JÄSENJÄRJESTÖKSI LIITTYMINEN
Suomen Hostellijärjestö tarjoaa jäsenjärjestöjensä jäsenille majoitusetuja Suomessa ja
maailmalla. Hostellijärjestön jäsenenä yhdistyksesi saa tietoa edullisista majoitusvaihtoehdoista ja
jäsenenne saavat käyttöönsä henkilökohtaiset hostelliedut. Jäsenenä pääsette myös vaikuttamaan
Hostellijärjestön toimintaan.
Millainen yhdistys voi hakea jäsenyyttä?




Yhdistys on valtakunnallinen toimija
Yhdistyksen toiminta liittyy jollain tavalla matkailuun
Yhdistyksellä on valmius tiedottaa jäseniä verkoston hostelleista ja jäseneduista

Jäsenyyden hakeminen




Vapaamuotoinen hakemus, jossa kuvaus toiminnasta, jäsenmäärä ja järjestön säännöt
Hostellijärjestön hallitus käsittelee hakemuksen kokouksessaan
Hakemus lähetetään osoitteeseen: info@hihostels.fi

Jäsenjärjestön oikeudet ja velvollisuudet






Vuosittainen jäsenmaksu Hostellijärjestölle (ei erillistä liittymismaksua)
Oikeus saada järjestön jäsenedut oman jäsenistönsä käyttöön
Oikeus saada Hostellijärjestön logo jäsenkorttiin
Jäsenjärjestö valitsee kaksi edustajaa (varsinainen jäsen ja varajäsen) edustajistoon kahdeksi
vuodeksi kerrallaan
Jäseneduista ja hostelleista tiedottaminen omille jäsenille sovitulla tavalla

Jäsenmaksut 2021













1 – 5 000 jäsentä: 230 euroa
5 001 – 10 000 jäsentä: 280 euroa
10 001 – 25 000 jäsentä: 400 euroa
25 001 – 50 000 jäsentä: 490 euroa
50 001 – 75 000 jäsentä: 590 euroa
75 001 – 100 000 jäsentä: 690 euroa
100 001 – 150 000 jäsentä: 1 150 euroa
150 001 – 200 000 jäsentä: 1 560 euroa
200 001 – 400 000 jäsentä: 2 100 euroa
400 001 – 600 000 jäsentä: 2 600 euroa
600 001 – 1 000 000 jäsentä: 3 200 euroa
yli 1 000 000 jäsentä: 4 200 euroa

Edut jäsenille:




Majoitusetu Suomen hostelleissa: 10 % alennus normaalista majoitushinnasta kaikissa
Suomen Hostellijärjestön hostelleissa.
Kotimaan hostellikortti veloituksetta: 10 % alennus normaalista majoitushinnasta kaikissa
Suomen Hostellijärjestön hostelleissa ja muita matkailullisia etuja Suomessa.
Kansainvälinen hostellikortti jäsenhintaan: Kansainvälisellä hostellikortilla jäsen saa 10 %
alennuksen normaalista majoitushinnasta HI hostelleissa myös ulkomailla ja muita
matkailullisia etuja Suomessa ja ulkomailla.
 Henkilökohtainen hostellikortti: 15 € (normaalihinta 20 €)
 Kansainväliset hostellikortit perheelle: 29 € (normaalihinta 34 €)

Palvelut jäsenjärjestöille









Esitemateriaali: Jäsenjärjestöille lähetetään tieto uusien esitteiden ilmestyttyä (Hostellit
Suomessa) ja ne voivat tilata maksuttomia esitteitä jäsenistölleen.
Internetsivustot:
 Hostellit.fi: Varausjärjestelmä, jonka kautta tehdyistä varauksista jäsen saa
majoitusalennuksen, lista jäsenjärjestöistä, mahdollisuus tilata Kotimaan hostellikortti
ilmaiseksi ja Kansainvälinen hostellikortti jäsenhintaan.
 Hihostels.com: Hostelling International ylläpitää sivustoa, jossa kaikki HI hostellit ympäri
maailman ovat esiteltyinä, myös varausjärjestelmä.
Tiedotusaineisto: Suomen Hostellijärjestö lähettää kuukausittain jäsenjärjestöille tietoa
edullisista majoitusvaihtoehdoista uutiskirjeen muodossa sekä muuta tiedotusmateriaalia.
Jäsenjärjestöt voivat käyttää materiaalia jäsenetujen viestinnässä omille jäsenilleen.
Esittelyjä jäsenjärjestöjen tilaisuuksiin (esim. jäsentapahtumat ja kokoukset): Hostellijärjestön
edustaja voi tulla esittelemään Hostellijärjestön toimintaa ja kertomaan tuoreimmat
hostelliuutiset Suomesta ja maailmalta. Voimme osallistua myös järjestöjen tarjoamiin
esittelypisteisiin jäsentapahtumien yhteydessä.
Henkilökohtainen yhteydenpito: Hostellijärjestön edustaja pitää henkilökohtaisesti yhteyttä
jäsenjärjestöjen yhteyshenkilöihin.

