
Käytännöt  
 

 
Kulukorvaukset 
Usein tulee eteen tilanne, että oman ryhmän toiminnan tai tapahtuman järjestämisessä pitää 
tehdä joitain tarvikehankintoja. Silloin on tarpeen kääntyä lippukunnan varojen puoleen – 
kenenkään ei tarvitse kuluttaa omia senttejään vaikkapa oman ryhmän suoritusmerkkien 
hankintaan. Omista hankinnoistaan saa omat rahansa ainakin osittain pois täyttämällä 
kulukorvauslomakkeen osoitteessa: https://sipoonhukat.kululaskut.fi/ 

1. Nappaa tarkka kuva kuitista, jossa näkyy päivämäärä, tehdyt ostokset ja 
loppusumma  

2. Täytä pyydetyt tiedot (nimi, sähköposti, puhelinnumero ja tilinumero) 
3. Hyväksy palvelun tietosuojakäytännöt (rasti ruutuun) 
4. Klikkaa “uusi kulu” (tai “uusi km-korvaus”, jos kyseessä kilometrikorvaus hakemus) 
5. Valitse mihin kategoriaan kulusi liittyy ja kirjoita kuvaus kulusta (esim. 

ikäkausitoiminta-sudenpennut, laumaillan askartelutarvikkeet)  
6. Liitä ottamasi kuva mukaan 
7. Paina lähetä kululasku 

 
Saat kulusi takaisin yleensä noin viikossa takaisin. 
 
 
Tekijähinta 
https://docs.google.com/document/d/1I2IwkaEkomsNX7eRfDHaab9i6wdfPvGCPOGRPtw8Q
js/edit 
 
Kilometrikorvaukset 

● Lippukunnan kalustoa kuljetettaessa ja hankittaessa, sekä tapahtumien huoltoajoja 
suoritettaessa korvataan kilometrikorvauksia 20 snt/km tai halvimman julkisen 
matkustusvälineen matkalipun hinta 

● Kilometrikorvaukset lasketaan kunkin tapahtuman budjettiin, eikä niitä käsitellä 
erillisinä kuluina. 

● Kilometrikorvauksista tulee ilmoittaa ja sopia etukäteen Sipoon Hukkien hallitukselle.  
 
Hankinnat 

● Lippukunnan pysyväiskäyttöön tehtävistä kalusto-/tarvikehankinnoista päättää 
hallitus, jolle hankintaehdotuksia voi esittää 

● Ryhmien viikottaiseen toimintaan tarvitsemiin esim. askartelumateriaaleihin ei tarvita 
hallituksen lupaa, kunhan hankintakulut pysyvät kohtuuden ja talousarvion 
asettamissa rajoissa, kunkin ryhmän vuosittaisen budjetin rajoissa.  
→ Kuitenkin kololta löytyvät materiaalit käytetään ennen uusien ostamista 
→ Ryhmän budjetti on 7,5€/ puoli vuotta /ryhmäläinen. Ryhmän vetäjät saavat eri 7,5 
euroa vetämänsä ryhmän ja oman ryhmän toiminnan budjetteihin. 

 
 
 
 
 
 

https://sipoonhukat.kululaskut.fi/
https://docs.google.com/document/d/1I2IwkaEkomsNX7eRfDHaab9i6wdfPvGCPOGRPtw8Qjs/edit
https://docs.google.com/document/d/1I2IwkaEkomsNX7eRfDHaab9i6wdfPvGCPOGRPtw8Qjs/edit


 
 
 
 
Avaimet 
 
Kolon avaimet: Kolon avaimia tiedustellaan lippukunnanjohtajalta ja lippukunnanjohtaja 
vastaa kolon avainten luovutuksesta pestin alkaessa sekä avainten takaisin luovutuksesta 
pestin päättyessä. 
 
Kolon ulkovarastojen avaimet: Kolon ulkovarastojen avaimet löytyvät kolon sisävaraston 
sisäpuolella sijaitsevasta avainkaapista. Avainkaapin koodin saa kalustovastaavalta 
tarvittaessa.  
 
Kämpän avaimet: Kämpän avaimet löytyvät kämpällä sijaitsevasta avainkaapista. 
Avainkaapin koodin saa kämppävastaavalta vasta, kun tapahtumaa kämpällä pitävät 
henkilöt ovat paikan päällä kämpällä. 
 
Kaluston lainaus / vuokraus 
Lippukunnan jäsenellä on oikeus lainata kalustoa maksutta. 
 
Ennen lainaamisprosessia mieti: 
 

1. Mitä haluat lainata ja mihin tarkoitukseen? 
2. Milloin ja kuinka pitkäksi aikaa? 
3. Tee lista. 
4. Ota tämän jälkeen yhteyttä kalustovastaavaan viimeistään viikkoa ennen, kun 

tarvitset varusteita. 
5. Kalustovastaavan kanssa sovitaan yllä mainituista asioista, sekä siitä milloin 

varusteet käytännössä luovutetaan käyttöösi ja milloin ne tulee palauttaa takaisin 
lippukunnan varastoon. 

 
*Kun varusteet ovat lainassa, ne ovat lainaajan vastuulla, joten käsittele niitä kuin ne olisivat 
omiasi. Muista myös huolehtia siitä, että ennen palautusta varusteet ja muu kalusto on 
huollettu. Varusteiden huoltaminen on lainaajan vastuulla. 
 
 
Turvallisuusasiat 
 
Jokaisen lippukunnassa toimivan yli 15-vuotiaan tulee suorittaa mahdollisimman pian 
Turvallisesti yhdessä -koulutus.  
 
Mikäli lippukunnan tapahtumassa (koloillat, retket yms.) sattuu onnettomuus, tulee tarvittavat 
ensitoimet tehdä välittömästi. Onnettomuudesta tulee myös viipymättä ilmoittaa 
lippukunnanjohtajalle.  
 
Jokaisella retkellä tulee olla ea-varusteet mukana, ja lippukunnan järjestämillä 
retkeillä/leireillä erikseen nimetty ea-vastaava. Kololta löytyy käyttöön tarkoitettu ea-laukku.  


