
 

 

 

 

Puhurin Pojat ry  

 

 
Vastaesitys Lounais-Suomen Partiopiirin esitykseen jäsenmaksun 

korottamisesta vuonna 2020  
 

Lounais-Suomen partiopiirin (myöhemmin L-SP) piirihallitus on esittänyt Piirin jäsenmaksun korottamista 
kuudella eurolla vuonna 2020. Korotuksen jälkeen L-SP:n jäsenmaksun suuruus olisi 28,00 €. Kyseessä on siis 

27% kertakorotus, jota L-SP:n piirihallitus on perustellut kolmella eri tekijällä: 1) 2 € indeksikorotus, jolla 
turvataan nykyiset resurssit ja palvelutaso, 2) 2 € Piirileiri Otavan Stipendeihin vähävaraisille osallistujille ja 3) 

vuonna 2020 2 € ja siitä eteenpäin 4 € uuden lippukuntakoordinaattorin palkkaamiseen.  

 
Puhurin Pojat ry:n hallituksen mielestä esitys on osittain perusteeton ja esitämmekin L-SP:n jäsenmaksun 

korottamista vuonna 2020 vain kolmella (3) eurolla. 
 

Perustelut:  
 

1) Piirihallituksen esittämä indeksikorotus jäsenmaksuun on ymmärrettävä. Edellisestä 

jäsenmaksukorotuksesta on jo useampi vuosi aikaa, ja hintojen kallistuminen tällä aikavälillä on 
ilmeistä. Jotta lippukuntien nykyisen tukemisen taso pystytään säilyttämään korkeana, on jäsenmaksun 

korottaminen hyväksyttävää. 
2) Piirihallituksen esityksessä 2 € osuus nyt suunnitellusta korotuksesta on varattu piirileiri Otavan 

stipendeihin. On ymmärrettävää ja välttämätöntäkin, että vähävaraisille lapsille ja nuorille pystytään 
mahdollistamaan osallistuminen Otavalle. Nyt suunniteltu rahoituslähde on kuitenkin mielestämme 

väärä. On erikoinen ajatus, että myös leirille osallistumattomat L-SP:n jäsenet omalla 

jäsenmaksuosuudellaan tukisivat hyvin pienen osallistujamäärän leirimaksuja, vaikka kyseinen 
jäsenmaksun jyvittäminen stipendeihin ei tarjoa heille itselleen mitään. Oletettavissa on, että Otavan 

osallistujamäärä on vain n. puolet koko piirin jäsenmäärästä. Mielestämme Otavan stipendit tulisi 
kustantaa leirille osallistuvien partiolaisten leirimaksusta. Tämä rahoitusmalli on varmasti 

huomattavasti helpommin perusteltavissa leirin osallistujille kuin nykyinen ehdotus leirille 
osallistumattomille piirin lippukuntien jäsenille. Vertauksena asiaan voi esittää ajatuksen, että WOSM 

laskuttaisi jokaiselta partiolaiselta ylimääräisen 10 € jäsenmaksun tukeakseen Jamboree-osallistumisia. 

Mielestämme piirin jäsenmaksusta ei siis tule osoittaa osuutta piirileirin stipendirahastoon. 
3) Viimeinen korotusosuus on perusteltu uuden lippukuntakoordinaattorin palkkaamisella. Mielestämme 

piirin lippukunnille osoittama tuki on nykyisellään jo varsin hyvällä tasolla, emmekä täysin hahmota, 
miten uuden toimihenkilön palkkaaminen muuttaisi tilannetta. Jos piirihallitus katsoo kuitenkin uuden 

lippukuntakoordinaattorin palkkaamisen olevan tarpeellinen toimenpide lippukuntien tukemisen ja 
partion strategian ja päämäärän toteuttamisen kannalta, esitämme toisenlaista rahoitusmallia 

palkkaamiseen. Ehdotamme, että indeksikorotuksen (2 €) lisäksi jäsenmaksukorotukseen voidaan 

lisätä vielä 1 € (eli n. 10 000 € vuodessa) uuden lippukuntakoordinaattorin palkkaamista varten. Loppu 
rahoitus tulee mielestämme hankkia kuluissa säästämällä. Esimerkiksi postikulujen määrä (38 456,14 

€), on mielestämme huolestuttavan suuri ja säästöjä tällä saralla olisi varmasti saavutettavissa. 
Mielestämme tulisi esimerkiksi pohtia vaihtoehtoja Repolaisen aiempaa merkittävämpään sähköiseen 

jakeluun. Myös matka- ja majoituskuluissa (n. 150 000 €) säästäminen olisi varmasti mahdollista 
laadukkaita etäneuvotteluvälineitä tehokkaasti hyödyntäen. 

4) Piirin taloutta tarkasteltaessa, on vaikeaa nähdä jäsenmaksun suurta korotustarvetta. Vaikka viime 
vuosi olikin tulokseltaan negatiivinen, johtui se kuitenkin mitä ilmeisimmin kesän leirien (Framil ja 

HuHu) budjetoitua merkittävästi (n. 36 000 €) heikommasta taloudellisesta tuloksesta. Vuonna 2017 

L-SP puolestaan teki voittoa 377 620 € ja vuonna 2016 104 445,61 €. Piirin taloudellinen tulos on siis 
aiempina vuosina ollut hyvä, joten mielestämme toiminnan kehittäminen ei ole mahdotonta 

nykyiselläkään jäsenmaksulla, saati ehdottamamme 3 € korotetun jäsenmaksun turvin. 



5) Mielestämme perustelu jäsenmaksustamme verrattuna muiden piirien maksuihin on huono. Eikö ole 

parempi, että pystymme ylläpitämään Suomen laadukkainta partiotoimintaa edullisemmin kuin muut 
piirit? Ruoho ei ole aina vihreämpää aidan toisella puolella.  

 
Piirihallituksen pohjaehdotuksessa kuvaillaan ansiokkaasti asioita, joita jäsenmaksun maksamalla saa. 

Esitetyt hyödyt näkyvät hyvin jäsenelle, joka on aktiivistesti lippukunnan ja/tai piirin toiminnassa 
mukana, mutta passiivisemmille jäsenille, jotka ovat kuitenkin lippukunnissa tärkeitä toiminnan 

mahdollistajia, ovat esitetyt asiat varsin abstrakteja. Pelkonamme on, että liiallinen jäsenmaksun 

korottaminen ajaa nämä henkilöt päätökseen jättää kohonnut maksu maksamatta. Ei ole kenenkään 
etu, jos näin tapahtuu, sillä tällöin korotus kääntyy itseään vastaan, jolloin sekä piiri että lippukunnat 

kärsivät. Partio on pitkään nähty halpana harrastuksena; 27% jäsenmaksukorotus johtaa ajatuksia 
kuitenkin toiseen suuntaan. 

 
 

 

 
Turussa 18.3.2019  

Puhurin Pojat ry:n hallitus 
 

 


