apunasi oheista tarkistuslistaa:

1. Tavarantoimittaja valittu

2. Myyntiehdot selvitetty (Toimitus- vai noutomyynti?)

3. Varastointitila järjestetty (Pesuaineille lämmin, WC-paperille kuiva varastotila)

4. Tavaroiden jakelu myyjille sovittu (Paikka ja ajankohta)

5. Tarvittavat kuljetukset järjestetty jakelua varten 
                (Kuomukärry,  pakettiauto tai iso farmariauto)

Sukkien ja kodintekstiilien myynti

Sukkia ja kodintekstiilejä voi myydä ympäri vuoden.Ne sopivat yhtä 
hyvin sekä arkiseen käyttöön että syntymäpäivä- tai joululahjaksi. 
Myytäviksi tuotteiksi kannattaa valita ainoastaan laadukkaita tuot-
teita, jotta et joutuisi käyttämään omaa aikaasi virheellisten tuotteiden 
palautuksiin ja reklamaatioihin. Kun suunnittelette ja toteutatte sukkien 
ja kodintekstiilien myyntikampanjaa, käytä apunasi 
oheista tarkistuslistaa:

1. Tavarantoimittaja valittu

2. Myyntiehdot selvitetty (Toimitus- vai noutomyynti, yli jäävien palautus?)

3. Tavaroiden jakelu myyjille järjestetty

Arpajaiset

Arpajaisia voi järjestää ympäri vuoden. Arpajaiset edellyttävät viranomaisilta arpajaisluvan, 
joka on syytä hoitaa kuntoon ennen kuin alatte kerätä arpajaispalkintoja.
Kun järjestätte arpajaisia, muista nämä tärkeät asiat:

1. Arpajaisten säännöt laadittu

2. Arpajaislupa saatu

3. Pääpalkinto hankittu

4. Muut palkinnot hankittu

Yhdessä
kumppanin

kanssa

Yhdessä
kumppanin

kanssa

Tämän voit tehdä itse
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Myyjäiset ja kirpputori

Myyjäiset ja kirpputori ovat hyvä tapa kerätä varoja ympäri vuoden. Voitte 
myydä samassa paikassa vaikka kaikkia edellä mainittuja tuotteita ja pitää 
arpajaiset tilaisuuden päätteeksi. 

Kirpputorille on syytä tuoda ajankohtaan sopivia ja ensisijaista kohdery-
hmää kiinnostavia, hyväkuntoisia tavaroita. Esimerkiksi loppukeväästä ei 
kannata myydä luistimia ja lasketteluvälineitä – niiden paras myyntiaika on 
ensilumen aikoihin tai kun paikalliset luistelu- ja jääkiekkoseurat aloittavat 
toimintansa kesäkauden jälkeen. Kun suunnittelette tai järjestätte myyjäiset 
tai kirpputorin, muista kaksi tärkeää asiaa:

1. Tilavaraus tehty

2. Tilajärjestelyt varmistettu 
                 (Myyntipöydät, rekit, elintarvikkeiden säilytysmahdollisuus)

Yleisötapahtuma

Yleisötapahtuman voi järjestää koska tahansa. Koulujen kesäloma-aika ei 
kuitenkaan ole paras ajankohta. Jos kenellä tahansa on mahdollisuus tulla 
yleisötapahtumaan, siitä täytyy aina tehdä ilmoitus poliisille. 

Poliisiviranomainen arvioi mahdollisesti tarvittavat erityisjärjestelyt ja 
esimerkiksi asettaa vaatimukset järjestysmiesten määrälle, äänentoistolle ja 
liikenteenoh-jaukselle. Kun suunnittelette tai järjestätte yleisötapahtuman, 
käytä apunasi oheista tarkistuslistaa:

1. Yleisötapahtuman kohderyhmä päätetty (Rajattu vai rajoittamaton?)

2. Järjestyksenvalvonta järjestetty (Lukumäärä, oltava voimassa 
                 olevat järjestyksenvalvojakortit)

3. Ilmoitus yleisötapahtuman järjestämisestä tehty poliisiviranomaiselle

4. Tilavaraus tehty

5. Liikenne- ja pysäköintijärjestelyt hoidettu

6. Tilaisuuden juonto, esiintyjät ja ohjelma järjestetty

Talkootyöt

Eri tyyppisiä talkootöitä voi tehdä ympäri vuoden, kuten esimerkiksi koti- 
tai yritysmuuttoja, vihannesten lajittelua vihannestukkurilla tai main-
oskuorien täyttöä. Eri vuodenaikoina on tarjolla eri  talkootyömahdollisu-
uksia, kuten esimerkiksi talvella lumen luontia rakennusten katolta. 

Talkootöissä on oltava voimassa oleva talkoovakuutus, jos työ on sen 
luontoista, että siihen osallistuvilla on tapaturmariski. Kun suunnittelette 
talkootyötä, käytä apunasi oheista tarkistuslistaa:

1. Talkoovakuutus otettu ja talkooväki nimetty

3. Työn sisältö selvitetty riittävän tarkasti

4. Tarvittavat varusteet hankittu (haravat, hanskat,  turvavaljaat jne.)

Tämän voit 
tehdä itse

Tämän voit 
tehdä itse

Tämän voit 
tehdä itse
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Listaa vaatimukset ja vertaile 
vaihtoehtoja
Toivottavasti sait edellisestä kappaleesta hyviä vaihtoehtoja ja uusia ideoita toteuttaa 
varainkeruukampanja tavoitteisiinne ja resursseihinne sopivimmalla tavalla. 

