
Tilisiirtolomake
2021−2022

Ohjeet UNICEF-kävelyn tuottojen käteistilitykseen

Tiesithän, että voitte käteisen sijaan neuvoa työnantajia tilittämään rahat kätevästi
verkkomaksuina. Löydät valmiin verkkomaksuohjeen koulunne sähköisestä materiaalipankista.

Mikäli päätätte kerätä varat käteisellä, alla olevat ohjeet auttavat.

Opettaja kerää varat keskitetysti ja tilittää ne UNICEFille.

Täyttäkää turvapussit ennen pankkiin menoa. Tarvittaessa neuvoa täyttämiseen voi kysyä pankin
konttorista.

1. Kirjoittakaa UNICEFin Päivätyökeräyksen materiaalipaketissa saamienne turvapussien kylkeen
seuraavat tiedot:

◦ Lähettäjä: Suomen UNICEF ry

◦ Vastaanottaja: Suomen UNICEF ry, pankin laskenta

2. Kerätkää kaikki työlomakkeet (osa 2) ja kerätyt varat yhteen. Erotelkaa setelit kolikoista ja
laittakaa ne omiin pusseihinsa.

◦ Lajitelkaa setelit setelilajeittain ja asettakaa pinoon järjestyksessä suuremmasta
pienempään. Laittakaa setelipino pienempään turvapussiin.

◦ Laittakaa kolikot isompaan turvapussiin.

◦ Pankki voi periä tilityksestä käteissiirtomaksun, joka vähennetään keräyssummasta.

3. Kopioikaa tämä tilisiirtolomake jokaista turvapussia varten.

4. Pyytäkää pankista rahanerittelylomakkeet ja täyttäkää ne

◦ Kunkin turvapussin numero: Katsokaa 12-numeroinen sarja pussin kyljestä viivakoodin alta

◦ Laskekaa setelit/kolikot ja merkitkää niiden lukumäärät lomakkeen taulukkoon. Merkitkää
yhteissummat “euro” -kohtaan.

5. Laittakaa tilisiirtolomakkeet ja rahanerittelylomakkeet omiin turvapusseihinsa ja sulkekaa
pussit. Varmistakaa, että jokaisessa turvapussissa on siihen kuuluva rahanerittelylomake sekä
kopio tilisiirtolomakkeesta.

6. Viekää rahat pankkiin, jossa on kassapalveluja. Tarkistakaa konttorista etukäteen
puhelimitse, ottavatko he vastaan käteistä rahaa. Ongelmatilanteissa ottakaa yhteyttä
asiakaspalveluumme p. 09 584 501.

7. Jos teillä ei ole kopiota tästä tilisiirtolomakkeesta jokaiseen tilityspussiin, muistakaa laittaa



kaikkiin pusseihin vähintään tieto koulunne nimestä ja viitenumerosta (numeron löydätte
tämän sivun lomakkeesta).

8. Ottakaa talteen jokaisesta turvapussista lähettäjän lipuke, josta ilmenee turvapussin numero.
Jos et tiedä, missä kohtaa turvapussia lähettäjän lipuke on, kysy neuvoa pankkivirkailijalta.

Tärkeää! Jos et käytä viitenumeroa lahjoituksenne yhteydessä, lahjoitus ei näy
koulunne kokonaistuloksessa.

Huomaa myös, että koulunne viitenumero vaihtuu vuosittain. Älä käytä vanhaa viitenumeroa.

Keräyslupatiedot: Suomen UNICEF/Poliisihallituksen rahankeräyslupa RA/2020/798 koko
maa. UNICEF käyttää varat lasten tukemiseksi Myanmarissa. Lisätietoja unicef.fi/
kerayslupa.

Halssilan koulu
32004163001004780430
Muista käyttää koulun viitenumeroa!

https://www.unicef.fi/kerayslupa
https://www.unicef.fi/kerayslupa
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