
 

                                                                                                          

Adventtikalenterikampanja alkaa!  

 
Lippukuntamme hankkii varoja myymällä partiolaisten adventtikalentereita 

28.10.-5.12.2019. Lisäksi myymme tänäkin vuonna joulukorttipaketteja, 

jotka on kuvittanut Mauri Kunnas. 

 

Myynnillä hankimme toimintarahaa, joka mahdollistaa kohtuuhintaiset 

leirit ja retket Maahisille myös tulevana vuonna. Adventtikalenterimyynti 

on yksi lippukuntamme suurimmista tulonlähteistä, ja siksi olemme 

asettaneet myyntitavoitteeksi 500 kalenteria! 
 

Adventtikalenterin myyntihinta on 10 €. Lippukunnan osuus adventtikalenterin 

myyntihinnasta on 4,50 € , loppu menee partiopiirille ja keskusjärjestölle. Kaikki adventtikalenterin tuotantoon 
liittyvät kustannukset maksaa keskusjärjestö. Partiolaisten adventtikalentereiden myynti ei ole tuloveron tai 

arvonlisäveron alaista tuloa, eikä siihen tarvita rahankeräyslupaa. Korttipaketin myyntihinta on 5€. 
 
Aloitamme kalenterien myynnin viikolla 44 eli 28.10. lähtien, jolloin kaikki ryhmät kiertävät ovelta ovelle 
koloiltojensa aikana. Tänä vuonna kalentereita saa omaan myyntiin jo samalla viikolla. Toivottavaa kuitenkin on, että 
partiolaiset lähtevät omille myyntikierroksilleen vasta ryhmämyyntien jälkeen. Toki tuttujen ja sukulaisten kanssa 
saa kauppaa tehdä vaikka heti! 

 
Kampanjan aikataulu ja ohjeet: 

- kalenterit ja kortit tilattavissa myytäviksi heti linkistä kuksaan.fi/31147 
- ryhmämyynti koloilloissa viikolla 44 
- viimeistään 25.10. tilatut tuotteet saa mukaansa koloillasta omalta johtajalta viikosta 44 eteenpäin 
- sudenpentujen vanhempien tulee noutaa kalenterit johtajalta, muut ikäryhmät saavat kalenterit 
itselleen 
- mahdolliset lisätilaukset Kuksan kautta viimeistään 3 päivää ennen toivottua noutopäivää, nouto 
kalenteriketulta tai omasta koloillasta 
- kaikki rahat sekä mahdolliset myymättömät tuotteet palautetaan viimeistään 5.12. omalle johtajalle 

  
Tavoitteena on, että kaikki itselle otetut kalenterit ja kortit myydään. Jos et 
kuitenkaan saa niitä kaupaksi, voit palauttaa 
korteista kaikki, mutta kalentereista vain 50 %. Mahdolliset loput myymättä 
jääneet kalenterit tulee itse kustantaa. 
 
 
 
 

Tänäkin vuonna parhaille myyjille on luvassa palkintoja!  
 

- 10 kalenterin myynnistä saa tonttumerkin ommeltavaksi paitaan 
- 20 kalenterin myynnistä uniikin juomapullon 
- 50 kalenterin myynnistä hopeisen tonttumerkin 
- 100 kalenterin myynnistä kultaisen tonttumerkin ja Haglöfs Corker -repun 

 
Lisäksi lippukunta palkitsee yllätyspalkinnolla jokaisen ikäkauden (seikkailijat, sudenpennut, tarpojat, johtajat) 
rahallisesti eniten tuotteita myyneen Maahisen. 
Kaikkien vähintään 7 tuotetta myyneiden keskuudesta arvotaan  vielä  toinenkin palkinnonsaaja/ikäkausi. 
 
Joulunodotusterveisin, 
Anna Lehtonen, kalenterikettu 
(040 5727480) 
 
Myyjien sivusto: partio.fi/adventtikalenteri   
Markkinointisivusto: adventtikalenteri.fi 
www.mynamaenmaahiset.fi  

 
 

Tarvitsetko apua? Ota yhteyttä omaan johtajaasi tai kalenterikettuun. 

http://www.adventtikalenteri.fi/

