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Lippukunta tukee!

Susiveikoissa on käytössä kausimaksumalli, mikä tarkoittaa sitä, että vuosittainen jäsenmaksu
sisältää ilmaiseksi lähes kaikki partiotapahtumat, -kokoukset ja -merkit. Kausimaksun
maksaminen on alaikäisillä edellytys toimintaan osallistumiselle ja täysi-ikäiset voivat halutessaan
hakea maksun jälkeen kausimaksun palautusta. Kaikki jäsenet voivat myös hakea vapautusta
Pääkaupunkiseudun Partiolaisilta koko jäsenmaksusta taloudellisin ja sosiaalisin perustein.

Retkien ja tapahtumien hinnat
Retkien ja tapahtumien osallistumismaksut sisältyvät alla olevin poikkeuksin Susiveikkojen
jäsenmaksun hintaan. Kun maksaa jäsenmaksun, tapahtumat ovat siis ilmaisia!

Kausimaksu sisältää:
● Ryhmien yönyliretket ja päiväretket, esim.

ryhmän retket, kokousten päiväretket,
osastojen retket ja lippukuntaretken.
Ryhmän omia yönyliretkiä kustannetaan
kuitenkin enintään 5 kpl toimintakauden
aikana, jonka jälkeen retkistä maksetaan
retkimaksu per henkilö (yhden yön retkistä
12€ ja kahden yön retkistä 15€
osallistumismaksu)

● Partiotaitokilpailut, kuitenkin enintään 4 kpl
toimintakauden aikana.

● Piirin, SVPR:n ja SP:n järjestämät
partio-taitokilpailut ja ikäkausitapahtumat
yms.

● Pt-kisojen mahdolliset ruokakustannukset
korvataan lippukunnan retkikuluohjeen
mukaisesti. Ruokakulut korvataan myös
niistä kilpailuista, joiden osallistumismaksun
kilpailijat maksavat itse.

● PäPan, SVPR:n ja SP:n järjestämät
Susiveikoissa olevaa pestiä tukevat
peruskurssit, leikkikurssin & ea-kurssin ja
yhden vapaavalintaisen kurssin lpk:ssa
nimetyssä tehtävässä toimivalle johtajalle.

● Toimintakauden aikana 18v+ täyttävillä
johtajilla leirit, joille lippukunta osallistuu.

Kausimaksu ei sisällä:
● Leirejä tai vaelluksia eli vähintään kolmen

yön tapahtumia. 18v täyttävillä jäsenillä leirit
kuitenkin sisältyvät kausimaksuun.

● Ulkomailla järjestettäviä tapahtumia.
● Yli 100€ osallistumismaksuja yhtä

tapahtumaa, kurssia tai kisaa kohden.
Ylimenevä osa laskutetaan partiolaiselta.
Maksimihinta ei kuitenkaan koske
pj-peruskurssia tai lippukunnan omia leirejä.

● Lippukunta ei korvaa matkustuskuluja
kokoukseen/retken
lähtöpisteeseen/PT-kisaan tai pois
kokouksesta/retken/kisan päätöspisteestä.

● Jälki-ilmoittautumisesta aiheutuvia
lisäkustannuksia

● Peruutuksia alla olevan mukaisesti

Susiveikkojen oman retken kulujen tavoite on 4€/henkilö/päivä ja maksimi 8€/henkilö/päivä.
Kuuden osallistujan viikonloppuretken kokonaiskulut saavat siis olla enintään 6 x 8 x 3 = 144€.
Jos kulut ovat tätä suuremmat, ole ennen retkeä yhteydessä taloudenhoitajaan.

Peruutukset
● Ilmoittautuminen tapahtumaan voidaan peruuttaa viimeistään 18 tuntia ennen tapahtuman

alkua tapahtuman johtajalle. Jos peruutus tapahtuu tätä myöhemmin ilman hyväksyttävää syytä
(esim. lääkärintodistus) tai ilmoittautumista ei peruuteta ollenkaan, yönyliretkistä laskutetaan
15€ osallistumismaksu ja muista tapahtumista omakustannehinta.



