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Vastuu:

Lippukunnanjohtaja
Jäsenrekisterihoitaja
Sihteeri
Taloudenhoitaja

LIPPUKUNNAN OMA JÄSENMAKSU
J ÄS EN LASKU TUK SE N YHTEY DES SÄ I LMO IT ETT AV A KUK S AAN V II M EI ST ÄÄ N 3 1. 8.
Suomen Partiolaisten ja partiopiirin jäsenmaksu kerätään keskitetysti suoraan partiolaisilta.
Partiolaiset maksavat jäsenmaksun viitenumerolaskua vastaan.
Tarjoamme kaikille lippukunnille mahdollisuutta kerätä omaa jäsenmaksuaan valtakunnallisen
partiojäsenmaksun yhteydessä (jäsenmaksupalvelu).
Lippukunnan tulee tehdä päätös jäsenmaksun keräämisestä omien sääntöjensä mukaisesti.
Jäsenmaksupalvelu on määräaikainen ja voimassa vuoden. Palvelussa noudatetaan Suomen
Partiolaisten jäsenmaksujen keräysprosessia.
Perhepartio on nykyään osa suomalaista partiotoimintaa ja tätä varten on luotu uusi jäsenlaji eli
3-jäsen. Piireillä ja lippukunnilla on mahdollisuus määrittää myös oma jäsenmaksuosuus näille
jäsenille.
Piiri voi harkintansa mukaan myöntää vapautuksen jäsenmaksusta sitä anoville. Jos ja kun
lippukunta kerää jäsenmaksunsa osana partion jäsenmaksua, tulee heidän sitoutua siihen, että
jäsenmaksuvapautus myönnetään tällöin myös heidän osuudelleen.

KÄSITTELYMAKSU
Vuoden 2018 jäsenmaksupalvelusta veloitetaan lippukunnalta 35 euroa. Tämä käsittelymaksu
vähennetään ensimmäisestä palautuserästä, eikä lippukunnalle tule erillistä laskua. Lippukunnan
kirjanpitoon merkitään menoihin käsittelymaksu 35 euroa ja tuloihin jäsenmaksut 35 euroa plus
tilille maksettu palautussumma.

AIKATAULU
Jos lippukunta päättää kerätä omaa jäsenmaksua partion jäsenlaskutuksen yhteydessä, lippukunta
ilmoittaa lippukunnan osuuden jäsenmaksusta Kuksaan 1. – 31.8. välisenä aikana. Ilmoitus koskee
alkavan kalenterivuoden jäsenmaksua.
Jäsenmaksu palautukset tilitetään lippukunnille kuukausittain puolentoista kuukauden viiveellä
laskun maksukuukaudesta. Jäsenmaksuja ei laskuteta 1.7 – 31.8. välisenä aikana.

JÄSENMAKSUPALVELUN TILAAMINEN KUKSASSA
Tiedot nollataan vuosittain ja lippukunnan tulee joka vuosi lisätä itsensä jäsenmaksupalveluun.
Tilaaminen on mahdollista 1. – 31.8. välisenä aikana.
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Tilauksen voi tehdä Kuksaan pestien mukainen hallituksen pj tai jäsen, sihteeri,
lippukunnanjohtaja tai apulainen ja taloudenhoitaja. Tilatessaan jäsenmaksupalvelun tilaaja
vahvistaa, että ilmoitettava jäsenmaksu on lippukunnan päätöksen mukainen ja päätös
jäsenmaksusta on tehty lippukunnan sääntöjen mukaisesti. Palvelu ei koske FiSSc:n lippukuntia.

KAIKKI KOLME VAIHETTA TULEE TEHDÄ, JOTTA JÄSENMAKSUPALVELU
ON KÄYTÖSSÄ.
1. LIPPUKUN NAN OSUUS JÄ SEN MAK SUS TA:
Kuksassa lippukunnan tiedot  Valitse jäsenyydet -välilehti  Klikkaa Muokkaa 1-, 2- ja 3jäsenten jäsenlajeja ja kirjoita jäsenmaksu kohtaan hinta.
Lippukunnan osuus jäsenmaksusta:
Muokkaa sekä 1-, 2- ja 3-jäsen.

Merkitse summa tähän

Jos lippukunta ajaa Kuksasta
kirjapitoon tietoja, tulee tilit olla
merkittyinä. Tilejä voi lisätä
ohjaustiedoista!
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2 . T ILINU ME RO, JO LLE JÄ SEN M AK SUP ALAUTU KS ET MAK SE TAAN:
Kuksassa lippukunnantiedot  Valitse yhteystiedot -välilehti  Muokkaa tietoja  kirjoita
tilinumero kohtaan ”Jäsenlaskutuksen IBAN -tilinumero”.

3 . JÄ SE NMAK SUP ALVE LU N TI LAUS :
Kuksassa lippukunnan tiedot  valitse yhteystiedot välilehti  muokkaa tietoja  lue kuvaus
jäsenmaksupalvelusta ja JOS kohdat 1-2 on tehty sekä hyväksyt palveluehdot, niin laita ruksi teksti
alapuolella olevaan kohtaan ”Hyväksyn jäsenmaksupalvelun muutosehdot”.

Pääset muuttamaan 2. ja 3. kohta
klikkaamalla Muokkaa tietoja

3. Jäsenmaksu palveluun
liittyminen hyväksytään raksimalla

2. Jäsenlaskutuksen tilinumero
IBAN-muodossa sekä BIC-koodi

Syötä myös jäsenlaskutuksen
sähköpostiosoite ja puhelinnumero
helpottaaksesi lippukuntanne
jäsenten yhteydenottoja.

Muista tallentaa!
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