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ESITYS JÄSENMAKSUKSI 2020 

 
PARTIOLAISEN JÄSENMAKSU 
 

Osoituksena partioliikkeeseen kuulumisesta yksittäinen partiolainen maksaa jäsenmaksua keskusjärjestölle 
(SP), piirijärjestölle (L-SP) ja mahdollisesti myös omalle lippukunnalleen. Näin jäsenmaksu muodostuu siis kahdesta eri 
osasta (keskusjärjestö ja piiri) sekä mahdollisesta lippukunnan omasta maksusta. Suomen Partiolaiset kehittää ohjelmaa, 

palveluita ja yhteiskuntasuhteita valtakunnallisesti. Piiri tukee lippukuntia alueellaan. 
 
Jäsenmaksu sisältää muun muassa: 

• Jäsenlehdet (Partio-lehti, Repolainen) 

• Partiovakuutuksen 

• Jäsenrekisteri Kuksan ja muut tietojärjestelmät (O365) sekä sovellukset 

• Partio-ohjelman kehittämisen ja sen tuen 

• Partiokoulutuksen kehittämisen ja sen tuen (esimerkiksi koulutusjärjestelmän kehittäminen, koulutusten 
validointi). Jäsenmaksuilla tuetaan myös kurssimaksuja pitämällä kurssimaksut kohtuullisina.  

• Partion viestinnän ja markkinoinnin 

• Adventtikalenterikampanjan toteuttamisen. Valtakunnallisesti toteutetut kampanjat tuovat tuloja ja lisäävät 
partion näkyvyyttä. 

• Partiotoimiston toimihenkilöiden ammattimaisen tuen vapaaehtoisille partiolaisille. Toimisto auttaa sekä 
lippukuntia että yksittäisiä partiolaisia ja vastaa partiota koskeviin kysymyksiin. Toimihenkilöillä on 

ammattitaitoa ja pitkäjänteistä näkemystä lippukuntien ja vapaaehtoisten tukemiseen, he vastaavat 
päivittäisestä yhteydenpidosta lippukuntiin ja ulkopuolisiin sidosryhmiin sekä tarjoavat käytännön tukea muun 
muassa partion hallintoon, näkyvyyteen ja tekniikkaan. 

• Kansainvälisten partiojärjestöjen jäsenmaksut  
 

Jäsenmaksun maksaminen oikeuttaa osallistumaan Lounais-Suomen Partiopiirin sekä Suomen Partiolaisten toimintaan. 

 
JÄSENMAKSUN NYKYINEN MÄÄRÄ 
Lounais-Suomen Partiopiirin jäsenmaksu on muihin piireihin verrattuna maltillinen ja selvästi alhaisempi kuin 

samankokoisilla suurilla piireillä. Ainoastaan muutamalla huomattavasti pienemmällä piirillä jäsenmaksumaksu on ollut 
alhaisempi (Kymi, E-KP ja FiSSc). Tekemällä jäsenmaksuun säännöllisiä tasokorotuksia 1-4 vuoden välein pidetään yllä 
ostovoimaa. Kuluttajahintojen kasvu sekä yleinen kustannuskehitys tuovat tarpeen tarkastella jäsenmaksua säännöllisin 

väliajoin, jotta voimme turvata piirin palvelut, riittävät resurssit sekä kohtuulliset tapahtumahinnat. 
 
Jäsenmaksuvapautuksilla ja tapahtumastipendeillä turvataan partion avoimuus vähävaraisille lapsille ja nuorille. 

Jäsenmaksuvapautusta voi hakea suoraan partion jäsenmaksun yhteydessä ja leiristipendejä leireille ilmoittautuessa. 

