
 

 

PARTIOLAISTEN ADVENTTIKALENTERIEN MYYNTI 

ALKAA NYT!  

Lippukuntamme hankkii varoja myymällä partiolaisten 
adventtikalenteria. Tavoitteenamme on hankkia varoja, joiden turvin 
voimme pitää leirien ja retkien hinnan kohtuullisena kaikille myös ensi 
vuonna.  
 
Partiolainen on adventtikalenterin paras myyjä. Pyydämme teitä osallistumaan 
yhteiseen varainhankintaan ja sitoutumaan tietyn määrän myyntiin ottamiseen Kuksan 
kautta, ohjeet löytyvät tämän viestin liitteenä. Myynnin saa aloittaa sukulaisille ja 
tuttaville siis heti tältä istumalta! 
 

Partiolaisten 
adventtikalenterimyynnillä on pitkät ja 
ansiokkaat perinteet: 
adventtikalentereita on myyty vuodesta 
1947 lähtien. Kalentereiden tuotto 
menee kokonaisuudessaan 
partiotoiminnan tukemiseen. Kalenterin 
myyntihinta on 10 €, josta 
lippukuntamme saa 4,50 €. 
Kalentereiden myynti on 
arvonlisäverovapaata varainhankintaa. 
Tänä vuonna kalenterin on kuvittanut 
Christel Rönns. 
 

 
 
● Kuksan kautta varatut kalenterit saa ryhmänjohtajalta koloilloissa 26.10 alkaen  

o Tee tilauksesi täällä: https://kuksa.partio.fi/Kotisivut/login.aspx?Id=38362 
o Viimeistään 23.10 tehdyt varaukset saa seuraavan viikon koloillassa 
o Varausta tehdessäsi huomioi, että myyntiin otetuista kalentereista voi 

palauttaa 50%, mutta niitä saa tarvittaessa lisää 
● Kalenterit tulee tilittää 5.12 mennessä, jolloin kaikki rahat myydyistä kalentereista 

ja myös myymättömät kalenterit tuodaan omalle johtajalle. 
● Tilityksen voi suorittaa myös lippukunnan pankkitilille: FI64 4355 1220 0042 39/ 

Mynämäen Maahiset. Viestikenttään kirjoita myyjän nimi ja myytyjen kalenterien 
määrä 

 
 
Tänä vuonna ahkerille myyjille on luvassa seuraavia 
palkintoja: 
12 myytyä kalenteri = tonttumerkki 
20 myytyä kalenteria = retkiruokailukulho 
50 myytyä kalenteria = hopeinen tonttumerkki 
100 myytyä kalenteria = kultainen tonttumerkki ja 
riippumatto kiinnitysköysineen 
 
Lisäksi lippukunta palkitsee yllätyspalkinnolla jokaisen 
ikäkauden (sudenpennut, seikkailijat, tarpojat) rahallisesti 
eniten myyneen Maahisen. Kaikkien vähintään 7 tuotetta 

myyneiden keskuudesta arvotaan vielä toinenkin palkinnonsaaja/ikäkausi 

 



 

 
Joulukorttipaketti 
 
Myynnissä on useita eri joulukorttipaketteja, kuvittajana mm. Mauri Kunnas, Martta 
Wendelin ja Rudolf Koivu. Korteissa on teksti: “Hyvää Joulua ja Onnellista Uutta 
Vuotta!“. Paketti maksaa 5 €. Lippukunta saa 2,50 €/myyty paketti. 
 
Joulukorttipaketit tilataan samasta linkistä kuin kalenterit Kuksan kautta. Joulukortit tulevat 
jakoon ryhmänjohtajien kautta ma 2.11 alkaen.  
Paketeilla ei ole palautusprosenttia eikä myynneistä saa tonttumerkkejä tai 
myyntipalkintoa 
 
Tiedoksi huoltajille: Tänä vuonna ei ole ovelta ovelle ja kaupan edessä tapahtuvaa 
myyntiä. Niiden sijaan ryhmät jakavat viikolla 45 mainosflyereita postilaatikoihin 
koloiltojensa aikana kullekin ryhmälle sovitulla alueella. Flyerissa on ohjeet, miten 
kalenterin voisi tilata toimitettavaksi Mynämäen alueelle. Tilaukset pitäisi tehdä 
Mobilepayn kautta viimeistään 13.11. Johtajiston jäsenet toimittavat tilatut kalenterit 
joko tilaajien ovelle tai postilaatikkoon viikolla 47.  
Lisäksi kalenterimyyntiä kololla järjestetään  26.11-28.11 klo 16.30-17.30 
Huom! Tilaus-toimitusmyynti ja kolomyynti ovat lippukunnan yhteistä myyntiä, 
eivätkä korvaa kunkin partiolaisen itse suorittamaa 
 
 
 Terveisin Kalenterikettu Marika 
 
Marika Salko-Aho, 0503362367 

 
 
  

Adventtikalenterin verkkokauppa: www.adventtikalenteri.fi 
 

 

http://www.adventtikalenteri.fi/

