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Varainhankinnan olennaiset seikat:

sanasto, grafiikka- ja suunnittelutyökalut, mallipohjat
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VARAINHANKINNAN TARKISTUSLISTA

Tarkistuslista

☐ Tarvitset vahvan ja hyvin määritellyn toiminta-ajatuksen, jonka pitäisi olla niin lavea, että
se vetoaa lahjoittajien laajaan ryhmään ja on myös tarpeeksi erityinen ollakseen strateginen.
Toiminta-ajatus ei ole myymistä, vaan sen määrittämistä mitä haluat saavuttaa. Sen pitäisi olla
tarpeeksi yleinen miellyttääkseen mahdollisia lahjoittajia, mutta samalla siinä tulisi olla jotain
omaperäistä, mikä saisi ihmiset ymmärtämään, mitä haluat oikeastaan saavuttaa.

“Työskentelemme muovista vapaan maailman hyväksi. Kierrätämme muovit muuttaaksemme ne
taiteeksi, jota erityistarpeiset ihmiset tuottavat käsin. Vähemmän muovia ja enemmän
mahdollisuuksia kaikille.”

☐ Onko sinulla yleishyödyllinen asema? Yleishyödyllisyys voi auttaa budjetin hallinnassa tai
jos haluat vastaanottaa rahaa valtiolta, säätiöiltä tai yrityksiltä. Toisaalta monet alustat jättävät
huomioimatta tällaisen ominaisuuden. Se todellakin riippuu siitä, mitä haluaisit saada aikaan ja
miten.

☐ Varmista, että sinulla on pankkitili käytössäsi ja verkossa rahan vastaanottaminen on
mahdollista. Tässä voit käyttää verkkosivua, Facebook:ia, PayPal tiliä tai jotain yksinkertaista
järjestelmää. Sinun pitäisi pystyä yhdistämään tämä toiminto organisaatiosi pankkitiliin.

☐ Tunnista tuen tarve. Pue se sanoiksi. Ideaalissa tilanteessa muunna se kirjallisen
tiedotteen muotoon.

Yritä omaksua jotain seuraavasta: 

“Kohtaamme yhä enenevissä määrin valtavia ympäristöongelmia. Olemme päivittäisessä
työssämme kehittäneet ratkaisun tähän. Tuemme erityistarpeisia ihmisiä muovin keruussa ja
annamme takaisin pienen palkkion voucherin muodossa. Kerätty raha sijoitetaan taiteellisten
teosten luomiseen ja työllistämään ihmisiä, joilla on vähemmän mahdollisuuksia. Tue asiaamme
– liity mukaan ja erityiset taiteilijamme saavat aikaiseksi kauniita lahjoja. Muuta maailmaa
kanssamme.”

☐ Liitä tehtäväsi, tiedotteesi ja tuen tarpeesi omaan vuosittaisiin päämääriisi ja puhu niistä
selkeästi. Varmista, että tiimisi ja vapaaehtoiset kykenevät puhumaan niitä samalla tavalla kuin
organisaation tehtävästä mahdollisille lahjoittajille.

“Me järjestämme työharjoittelua niin, että saavutamme tavoitteemme korkeammasta työllisyys
asteestavammaisisille henkilöille, jotka haluavat tehdä luovaa työtä. Meidän
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muovinkierrätyksemme työllistää niin ihmisiä, jotka keräävät varsinaisen muovin kuin
erityistarpeisia taiteilijoita. Muutoksen teoriamme on peräisin erityisesti ajatuksesta, että
osaaminen ja voimaannuttaminen ovat lähtökohtana yksilölliseen muutokseen.

Joka vuosi keräämme 10 tuhatta kiloa muovia ja teemme satoja teoksia, joita toimitamme joka
puolelle maailmaa. Meillä on verkkokauppa ja teemme yhteistyötä kymmenien instituutioiden
kanssa luodaksemme taiteellisia teoksia, ja näin onnistumme tuottamaan jatkuvaa toimintaa.
Vapaaehtoisina järjestämme varainkeruutapahtumia.” Ja niin edelleen.

☐ Sinun täytyy todella vaatia järjestöllistä linjaa.

Liian usein käy niin, että vain pienen organisaation johtaja ja pari muuta henkilöä ajattelevat
samalla tavalla, sillä välin kun muu tiimistä ovat eri mieltä.

☐ Vertaa sitä, mitä teet ajankohtaisiin tutkimuksiin, trendeihin ja samanlaisiin
kumppaneihin. Pidä huolta, että alat toimia yhdessä muiden organisaatioiden kanssa, jos se on
mahdollista ja välttämätöntä laajemman huomion saavuttamiseksi. Vaikka olet valinnut
verkkoalustan, niin se ei ole tarpeeksi. Sinun täytyy olla varma, että saavutat tarpeeksi sinua
tukevia ihmisiä ja saat enemmän liikennettä laajentaaksesi mahdollisten tukijoiden määrää.

☐ Listaa tavoiteltavat henkilöt. Aloita jostakin. Ystävien ystävien ystävistä. Listaa yrityksiä,
säätiöitä ja yksityisiä yhteisöjä. Muista kohdentaa viesteissä kertomus siitä, miten työsi voi
hyödyntää muita.

☐ Sinun tulee valita tietokoneohjelma, työkalu, joka voi auttaa sinua seuraamaan
varainhankintojen lahjoituksia. Monissa verkkoalustoissa on tämä jo!

☐ Määrittele lahjoittajien kiittämisen tapa. Kirje? Yksilöllinen lahja?

☐ Ajattele varainhankintaa aikataulullisena suunnitelmananiin että, voit käyttää
välitavoitteita esimerkiksi seuraavasti: Kirjoita lauselma, joka tiivistää asian “Keräämme 5000 €
kuukausittaisilla illallisilla vuonna 2021. Joseph ja Mary ovat vastuussa siitä.”

☐ Oletko jo laatinut yksityisyyden toimintaperiaatteet? Käyttöehdot? Evästeet? (nämä ovat
tärkeitä, jos varainhankintasi tulee tapahtumaan verkkosivullasi.) Katso, mitä muut ovat
kirjoittaneet verkkosivuillaan. On ratkaisevaa, ettei tule minkäänlaisia laillisia ongelmia tai synny
valituksia lahjoittajiesi turvallisuuden suhteen. Lausunnon laatiminen tarkoittaa pakollisien
järjestelmien luomista.
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