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Järvi-Suomen Partiolaiset ry:n (myöh. J-SP) hallitus on muodostanut partioneuvoston kevätkokousta
varten Suomen Partiolaisten hallituksen esityksestä (myöh. SPH) seuraavan kannanoton Facebookin
HC-partiolaiset keskusteluryhmässä paljon kuohuntaa aiheuttaneeseen aiheeseen adventtikalenterinja jäsenmaksun hinnannostosta vuodelle 2019.
Taustalla korotuspaineissa on toimintaympäristön muutos ja sitä kautta tulevat paineet
digikehityksen mukana pysymiseen. SPH:n toimenpidelistan hintalappu on noin 450 000 euroa, joka
sisältää investointeja kohteisiin, jotka konkretisoituvat vasta useamman vuoden päästä. Tästä noin
300 000 euroa katettaisiin jäsenmaksukorotuksella ja 150 000 euroa kalenterin hintakorotuksella.
Suomen Partiolaisten tasolla rahalliset päätökset ja erityisesti kehityspäätökset tulee tehdä
huomattavan paljon ennalta varautuvasti.
J-SP hallitus sinänsä suhtautuu suopeasti molempiin korotuksiin. Investointien määrää ja erityisesti
tarvetta samanaikaisiin suuriin menoeriin tulisi kuitenkin tarkastella kriittisesti. Investoinnit ovat
mielestämme kokonaisuutena perusteltuja ja tarpeellisia. J-SP:n näkemyksen mukaan investoinneista
saatava hyöty kohdistuu ensisijaisesti lippukuntien viikkotoimintaan ja partion kasvun tukemiseen.
J-SP hallitus asettuu kuitenkin kannalle, että adventtikalenterin hintaa nostaessa, tulisi hinnan saada
kerralla 10 euroon. Korotus suoraan 10 euroon helpottaa huomattavasti käteisen käsittelyä, eikä 9
euroon verrattuna oleellisesti muuta mielikuvaa varainhankintatuotteesta.
Varauksena kalenterihinnan nostolle 9 tai 10 euroon J-SP hallitus kuitenkin asettaa seuraavat
toimenpiteet:
Lippukunnan osuuden myyntihinnasta tulee kasvaa, ollen 10 euron kalenterissa
vähintään 4,5 euroa
Myyntiin tulee saada lisää konkreettista tukea, joka merkittävissä määrin hyödyntää
lippukuntia. Adventtikalenterien tulee ensisijaisesti viestiä mahdollistavan paikallista
nuorisotoimintaa.
Adventtikalenteriin tulee saada tuotettua ostajan näkökulmasta lisää arvoa
panostamalleen rahamäärälle.
Esitetyistä toimenpiteistä kehitysvastuu ja riskinkanto kuuluu kattojärjestölle, joka
katetaan kalenterimyyntivaroilla.
Jäsenmaksunkorotuksessa J-SP:n hallitus tyytyy Suomen Partiolaisten hallituksen esitykseen. Sikäli,
kun adventtikalenterin hintaa nostettaisiin ja esityksessä mainittuja toimenpiteitä priorisoitaisiin ja
tarkastettaisiin, tulisi jäsenmaksukorotusta tarkistaa alaspäin.

1.

J-SP:n hallitus näkee tärkeämpänä tarjota vuosimaksultaan edullista elinikäistä harrastusta
mahdollisimman monelle lapselle ja nuorelle 365 päivänä vuodessa, kuin halpaa 24
vuorokautta validina säilyvää kalenteria mahdollisimman monelle perheelle.
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Hinnankorotukset eivät ole tilastojen perusteella tosiasiallisesti laskeneet myyntimääriä ja
erityisesti tuotto on kasvanut odotetusti jokaisen hinnannoston yhteydessä. Merkittävämpi
tekijä myynnin onnistumisessa on lippukuntien motivaatio, jota hinnannoston ja sen
yhteydessä toteutettavien tukitoimenpiteiden täytyy kasvattaa.
2017 Suomen Partiolaisten teettämä markkinatutkimus tukee hypoteesia siitä, että kalenterin
ostaminen nähdään ennemmin keinona tukea harrastustoimintaa, kuin kulutushyödykkeenä.
Vaihtoehtona adventtikalenterin hinnannostolle merkittävämpi jäsenmaksun hinnannosto ei
ole suotuista Järvi-Suomen Partiolaisten jäsenille. Kevätkokous 2017 päätti korottaa J-SP:n
jäsenmaksuja hallituksen esitystä reilummin. Nyt kaavaillun SP:n jäsenmaksun noston (6 ja 5
euroa) jälkeen partiolaisen vuosittainen jäsenmaksu olisi J-SP:ssä 1. jäsenelle 75 euroa ja 2.
jäsenelle 50 euroa.
Jos korotuspaine kanavoitaisiin adventtikalenterin sijaa pelkästään jäsenmaksuun, tulisi
jäsenmaksun hinnaksi 78 ja 52 euroa, mikäli lippukunnalla ei ole omaa jäsenmaksua. Tällöin
myös ainut hinnankorotuksesta taloudellisesti hyötyvä osapuoli olisi kattojärjestö alueellisten
toimijoiden saadessa negatiivinen palaute korkeammasta vuosimaksusta. Adventtikalenterin
hinnankorotuksen peruste on siis pelkän kattojärjestön rahantarpeen lisäksi siis myös
rahallisten resurssien lisääminen paikallistoiminnassa.

Liitteenä SPH:n esitys aiheesta Partioneuvostolle.
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