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Suuntaa antavia retkimaksuja:
● Metsäretki (retki ilman kämppää) 5€ - 10€ riippuen ruoka- ja matkakuluista
● Kämppäretki 10€ - 15€ riippuen ruoka- ja matkakuluista sekä kämpän vuokrasta
● Lippukuntaretki 10€ - 25€ riippuen retken yhteenlasketuista kuluista, mahdollisesti eri

maksut eri osallistumisajoista
● Samoajien ja vaeltajien omat retket 5€ - 15€ riippuen ruoka- ja matkakuluista sekä

mahdollisen kämpän vuokrasta

Johtajaikäisten retkimaksut voidaan jättää laskuttamatta, mutta tämä tulee huomioida tällöin
retken budjettia tehtäessä.

Muiden tapahtumien hintoja:
● Samoajatapahtumat (Vimma, SGW, Explo, Flaxi ym.) laskutetaan osallistujilta

itseltään. Tapahtumamaksuihin on mahdollista hakea lippukunnalta avustusta.
● Kisat (Piirin kisat, SM-kisat, Punkku ym.) lippukunta maksaa pääosin kokonaan.

Kuljetusmaksu tai mahdollinen jälki-ilmon osuus on mahdollista laskuttaa osallistujilta.
● Sudenpentukisat (SuperSupe, Pinkki ym.) osallistujille maksuttomia.
● Seikkailija- ja tarpojakisat (Rynkky, Törmä ym.) osallistujille maksuttomia.
● Lippukunta maksaa pestiä tukevat kurssiosallistumiset. Mikäli ei osallistu kurssille,

kurssille ilmoittautunut maksaa perumattoman kurssin itse. Kursseista saa lisätietoa
pestijohtaja Kaisalta (kaisa.artismaa@partio.fi).

Retkien ja tapahtumien laskuttaminen:

Kaikille retkille luodaan Kuksa-tapahtuma. Retkille ilmoittaudutaan Kuksan kautta, jolloin
myös laskuttaminen voidaan hoitaa Kuksan kautta. Tapahtuman järjestäjä merkitsee
ilmoittautumislomakkeelle maksut. Taloudenhoitaja hoitaa retken laskuttamisen.

Apua maksuasioihin ja laskutuksiin saa taloudenhoitajalta: Anu (anujpenttinen@gmail.com)
ja Lotta (lotta.konttas@partio.fi).

Kulujen tilittäminen:

Tapahtumiin, kokouksiin tai kololle tehdyistä hankinnoista saa omat rahansa takaisin
tekemällä niistä kululaskun. Täytä kululaskulomake osoitteessa: http://haha.kululaskut.fi/.
Kuitti pitää säilyttää aina siihen asti, kunnes rahat on saanut takaisin, sillä taloudenhoitaja voi
vaatia kuitista uutta tai parempaa kuvaa.

Huomioi budjetti ennen kuin teet hankintoja. Jos et ole varma, paljonko rahaa on
käytettävissä, voit tarkistaa asian Lotalta (lotta.konttas@partio.fi).
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Ryhmien käytössä olevat rahat:

Ryhmillään on käytössä kokouskuluihin rahaa / toimintakausi seuraavasti:
● Sudenpentulaumoilla, seikkailijajoukkueilla ja tarpojavartioilla 45€/kausi
● Samoaja- ja vaeltajavartiolla 25€/kausi
● Aikuiset 180€ koko vuodelle

Mikäli suunnitelmissa on ohjelmaa, johon rahaa tarvitaan omia rahoja enemmän, avustusta
tällaiseen toimintaan saa yleensä kysymällä. Laita viestiä Lotalle (lotta.konttas@partio.fi).

Kaikkiin tapahtumiin ja kursseille voi hakea lippukunnalta avustusta vapaamuotoisella
hakemuksella taloudenhoitajille. Lähetä avustushakemus aina heti ilmoittautumisen jälkeen,
jotta se ehditään käsitellä ennen tapahtuman laskutusta. Avustusta voi hakea myös ryhmän
omaan toimintaan, kuten yllä on mainittu.
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