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lippukunnanjohtaja
jäsenrekisterinhoitaja
sihteeri

JÄSENEN JÄSENYYDEN
PÄÄTTÄMINEN
Partion lopettaa joka vuosi tuhannet partiolaiset. Partiolaiset ovat lippukunnan jäseniä ja on
parasta, että lippukunta päättää heidän jäsenyyden, saadessaan tiedon partion lopettamisesta.
Kun jäsenyys on päätetty oikein, jäsen ei saa enää laskuja tai partiopostia. Eikä siis ärsyynny
turhasta postista. Jäsenyyteen liittyvä partiohistoria säilyy ja voidaan palauttaa jäsenelle, jos hän
joskus jatkaa harrastusta.

Huomioita
Jäsentä, jolla on maksamattomia tapahtumalaskuja ei voida poistaa. Myös sellaisissa
tapauksissa kun jäsen on osallistunut tapahtumaan, joka on laskutettu lippukunnalta,
eikä laskua ole vielä maksettu.
Piiritoimistot huomio: Jäsentä ei saa passivoida yhteystiedot välilehdeltä! Jäsenyys tulee
päättää, kuten tässä ohjeessa on kerrottu.

Jäsenyyden päättymisen merkkaaminen Kuksaan
Hae henkilö, jonka jäsenyyden olet päättämässä.

Mene JÄSENYYDETvälilehdelle

Muokkaa jäsenyyttä
päättääksesi jäsenyyden
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Muokkaa jäsenyyttä näkymä:

Päivämäärä tulee
automaattisesti, kun olet
valinnut syyn. Voit
halutessasi muuttaa sitä
ennen tallentamista.
Jäsenyys päätetään
valitsemalla sopivin
päättymisen syy

Vahvista jäsenyyden
päättäminen tallentamalla
muutokset
Jäsenyyden päättämisestä
lähtee tieto lippukunnalle.

Jäsenmaksu maksamatta -tila
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Mikäli jäsen ei ole maksanut kahta edellistä jai uusien jäsenten kohdalla ainuttakaan
jäsenmaksua, teemme elokuussa ns. ”Massaerotuksen”. Tässä toimenpiteessä em. henkilöiden
jäsenlaji muutetaan Jäsenmaksu maksamatta-tilaan. Tässä tilassa heille ei lähde postia, eikä
laskuja.
Lippukunnan tehtävänä on joko erottaa jäsenet kokonaan tai jos henkilö jatkaa vielä partiossa
muuttaa hänen jäsenlajinsa takaisin 1- tai 2- jäseneksi ja huolehtia, että hän maksaa
jäsenmaksunsa.
Mikäli henkilö on vielä vuodenvaihteessa Jäsenmaksu maksamatta -tilassa, päätetään hänen
jäsenyytensä lopullisesti. Henkilön partiohistoria säilyy, mutta yhteystiedot poistetaan. Jäsenen
saa palautettua myöhemmin lisäämällä hänelle jäsenyys ja yhteystiedot.

Kuksan ohjeet
Ohjeita kuksan käyttöön löydät osoitteesta www.partio.fi/kuksaohje.
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