 
TALOUDEN TUKIJALAT 
Partiopiirin talous rakentuu kolmen tukijalan varaan: varainhankinta, avustukset ja jäsenmaksut. Avustuksiin luetaan 
kuuluvaksi mm. piirin saama valtionapu, Lounais-Suomen Partiosäätiön tuki, Maakuntasäätiön tuki sekä Turun ja 

Kaarinan seurakuntayhtymän tuki. Kaaviossa esitetty varainhankinta muodostuu pääsääntöisesti joulukampanjan 
tuotoista (adventtikalenterit ja joulukortit). Jäsenmaksut koostuvat nykyisen jäsenmaksun (22€) tuotoista. Tukijalkojen 
tasapaino on talouden vakauden kannalta merkittävää, tällöin mikään tukijaloista ei muodosta äkillisesti muuttuessaan 

liian suurta riskiä piirin taloudelle. Jäsenmaksut ja varainhankinta ovat tuloja, joihin voimme itse vaikuttaa. Avustuksien 
osuus on viime vuosina kehittynyt kannaltamme suotuisasti, mutta ne voivat nopealla aikataululla myös vähentyä 
merkittävästi. Kun tulopohja perustuu vahvemmin tuloihin, joihin itse voimme vaikuttaa, takaamme piirille tasaisen ja 

ennustettavan tulovirran, johon toimintaympäristössä tapahtuvat muutokset vaikuttavat vähemmän. 
 



 
 
 

 
 
JÄSENMAKSU VUODELLE 2020 

Jäsenmaksutason tulee jatkossakin mahdollistaa nykyisen palvelutason ylläpitäminen ja tilanteen mukaan myös 
tarvittavat lisäpanostukset. Jotta tapahtumien osallistumismaksuilla tai kurssimaksuilla ei tarvitse kattaa tukipalvelujen 
kustannuksia, ja talouden tukijalat pidetään tasapainossa, piirihallitus esittää jäsenmaksun korotusta vuodelle 2020. 

Esitetty jäsenmaksukorotus sisältää myös uusia avauksia partiotoiminnan tukemiseen. 
 
 

Hallituksen esitys Lounais-Suomen Partiopiiri ry:n jäsenmaksuksi vuodelle 2020: 

 

28,00 euroa (v. 2019 22,00 euroa) muutos + 6,00 euroa 

 
 
Korotuksen jakautuminen vuonna 2020 ja sen jälkeen 

- 2€: Indeksikorotuksen osuus, jotta voidaan ylläpitää nykyinen, laadukas palvelutaso ja hyvät resurssit. 

o Tasokorotus jäsenmaksuun antaa liikkumavaraa yleinen kustannustason noususta huolimatta. 

Adventtikalentereiden tuottoa vuonna 2019 on vaikea ennakoida. 
o Tapahtumahinnat ja kurssimaksut voidaan pitää kohtuullisina. Pienemmät maksut näkyvät pienempinä 

kuluina sekä osallistujille että lippukunnille. Tapahtumat ja kurssit tukevat lippukunnissa tapahtuvaa 

partiokasvatusta ja johtamista. 

- 4€: Vuonna 2020 tästä puolet (2 euroa) käytetään suurtapahtumien stipendeihin, joilla mahdollistetaan 

mahdollisimman monen vähävaraisen lapsen ja nuoren osallistuminen piirileiri Otavalle. Stipendit 
kohdennetaan vähävaraisille ja myönnetään sosiaalisin perustein. Stipendejä voi hakea leireille ilmoittautuessa.  

- Toinen puolikas (2 euroa) käytetään vuoden 2020 jälkimmäisellä puoliskolla uuden lippukuntakoordinaattorin 
palkkaamiseen. Vuodesta 2021 eteenpäin koko neljä euroa käytetään näihin kuluihin. 

o Lisäresurssit (uusi lippukuntakoordinaattori) käytetään suoraan lippukuntien tukemiseen. Aktiivisella, 

kenttätyöhön kohdistuvalla työntekijäresurssilla voimme tukea lippukuntia laajemmin ja 
laadukkaammin ympäri piiriä. 

o Voimme etsiä mahdollisuuksia uusien lippukuntien perustamiseen ja uusien partion toimintamuotojen 

kehittämiseen, jotta partiotoiminta olisi kaikkien ulottuvilla piirin alueella. 
o Panostamalla enemmän suoraan yksittäisille lippukunnille annettavaan tukeen, saamme 

elinvoimaisempia ja paremmin toimivia lippukuntia, joissa jäsenet pysyvät pitkään ja johtajaresurssit 

ovat suuremmat. 
 
 

 

Varainhankinta
21 %

Avustukset
41 %

Jäsenmaksut
38 %


