JÄSENMAKSU 2019–2020
ADVENTTIKALENTERI 2019

Tulossa
Toimintaympäristömme on viime vuosien aikana muuttunut paljon digitalisaation myötä.
Tähän muutokseen on reagoitava kehittämällä sekä peruspalveluita että erityisesti uusia
tapoja tehdä partiota digimaailmassa. Tehdään tietojärjestelmäkartoitus, joka antaa eväät
tarkempien digiloikan toimenpiteiden suunnitteluun.
–

Nyt tehtävä päätös määrää investointimahdollisuudet vuoteen 2021 asti. Vaikka emme vielä
tiedä, mitä toimenpiteitä tarkalleen tarvitaan, on tunnistettaviin tarpeisiin kyettävä reagoimaan
ketterämmin kuin kahden vuoden syklillä.

Rekrytään digipalveluista vastaava, joka toimii tiedonhallintakoordinaattorin kanssa data/digityöparina.
Vuonna 2019 tarkoitus toteuttaa markkinointikampanja kasvun vauhdittamiseksi.
Kokonaisuudessaan talousarvio on uusien toimenpiteiden (ilman digikehitystä)
kanssa vanhoilla tulolähteillä 450 000 € alijäämäinen.
Suunnitellut uudet toimenpiteet tarvitaan strategian toteuttamiseksi.
Toimenpiteisiin on oltava resurssit, jotta niillä saadaan vaikuttavuutta.
Toimenpiteiden hinnat alustavia

Adventtikalenterin hinta
Käytännössä kalenterin hintavaihtoehtoja rajaa käteisen käyttäminen: Maksun
ja vaihtorahan on oltava yksinkertainen summa.
Aiempien korotuksien vaikutukset ja olematon kysynnän hintajousto puoltavat
hinnankorotusta
Adventtikalenterin hinnankorotus tuo kultakin eurolta 300 000 € lisätulot
partiokonsernille, joista valtaosa kohdentuu ruohonjuuritason
harrastustoiminnan tarpeisiin, ja SP:n osuutta tarvitaan valtakunnallisiin
kehityshankkeisiin
Adventtikalenteri on varainhankinnan muoto, eikä hinnankorotusmahdollisuutta kannata jättää käyttämättä. Adventtikalenteri on tapa saada
ennen kaikkea ulkopuolisten rahaa partioyhteisön käyttöön!
Esityksessä ei ole muutettu SP:n, piirien ja lippukunnan osuuden
jakosuhdetta. (SP 26,75 %, piiri 31,87 %, LPK 41,38 %).

Hinnan ja myynnin suhde
Tuoton kehitys eri myyntimäärillä
3 500 000,00 €
3 000 000,00 €
2 500 000,00 €
2 000 000,00 €
1 500 000,00 €
1 000 000,00 €
500 000,00 €
0,00 €

Tuotto 9 €

Tuotto 10 €

Tuotto 2017

Markkinakatsaus, kaupalliset
Kuvakalenterit
– Lapsiin vetoavat, joiden hinnat vaihtelevat 5,9–9,90 € välillä
– Aikuisten, joiden hinnat vaihtelevat 18,90–28,90 € välillä

Makeiskalenterit
– Halvat, joiden hinnat vaihtelevat 2,90–15,90 € välillä
– Premium, joiden hinnat vaihtelevat 23,90–27,35 € välillä

Tavarakalenterit, joiden hinnat vaihtelevat laidasta laitaan
– Lapsille esim. 15,90–18,00 €

– Aikuisille olut-, viski- ja meikkikalentereita, joiden hinnat parhaimmillaan satoja
euroja.

Veikkaus joulukalenteriarpa 10,00 €

Markkinakatsaus,
varainhankinta
SPR
– Eettiset lahjat 10–100 €
– Joulukortit

Arvat
– Lumilyhty 6,00 €

Sydänliitto
– Joulukalenteri (vapaaehtoinen maksu?)

Urheiluseurojen paikalliset kalenterit
– Hintaluokka 7 € alkaen

Jäsenmaksu
SP:n jäsenmaksuosuus on ollut sama vuodesta 2015 lähtien, jolloin sitä korotettiin 3 (2) €.
Jäsenmaksuvapautuksia käytetään entistä paremmin, eli jäsenmaksun korotus ei vaikuta
heikkotuloisempien harrastusmahdollisuuksiin. Tukimuotoja muihin toiminnan maksuihin selvitetään
vuoden 2018 aikana.
Partion jäsenmaksu on edelleen muihin harrastuksiin verrattuna hyvin alhainen.
Piirien jäsenmaksuissa on suuria eroja, joiden takia jäsenmaksu vaihtelee hyvin paljon alueittain.
Esitetään perhepartiotoimintaa varten uutta jäsenmaksuluokkaa 3-jäsen, joka on 50 % 2-jäsenen
maksusta.
Jäsenmaksuluokat:
A-jäsenet: partiolaiset lippukunnissa
–

1-jäsen: Perheen ensimmäinen ja vähintään 17vuotiaat

–

2-jäsen: Perheen muut alle 17-vuotiaat

–

3-jäsen: Perheen muut 4–6-vuotiaat

B-jäsenet: valtakunnalliset partioyhteisöt
C-jäsenet: kannatusjäsenet
–

Henkilöt

–

Yhteisöt

ESITYS
Jäsenmaksu 2019–2020:

Adventtikalenteri 2019:

A 1 -partiolainen:
A 2 -partiolainen:
A 3 -partiolainen:

+6 €
+5 €
50 % A 2

38,5 €
28,5 €
14,25 €

B-jäsen:

0€

C-jäsen (yksityishlö):
C-jäsen (yhteisö):

60 €
1 200 €
+2 €

9€

Taloudellinen vaikutus
SP:n tuottojen lisäys olisi
Jäsenmaksut:
Adventtikalenterit:

317 350,00 €
152 475,00 €

(55 000 jäsentä, 2-jäseniä 23 %)
(285 000 myytyä; 2017 307 500)

Yhteensä siis lisäresursseja
Suomen Partiolaiset
469 825,00 €
Piirit
181 659,00 €
Lippukunnat
235 866,00 €
Jako-osuudet
Hinta
7€
9€

Lippukunta
2,90 €
3,72 €

Piiri
2,23 €
2,87 €

SP
1,87 €
2,41 €

Tuotto 500 myydyllä kalenterilla
Hinta
7€
9€

Lippukunta
1 448,30 €
1 862,10 €

Piiri
1 115,45 €
1 434,15 €

SP
936,25 €
1 203,75 €

KIITOS!
WWW.PARTIO.FI

