
 

                                                                                                               

 
 
PARTIOLAISTEN ADVENTTIKALENTERIEN 
MYYNTI ALKAA LOKAKUUSSA!  

 
Lippukuntamme tärkein varainhankinta on partiolaisten adventtikalenterien myynti 
ja partiolainen on kalenterin paras myyjä! Lippukunnan tavoitteena on myydä 420 
adventtikalenteria, joka tarkoittaisi 1890 € tuottoa! Ylitämme tavoitteen, jos 
jokainen lippukuntalainen myy 4 kalenteria. Kalenterien myynti opettaa myyjälle 
yhteisen hyvän eteen toimimista ja toimii oivana mainoksena partioharrastukselle. 
Anna ostajalle mahdollisuus hyväntekeväisyystyöhön ja paikallisen 
nuorisotoiminnan tukemiseen! Adventtikalentereja on myyty jo vuodesta 1947. 
 
 
Palkintoja ahkerille myyjille 
Tänäkin vuonna ahkerille kalenterimyyjille 
on luvassa seuraavia palkintoja: 
12 myytyä kalenteri = tonttumerkki 
20 myytyä kalenteria = taskulamppu 
partiologolla 

50 myytyä kalenteria = hopeinen 
tonttumerkki 
100 myytyä kalenteria = kultainen 
tonttumerkki ja Kånken-reppu partiologolla 

Lisäksi lippukunta palkitsee jokaisen 
ryhmän kesken (vähintään 4 tuotetta 
myyneistä) arvonnalla yhden myyjän 
leffalipulla+ herkulla.  
 
 
 
Hinta ja maksutavat 
Kalenterin myyntihinta on 10 €, josta lippukuntamme saa 4,50 €, loppuosa menee 
partiopiirille ja Suomen Partiolaisille mm. kalenterien valmistuskustannuksiin. 
Myyntiin otetuista kalentereista voi palauttaa 50 %, mutta niitä saa tarvittaessa 
lisää.  
Myymme myös Mauri Kunnaksen joulukorttipaketteja. Joulukorttipaketin hinta on 5 
€, josta lippukuntamme saa 2,5 € / paketti. Myyntiin otettuja joulukorttipaketteja ei 
pysty palauttamaan. 
 
Kalenterin voi maksaa käteisellä tai Mobilepaylla. Lippukunnan Mobilepay-koodi on 
66186. Pyydä myyjää kirjoittamaan kenttään nimesi+ryhmäsi, jotta maksu 
kohdentuu sinulle. PS. Mobilepayn käytöstä on erillinen ohje! 
 
Kalenterin voi myös tilata postitse: 
https://www.adventtikalenteri.fi/osta/lippukunta/mynamaen-maahiset-ry 



 

                                                                                                               

 
 

 

MAAHISTEN MYYNTIKAMPANJAN AIKATAULU 

 
• Kalenteri-ja korttitilaus tehdään www.kuksaan.fi/45034 

Kalentereja voi tilata viikoittain lisää. Aina lauantaihin mennessä tehty uusi 
tilaus toimitetaan seuraavan viikon koloiltaan. Viimeinen tilausmahdollisuus 
la 13.11. mennessä. 

 
• Ensimmäinen tilaus: La 16.10. mennessä tehdyt tilaukset toimitetaan 

koloiltoihin vko 42 (18.-24.10.) 
 

• Kalenterien myynnin voi aloittaa saatuaan tuotteet viikolla 42, mutta 
toivotaan ettei asuinalueilla ovelta ovelle myyntiä toteuteta ennen 29.10. 
jolloin suoritetaan viimeiset ryhmämyynnit. 
 

• 25.-29.10. (vko 43) Ryhmämyynnit asuinalueilla 
 

• 22.-28.11. (vko 47) koloilloissa tulee palauttaa myymättä jääneet kalenterit. 
Myynti päättyy sunnuntaina 28.11., jolloin kololle voi vielä palauttaa 
kalentereita klo 17-18 välillä. 
 

• Kalentereja ja kortteja ei tilitetä kololle vaan lippukunta lähettää joulukuun 
alussa viitteellisen laskun myydyistä kalentereista ja korteista 
 

• Joululeirillä arvotaan palkintojen saajat ja palkinnot jaetaan päättäjäisissä 
6.12. 

 
 
  
Joulunodotusterveisin,  
Kalenteriketut Sannamari & Venla  
Sannamari 050 5177855, 
sannamari.partio@gmail.com  
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