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Talousohje

Suuntaa antavia retkimaksuja:

● Metsäretki (laavu, kiintolaavu, teltta, riippumatto) 5€–10€

● Kämppäretki 10€–15€

● Lippukuntaretki 10€–25€

● Samoajien ja vaeltajien omat retket 5€–15€

o Kaikenlaisten retkien retkimaksu riippuu ruoka- ja matkakuluista sekä

mahdollisen kämpän vuokrasta.

o Kämppäretkillä valitse kämppä tulojen mukaan. Pienellä porukalla pieni ja

edullinen kämppä, isommalla retkellä siihen voi käyttää enemmän rahaa.

o Varsinkin lippukuntaretkellä riippuen retken yhteenlasketuista kuluista voi eri

osallistumisajoista olla eri maksut (koko vklp / la-su).

Johtajaikäisten retkimaksut voidaan jättää laskuttamatta, mutta tämä tulee huomioida tällöin

retken budjettia tehtäessä.

Retken kulujen ja tulojen suunnittelu:

● Lippukunnan talousarvio ohjaa retkien rahankäyttöä. Karkeasti sen pohjalta voisi

tehdä seuraavan yleistyksen:

○ Jos retkimaksu on 15€/hlö, voi tällöin ruokaan käyttää 10€/hlö, materiaaleihin

1€/hlö, vuokraan 8€/hlö, kuljetuksiin 4€/hlö.

● Huomioitavaa on kuitenkin, etteivät kulut tule jakautumaan näin joka retkellä, vaan

suunnittelussa tarvitaan tapauskohtaista harkintaa ja talousarvio ohjaa koko vuoden

retkitoimintaa kokonaisuutena.

● Mieti retken budjetti etukäteen ja pyydä sen tekemiseen tarvittaessa apua.

Retkien ja tapahtumien laskuttaminen:

Kaikille retkille tulee luoda Kuksa-tapahtuma. Retkille ilmoittaudutaan Kuksan kautta, jolloin

myös laskuttaminen voidaan hoitaa Kuksan kautta. Tapahtuman järjestäjä merkitsee

ilmoittautumislomakkeelle maksut. Ilmoita tapahtumasta taloudenhoitajalle, joka hoitaa retken

laskuttamisen ilmoittautumisen päätyttyä.



Apua maksuasioihin ja laskutuksiin saa taloudenhoitajalta: Anu (anujpenttinen@gmail.com)

ja Lotta (lotta.konttas@partio.fi).

Kulujen tilittäminen:

Kun ostat tapahtumaan, kokoukseen tai kololle jotain omalla rahalla, täytä ostoksistasi

kululaskulomake osoitteessa: http://haha.kululaskut.fi/. Kuitti pitää säilyttää aina siihen asti,

kunnes kululasku on hyväksytty. Ota jokaisesta kuitista oma kuva ja lisää ne

tilityslomakkeelle +uusi kulu -painikkeella. Huomioi budjetti ennen kuin teet hankintoja.

Ryhmien käytössä olevat rahat:

Viikkotoimintaan eli kokouskuluihin on budjetoitu rahaa kaikille ryhmille kevät- ja

syyskaudelle. Nämä rahat ryhmä voi käyttää omaan toimintaansa haluamallaan tavalla.

Viikkotoiminnan rahoja ei voi kuitenkaan siirtää viikonloppuretkiin.

● Sudenpentulaumoilla, seikkailijajoukkueilla ja tarpojavartioilla 45€/kausi

● Samoaja- ja vaeltajavartiolla 25€/kausi

● Aikuiset 90€/kausi

Mikäli suunnitelmissa on ohjelmaa, johon rahaa tarvitaan omia rahoja enemmän, avustusta

tällaiseen toimintaan saa yleensä kysymällä. Laita viestiä Lotalle (lotta.konttas@partio.fi).

Ryhmän toiminnan lisäksi lippukunnalta voi hakea avustusta kaikkiin tapahtumiin ja kursseille

vapaamuotoisella sähköpostilla taloudenhoitajille. Lähetä avustushakemus aina heti

ilmoittautumisen jälkeen ilmoittautumisajan puitteissa, jotta se ehditään käsitellä ennen

tapahtuman laskutusta. Hakemukset käsitellään luottamuksellisesti ja tapauskohtaisesti.

Tapahtumat, jotka lippukunta kustantaa:

● Kisat (Piirin kisat, SM-kisat, Punkku ym.) lippukunta maksaa kokonaan. Kuljetusmaksu

tai mahdollinen jälki-ilmon osuus on kuitenkin mahdollista laskuttaa osallistujilta.

● Sudenpentukisat (SuperSupe, Pinkki ym.) ovat osallistujille maksuttomia.

● Seikkailija- ja tarpojakisat (Rynkky, Törmä ym.) ovat osallistujille maksuttomia.

● Lippukunta maksaa pestiä tukevat kurssiosallistumiset. Mikäli ei osallistu kurssille,

kurssille ilmoittautunut maksaa peruuttamattoman kurssin itse. Kursseista saa

lisätietoa pestijohtaja Kaisalta (kaisa.artismaa@partio.fi).
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