RajakivenKiertäjät ry

RETKIEN BUDJETOINTI

RajakivenKiertäjien tavoite retkien ja leirien budjetoinnissa on tehdä nollatulos eli retken tulojen
pitäisi kattaa retken menot. Jos tiedät jo etukäteen, että retki tulee jäämään reilusti tappiolle,
otta yhteys rahastonhoitajaan ja selvitä, miten tappio katetaan. Budjetti tulee aina kirjoittaa ylös
paperille retkimaksun määrittämistä auttamaan ja toimittaa sitten rahastonhoitajalle seurantaa varten
tilityslomakkeen yhteydessä. Huomioi kuitenkin, että budjetti on vain ohjeellinen, jos se ei täysin toteudu, ei silti
ole syytä huoleen.
Retkien budjetit vaihtelevat aina runsaasti sen mukaan, mitä retkellä tehdään, missä ollaan ja miten sinne
mennään. Alla kuitenkin muutamia suuntaviivoja retkimaksun määrittämiseen.
RUOKA
Koko lippukunnan leiri (2 yötä)
 ruokaan 10 €/leiriläinen (sis. 2xiltapala, 2xaamiainen, 2xlounas, 1xpäivällinen)
Koko lippukunnan kesäleiri (tarpojat ja seikkailijat 6 yötä, sudenpennut 2 yötä)
 ruokaan vähintään 45 €/tarpoja/seikkailija ja 15 €/sudenpentu
Kahden yön retki (ikäkausiretket)
 tarpojien/seikkailijoiden ruokaan kahden yön retkelle (pe ilta – su iltapäivä) vähintään 10 €/leiriläinen
 sudenpentujen ruokaan yhden yön retkelle (la aamu – su iltapäivä) vähintään 8 €/sudenpentu
Muuta huomioitavaa
 jos leiriläisiä ja johtajia on yhteensä alle 20, ruokakustannukset kasvavat yllämainituista noin 1
€:lla/osallistuja/yö
 erikoisruokavalioiden kohdalla huomioitava erikseen, kasvattaako ruokakustannuksia huomattavasti.
MUUT TARVIKKEET
muihin tarvikkeisiin kannattaa varata noin 2 €/leiriläinen/päivä (ja enemmän, jos tehdään jotain erityistä)
RETKIEN PERUSMAKSUT (jos johtajat eivät maksa) ovat siis ruuan ja tarvikkeiden jälkeen:
Koko lippukunnan kevätleiri, 2 yötä:
Koko lippukunnan kesäleiri
seikkailijat/tarpojat, 6 yötä:
sudenpennut, 2 yötä:
Seikkailija/tarpojaleiri, 2 yötä:
Sudenpentuleiri, 1 yö:

15 €
55 €
20 €
15 €
13 €

Perusmaksun päälle lasketaan mahdollinen retkipaikan vuokra, taitomerkit tms., jos lippukunta ei maksa niitä.
Tästä on aina sovittava erikseen! Lippukunta maksaa bussikuljetuksen leirille, mikäli sellainen on
osallistujamäärän suuruuden tai leiripaikan sijainnin vuoksi järjestettävä omien kyytien sijaan. Jos muita kuin
ruoan ja perustarvikkeiden kuluja ei ole, leirimaksut ovat nämä. Vähemmän/enemmänkin saa retkimaksua
ottaa, jos tuntuu, että kulut tai retken kesto eivät ole näiden suuntaviivojen mukaisia.
Rahastonhoitajalta voi pyytää vaihtokassaa, jos maksuja maksetaan kololla tiettynä ajankohtana ja tarvitaan
vaihtokolikoita.

