Adventtikalenterit
ja joulukortit

Lippukuntamme hankkii loka–marraskuussa
varoja myymällä Suomen Partiolaisten
adventtikalentereita.
Tämän tiedotteen kuvat: Suomen partiolaiset /materiaaalipankki
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Partiolainen on paras myyjä
Pyydämme teiltä apua, hyvät partiolaisen
vanhemmat.
Partiolainen on adventtikalenterin paras myyjä.
Meidät tunnistetaan partioasusta, vähintään
partiohuivi pitää olla kaulassa.
Vanhemmat voivat myös opastaa reippaaseen ja
kohteliaaseen käytökseen ja antaa vaikka pientä
myyntikoulutusta.
Keskustelkaa kotona myös myyntitavoitteista,
ettei tule otetuksi liian isoa palaa haukattavaksi.
Myös vanhemmat voivat myydä kalentereita
esimerkiksi työpaikallaan.
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Mihin tuotto käytetään
Kalentereiden tuotto menee kokonaisuudessaan
partiotoiminnan tukemiseen. Kalenterin myyntihinta
on 10 €, josta lippukuntamme saa 4,50€.
Partiopiiri saa 2,85 € ja Suomen partiolaiset 2,65 €,
Partiopiiri kustantaa palkinnot ja valmistuskouluista
vastaa Suomen partiolaiset. Molemmat osallistuvat
markkinointikuluihin.

Partiolaisten adventtikalentereiden myynti ei ole
tuloveron tai arvonlisäveron alaista tuloa eikä siihen
tarvita rahankeräyslupaa.
Lippukuntamme tavoitteena on hankkia
toimintarahaa, joka käytetään retki- ja
leiritoimintaan sekä samalla tuoda näkyvyyttä
toiminnallemme.
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Ahkerat myyjät palkitaan
•
•
•
•

12 myytyä kalenteria: perustason
tonttumerkki
20 myytyä kalenteria: Partio-logollinen
taskulamppu
50 myytyä kalenteria: hopeinen tonttumerkki
100 myytyä kalenteria: kultainen tonttumerkki
ja Partio-logollinen Kånken-reppu

-> tonttumerkkejä saa vain yhden, myyntimäärän mukaan. 100
myynyt saa sekä taskulampun että repun.
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Missä myydään
•
•
•

Kaikki halukkaat voivat ottaa kalentereita
myytäväksi max. 5 kappaletta yhdellä kertaa.
Myynti kannattaa aloittaa mahdollisimman
pian sen jälkeen, kun on ottanut kalenterit.
Myydä voi tutuille, sukulaisille, mutta oikein
tuottava tapa on myös lähteä partiokaverin
kanssa huivi kaulassa myymään ovelta ovelle.
Ollaan ystävällisiä ja hymyillään, vaikka kaikki
eivät kalenteria ostaisikaan. Ovelta ovelle
myynnissä tänä vuonna on erityisen tärkeää
huolehtia koronarajoitteista, käsihygieniasta ja
kasvomaskien käytöstä.

Myyntitempaukset
Lippukunnan yhteinen myyntitempauspäivä on
12.11. (ei vielä vahvistettu), jolloin kalentereita
myydään kaupoilla.
Mikäli joulunavaus tänä vuonna järjestetään,
sielläkin mahdollisesti olemme kalentereita
myymässä.
Myyntitempauksista tiedotamme vielä
myöhemmin erikseen. Näihin tapahtumiin
johtajat tuovat kalenterit ja muut tykötarpeet ja
partiolaiset tulevat myyjiksi.
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Rahojen tilitys ja myymättömien
kalenterien palautus
•
•

•

•

Kun kalenterit on myyty, rahat tilitetään
ryhmänjohtajalle seuraavassa koloillassa.
Jos kauppa on käynyt kivasti ja silmissä siintää
vaikkapa 12 kalenterin tavoite ja tonttumerkki
tai muut palkinnot, voit ottaa lisää
kalentereita myytäväksi (Aiemmin myytäväksi
otetut kalenterit pitää olla tilitettynä, ennen
kuin saa uusia!).
Tarvittaessa voit kysellä uusia
kalentereita myös koloiltojen välissä
omalta johtajalta tai kalenterikettuTarulta.
Jos myynti osoittautuu haastavaksi,
myymättömät kalenterit voi palauttaa
viikkokokoontumisessa ja joku toinen voi
ottaa nämä myytäväkseen.
Viimeinen tilitys ja palautuspäivä on 24-26.11.
viikkokokoontumisissa.

Kalenteri- ja korttiasioissa auttaa oma
ryhmänjohtaja tai kalenterikettu.
Kalenterikettuna toimii
Taru Haapakoski
Taru.haapakoski@iki.fi
0405875695
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Miksi Adventtikalenteri…
Kasvatuksellinen merkitys
Kalenterin myynti opettaa kampanjaan
osallistuville kaupankäyntiä ja käsitystä taloudesta
sekä ihmisten kohtaamista ja yhteisen hyvän
eteen toimimista. Kaikenikäiset partiolaiset
pystyvät kehittämään uusia myyntitapoja ja
testaamaan niitä käytännössä.
Taloudellinen merkitys
Adventtikalenterikampanja on partiolaisille
vuoden tärkein varainhankintakampanja.
Viestinnällinen merkitys
Adventtikalenterikampanja lisää partion
näkyvyyttä ja positiivista imagoa.
Historiallinen merkitys
Partiolaisten adventtikalenteri on kuulunut
suomalaiseen joulunodotukseen ja tukenut
taloudellisesti partiotoimintaa ympäri maan jo
vuodesta 1947 alkaen. Kalenterin luukuista
paljastuu uusia ja myös vuosittain perinteiksi
muodostuneita luukkukuvia, jotka jatkavat
kansikuvan tarinaa. Pitkien perinteidensä lisäksi
kalenteri myös kehittyy ajan hengen mukaisesti.
Mahdollisuus hyvätekeväisyys
Kalenterin ostaja on mukana tukemassa
arvokasta paikallista nuorisotoimintaa
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Joulukortit
•
•
•
•
•

Pieni erä partiolaisten joulukortteja on myös
myynnissä.
Paketissa on 6 yksipuoleista korttia.
Korttipaketin hinta on 5 euroa.
Kortteja myymme myynti tempauksissa ja
tapahtumissa, mutta näitä voi myös kaupitella
tutuille ja ostaa toki itselle.
Korttimyyntejä voi tehdä vielä joulukuun
alussa, viimeinen tilitys ja palautuspäivä on
10.12.
Korttimyynti ei kerrytä palkintoja.

Sivu 8

