
 
 
 
 

 

 

 

Adventtitervehdys partiolaisen kotiväelle 
 

Lippukuntamme hankkii loka–
marraskuussa varoja myymällä Suomen 

Partiolaiset – Finlands Scouter ry:n 
adventtikalentereita ja partiolaisten 

joulukortteja. 

Partiolaisten adventtikalenterimyynnillä on pitkät ja ansiokkaat 
perinteet, sillä adventtikalentereita on myyty vuodesta 1947 
alkaen! Myymme myös partiolaisten joulukortteja. Kalentereiden 
ja joulukorttien tuotto tulee kokonaisuudessaan partiotoiminnan 
tukemiseen. Noora Katon kuvittaman kalenterin myyntihinta on 
7 €, josta lippukuntamme saa 2,90 € (partiopiiri 2,23 € ja 
keskusjärjestö 1,87 €). Yksipuoleisten joulukorttien myyntihinta 
on 5€, josta lippukuntamme saa 1,5 €. Joulukorttipaketissa kuusi 
korttia, kaksi jokaiselta taiteilijalta: Mauri Kunnas, Rudolf Koivu 
ja Martta Wendelin. Partiolaisten adventtikalentereiden ja joulukorttien myynti ei ole tuloveron tai arvonlisäveron alaista 
tuloa, eikä siihen tarvita rahankeräyslupaa.  

Lippukuntamme tavoitteena on hankkia toimintarahaa pystyäksemme 
järjestämään jäsenistöllemme viikkotoimintaa ja retkiä ilman oman 
jäsenmaksun keräämistä. 

Hyvät vanhemmat, tarvitsemme tässä apuanne. Partiolainen on 
adventtikalenterin ja joulukorttipakettien paras myyjä. Vaikka reipasta ja 
kohteliasta käytöstä on kotona harjoiteltu, on myyntitilanne jännittävä. 
Olisikin hienoa, jos löytäisitte aikaa pieneen myyntiharjoitteluun 
partiolaisenne kanssa. Samalla voi olla hyvä keskustella myyntitavoitteista 
ja tilattavasta kalenterimäärästä, ettei tule otetuksi liian isoa palaa 
haukattavaksi. Myyntitilanteessa partiolainen tunnistetaan parhaiten 
asustaan ja huivista. Pitäkäähän siis huivi kaulassa. Pyydämme teitä 
sitoutumaan tietyn määrän myyntiin ottamiseen alla olevalla 
tilauslomakkeella.  

Partiopiiri tarjoaa kannustepalkintoja aktiivisille myyjille. 10 tuotetta 
myyneet saavat tonttumerkin hihaa koristamaan ja 18 tuotetta myyneet 
saavat lisäksi talviputkihuivin. Lisäksi piirin kolme parasta myyjää 

palkitaan Scandinavian Outdoor storen lahjakorteilla (1. 300€ ja 2. ja 3. 100 €). Myös vanhemmat voivat myydä 
kalentereita esimerkiksi työpaikallaan ja näin kartuttaa lapsen pistetiliä. Mikäli jäi vielä kysyttävää ota yhteys 
joulukampanjapäällikköön (yhteystiedot alempana) tai omaan ryhmänjohtajaan.  

Kalentereita ja kortteja saa omalta ryhmänjohtajalta palauttamalla alla olevan kaavakkeen täytettynä. Toinen puolikas on 
tarkoitettu kotiin jätettäväksi, jotta kotona tiedetään montako tuotetta joulukuussa tulee tilittää. Myyntiin otetut tuotteet 
näkyvät myös Kuksa-tunnuksilla verkossa. Otetuista tuotteista saa palauttaa vain 1/3 osan, joten ottakaa alkuun kohtuudella. 
Tuotteita saa tarpeen tullen lisää omalta johtajalta tai ottamalla yhteyttä joulukampanjapäällikköön. 

Kalenterit ja kortit tulee tilittää 5.12.2016 mennessä, jolloin kaikki myymättömät tuotteet ja rahat esim. minigrip-pussiin 
pakattuna ja nimikoituna tulee toimittaa jollekulle johtajista. Jos haluat tilittää rahat tilille, ota yhteyttä kampanjapäällikköön. 

Joulunodotusterveisin, 

Joulukampanjapäälliköt
Kati Ruohonen-Mäkelä  Niko Greus 
kati.ruohonen@gmail.com  niko.greus@gmail.com  
0400631155  0400670593 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Palauta tämä ryhmänjohtajallesi!  Kotiin muistutukseksi. 

_____________________ ottaa myyntiin  Myyntiin otettiin  

_______ kalenteria   ________ kalenteria  

_______ korttipakettia   ________korttipakettia 

   

_______________________________ 

Vanhemman allekirjoitus 


