
Hämeen Partiopiiri ry 

Hallitus     

 

 

ESITYS JÄSENMAKSUKSI 2023-2024 

 
PARTIOLAISEN JÄSENMAKSU 

 
Osoituksena partioliikkeeseen kuulumisesta yksittäinen partiolainen maksaa jäsenmaksua keskusjärjestölle 

(SP), piirijärjestölle (HP) ja mahdollisesti myös omalle lippukunnalleen. 
Näin jäsenmaksu muodostuu siis kahdesta eri osasta (keskusjärjestö ja piiri) sekä mahdollisesta lippukunnan omasta maksusta. 
 

Jäsenmaksuluokkia on kolme: 
I-maksu: perheen ensimmäinen partiolainen ja kaikki yli 17-vuotiaat II-maksu: perheen toinen jne. alle 17-vuotias partiolainen sekä III-maksu: 4-6 
vuotiaat perhepartiolaiset.  

 
Jäsenmaksu sisältää: Partiolehden, Täplä-piirilehden (ei II-maksu/II-maksu), partiovakuutuksen, kansainvälisten partiojärjestöjen jäsenmaksut, partio-
ohjelmat ja koulutusjärjestelmän.  

Jäsenmaksun maksaminen oikeuttaa osallistumaan Hämeen Partiopiirin sekä Suomen Partiolaisten toimintaan. 

 

JÄSENMAKSUN JA JÄSENMÄÄRÄN ENNUSTE 

 
Hämeen Partiopiirin jäsenmaksupolitiikka on ollut hyvin maltillista, pitäytyen viime vuodet maan keskitason alapuolella. Muutaman vuoden välein 
tehdyillä tasokorotuksilla on jäsenmaksun ostovoimaa pyritty ylläpitämään tasaisesti. Kuluttajahintojen kasvu sekä yleinen kustannuskehitys tuovat 
tarpeen tarkastella jäsenmaksua parin vuoden sykleissä ja näin turvata ostovoiman säilyminen, riittävät resurssit sekä kohtuulliset tapahtumahinnat 

oletuksena, että partion jäsenmäärät pysyvät nykytasolla. 
 

 

euroa 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 

           

HP 1 25,00 25,00 26,00 26,00 27,00  27,00 28,00 28,00 30,00 30,00 

SP I     32,50 32,50 34,50 34,50   

           

           

           

 

 

TALOUDEN TUKIJALAT 

 
Partiopiirin talous rakentuu kolmen tukijalan varaan: varainhankinta, avustukset ja jäsenmaksut. Avustuksiin luetaan kuuluvaksi mm. piirin saama 
valtionapu. Tukijalkojen tasapaino on talouden vakauden kannalta merkittävää, ettei mikään tukijaloista muodosta äkillisesti muuttuessaan liian suurta 

riskiä piiritaloudelle.  

 

JÄSENMAKSU KAHDELLE VUODELLE 

 
Hämeen Partiopiirin taloussuunnittelussa on jäsenmaksua tarkasteltu pääsääntöisesti kahden vuoden sykleissä ja ajatuksena on, että tarkasteluväleillä 
tehtäisiin tasokorotus, jotta jäsenmaksun vaikutus talouden tukijalkana säilyisi ja suurilta kertakorotuksilta vältyttäisiin.  

Vuosittainen kustannustason nousu ja muut talouden mittarit määrittävät suuntaa jäsenmaksun tarkistukselle. 

 

JÄSENMAKSU 2023-2024  

 
Hallitus esittää, että jäsenmaksuja tarkistettaisiin jatkossakin kahden vuoden välein.  

Jäsenmaksutason tulee jatkossakin mahdollistaa nykyisen palvelutason ylläpitäminen ja tilanteen mukaan myös tarvittavat lisäpanostukset sekä 
varmistaa ettei välillisiä kustannuksia tarvitse kattaa omakatteisilla tapahtumilla, jolloin tapahtumien hintataso pysyy kohtuullisena. Tällä pyritään myös 

pitämään talouden tukijalat tasapainossa 

 

 

Hallitus esittää, vuoden 2023-2024 Hämeen Partiopiiri ry:n jäsenmaksuksi: 

 

I-jäseniltä   30,00 euroa  (v.2022  28,00 eur)    + 2,00 euroa 

II-jäseniltä  28,00 euroa (v.2022  26,00 eur)    + 2,00 euroa 

III-jäseniltä   0,00 euroa (v.2022    0,00 eur) 