Tässä kappaleessa annamme sinulle vielä konkreettisia vinkkejä siitä, mihin asioihin sinun 
kannattaa kiinnittää huomiota kun teette lopullisen valinnan.

Vertaile eri vaihtoehtoja keskenään. Mieti, kuinka paljon kukin vaihtoehto vaatii ponniste-
luja, jotta saavutatte tavoitteenne. Kuinka monta myyjää, talkootyöläistä tai vapaaehtoista 
saat mukaan kampanjaan? Vertailussa voit käyttää apunasi esimerkiksi 
tällaista vaatimuslistaa:

1. Minun ei tarvitse osata asioita etukäteen tai tehdä kaikkea itse. 
                Voin toteuttaa varainkeruukampanjan yhteistyössä osaavan kumppanin kanssa.

2. Minun ei tarvitse miettiä vuodenaikaan sopivinta varainkeruukampanjaa. 
                 Voin toteuttaa sen vuodenajasta riippumatta.

3. Minun ei tarvitse olla tietyssä paikassa tiettyyn aikaan. 
                 Voin toteuttaa varainkeruukampanjan paikasta riippumatta.

4. Minun ei tarvise olla yhteydessä viranomaisiin. Valittu varainkeruukampanja 
                 ei vaadi erityisiä lupia, ilmoituksia, vakuutuksia tai tilajärjestelyitä.

5. Mahdollisimman moni voi osallistua varainkeruukampanjaan. 
                Valittu varainkeruukampanja ei vaadi erityistä henkilökohtaista osaamista.

6. Valittu varainkeruukampanja sopii arvoillemme.

7. Kannamme vastuumme terveellisistä elämäntavoista. Varainkeruutuotteet 
                 ovat terveellisiä tai edistävät hyvää vointia.

8. Valitut tuotteet eivät pilaannu tai niillä ei ole parasta ennen  -päiväystä.
9. Valitut tuotteet eivät vaadi varastointitilaa.

10. Valitun varainkeruukampanjan henkilökohtainen vastuuni 
                 ei ole kohtuuttoman suuri.

Valitse mielestäsi kaksi tai kolme parasta vaihtoehtoa ja siirry seuraavaan vaiheeseen: val-
mistaudu varainkeruukampanjaan.

√
√

√

-+
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Valmistaudu varainkeruukampanjaan
Olet nyt valinnut mielestäsi kaksi tai kolme sopivinta vaihtoehtoa. Ennen kuin teet lopullisen 
päätöksen, voit vielä hankkia lisätietoa päätöksesi tueksi. Paras tapa on tutustua eri varainke-
ruutapojen toimivuuteen käytännössä.

Kysele tuttaviltasi, ovatko he toteuttaneet vastaavia kampanjoita ja kuinka he ovat päässeet 
tavoitteisiinsa. Selvitä, kuinka paljon aikaa he ovat joutuneet käyttämään ja oliko 
tulos odotuksen mukainen.

Ellei tuttavapiiristäsi löydy kokemusta, voit pyytää varainkeruutuotteita tarjoavilta
yrityksiltä asiakasreferenssejä ja tutustua niihin. 

Jos päädyt valitsemaan varainkeruukumppanin sen sijaan, että tekisit kaiken itse, arvioi
potentiaalinen kumppanisi esimerkiksi alla olevin perustein:

1. Yritys on kotimainen.

2. Yritys on tunnettu ja toiminut alalla pitkään.

3. Yritys tukee näkyvästi lasten ja nuorten hyvinvointia.

4. Yrityksellä on lukuisia näyttöjä onnistuneista varainkeruukampanjoista.

5. Yritys auttaa tavoitteidesi asettamisessa ja suunnittelee  varainkeruukampanjan
                 yhdessä sinun kanssasi.

6. Saat opastusta oikeiden tuotteiden valinnassa.

7. Saat veloituksetta tuotenäytteet käyttöön myyntisi tueksi.

8. Kaikki myyjäsi saavat käyttöönsä kirjallisia ohjeita ja tarkistuslistoja 
                 myyntitoimintansa tueksi.

9. Yritys vastaa myytävien tuotteiden kuljetuskustannuksista.

10. Voit palauttaa yli jääneet tuotteet veloituksetta ilman   ylimääräisiä 
                  maksuja jo myydyistä tuotteista.

Kun olet punninnut eri vaihtoehtoja keskenään, esitä mielestäsi parasta vaihtoehtoa muille. 
Tehkää yhteinen päätös teille sopivimmasta tavasta. Sitouttakaa kaikki tekijät yhteiseen tavoit-
teeseenne jo hyvissä ajoin ennen varainkeruukampaajaanne.
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Mikä on teidän tarpeisiinne paras 
varainkeruuvaihtoehto?
Tutustu rauhassa eri vaihtoehtoihin. Pilkkosetin varainkeruu-tuotteisiin ja toimintamalliin voit 
tutustua osoitteessa www.pilkkoset.fi.

Voit myös käydä katsomassa Pilkkosetin facebook-sivuilla, miten muut ovat onnistuneet var-
ainkeruukampanjoissa: www.facebook.com/pilkkoset

Tsemppiä 
tuloksekkaaseen varainkeruu-kampanjaanne!

Kerro 
kaverille!
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