Hyväksytty hallituksessa 9.10.2022

● Kunkin tapahtuman ilmoittautumisen yhteydessä voidaan antaa tätä tiukemmat peruutusehdot.
Esimerkiksi PäPan kurssit: https://www.paakaupunkiseudunpartiolaiset.fi/ilmoittautumisohjeet/

Täysi-ikäisten johtajien palautus kausimaksusta ja muut osallistujat
● Toimintakauden aikana vähintään 18 vuotta täyttävä voi hakea palautusta kausimaksusta,

jolloin lpk:n osuus jäsenmaksusta (noin 50€) palautetaan jäsenmaksun maksamisen jälkeen.
● Palautuksen saanut täysi-ikäinen johtaja tai 18v täyttänyt henkilö, joka ei ole lippukunnan

jäsen, maksaa yönyliretkistä 10€ osallistumismaksun. Muut henkilöt, jotka eivät syystä tai
toisesta ole maksaneet jäsenmaksua, maksavat yönyliretkistä 15€ osallistumismaksun. Muista
tapahtumista he maksavat omakustannehinnan.

● Palautusta tulee hakea viimeistään 31.12. tai uusien johtajien kohdalla 1kk jäsenmaksun
maksamisen jälkeen. Hae palautusta sähköisesti Susiveikkojen nettisivujen kautta.

Ryhmien kokouskulut
● Tarpoja-, samoaja-, vaeltaja- ja aikuisvartioiden kokouskuluja korvataan toimintakauden aikana

100€ asti. Sudenpentulauman ja seikkailijajoukkueen kokouskuluja korvataan 150€ asti.

Merkit, kirjat ja asusteet
● Lippukunta maksaa lippukunnan jäsenten ikäkauden ohjelma-, taito-, päätös- ja lupausmerkit

sekä svpr-ryhmämerkin, jänkäsudet ja ansiomerkit.
● Lippukunta maksaa ryhmää kohden yhden johtajakansion oman ikäkauden sivuilla, ikäkauden

käsikirjan sekä seikkailijoille ja tarpojille aktiviteettikortit. Lippukunta ei maksa pj-käsikirjoja.
● Susiveikkojen jäsenen 1. huivi on ilmainen, joka saadaan lupauksenannon yhteydessä. Toinen

huivi maksaa 15€. Kaikki partiopaidat sekä muut asusteet ja merkit maksetaan itse.

Kilometrikorvaukset ja tulostuskulut
● Lippukunta maksaa kilometrikorvausta oman auton käytöstä, jos auton käyttäminen on ollut

välttämätöntä toiminnan kannalta. Korvauksen suuruus on 20 snt/km (henkilö- ja pakettiautot)
tai 25 snt/km (auto+peräkärry).

● Lippukunta maksaa välttämättömistä lippukunnan toimintaan liittyvistä tulostuskuluista 5
snt/sivupuoli (esim. kesäleirin infokirjeet, III’ Yhteyden rastitehtävät ja hallinnon dokumentit).
Muista myös ilmainen kopiointimahdollisuus Kannelmäen kirkkoherran virastossa!

Lippukunnan edustaminen
● Lippukunnanjohtaja edustaa Susiveikkoja ilmaiseksi tapahtumissa, joihin lippukunta on saanut

kutsun tai joissa Susiveikkojen edustuksen näkyminen olisi muuten suotavaa. Lpkj:n ollessa
estynyt osallistumaan tapahtumaan, hänen sijaisenaan toimii lpkja tai muu nimetty jäsen.

Muuta
● Käytä aina omaa viitenumeroasi, kun maksat lippukunnan pankkitilille maksuja. Viitenumeron

voi tarkastaa Susiveikkojen nettisivuilta.
● Kaikki tässä dokumentissa mainitut alennukset ovat voimassa vain jäsenmaksunsa

maksaneille Susiveikkojen jäsenille tai juuri Susiveikkoihin liittyneille jäsenrekisteriin merkityille
tuleville jäsenille, jotka eivät ole vielä ehtineet maksamaan 1. jäsenmaksuaan.

● Poikkeuksia näihin menettelytapoihin voi pyytää taloudenhoitajalta tai Susiveikkojen
hallitukselta – ota hyvissä ajoin yhteyttä taloudenhoitajaan.

Kaikista kuluista ja tapahtumista tehdään sähköinen tilitys 2
viikon kuluessa kulujen syntymisen tai tapahtuman jälkeen.

Tilitys tehdään sähköisesti: http://susiveikot.net/talous/tilitys
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