
Tervehdys partiolaisille ja vanhemmille!  

Nyt on taas se aika vuodesta, jolloin Partiolaisten adventtikalenterit 

ja joulukortit ovat tulleet myyntiin. Partiolaisten adventtikalentereilla 

on pitkät ja ansiokkaat perinteet, sillä adventtikalentereita on myyty 

jo 67 vuotta! 

Vuonna 2015 adventtikalenterin myyntihinta on 7 €, josta lippukunta saa 2,90 

€. Partiopiirin osuus on 2,23 € ja keskusjärjestön 1,87 €. 

Hämeen partiolaiset myyvät myös Mauri Kunnaksen kuvittamia joulukortteja 

6 kpl paketeissa, myynti hinta 5 €, josta lippukunta saa 1,50 €. 

Kalentereista ja korteista saatuja tuloja käytetään mm. retki- ja 

kilpailumaksuihin sekä kaluston, merkkien, kirjojen yms. hankintaan. Lisäksi 

tuloja käytetään ensi kesän ROIHU –leirin ja sudenpentujen ja seikkailijoiden 

oman kesäleirin osallistumismaksuihin. 

Myyntituotteiden tilauskaavake on liitteenä. Täyttäkää se kotona ja ota koloiltaan mukaan, niin saat 

tuotteita myyntiin. Lisätilauksissa olethan yhteydessä Tanjaan. Kalentereita on tällä hetkellä jaossa 250 

kpl ja korttipaketteja 540 kpl, tuotteita saadaan tarvittaessa lisää. Ryhmät saattavat myydä tuotteita 

myös koloiltojen aikoina johtajan ohjeistamalla tavalla. Kalentereja on mahdollista ostaa myös netistä. 

Partiolainen itse on paras myyjä; meidät tunnistetaan partioasusta ja vähintään partiohuivi pitää olla 

kaulassa. Tuotteita voi myydä myös työpaikoilla ja tapahtumissa. Keskustelkaa myös myyntitavoitteista, 

ettei tule otetuksi liian isoa palaa haukattavaksi.  

 
Partiopiiri tarjoaa kannustepalkintoja aktiivisille myyjille: 

 10 tuotetta myyneet saavat Tonttumerki 2015 partiopaitaan. 

 15 tuotetta myyneet saavat tonttumerkin lisäksi Angry Birds -juomapullon. 

 Piirin paras myyjä –kilpailu: 1. saa 300 euron lahjakortin, 2. ja 3. saa 100 euron lahjakortin 

Scandinavian Outdoor storeen. 

 100 tuotetta myynyt saa Kultareunaisen Tonttumerkin. 

Hyödyllisiä www-osoitteita:  

Tietoja kampanjasta ja adventtikalenterista: www.partio.fi/adventtikalenteri 

Myyntipaikkojen ilmoitustaulu: www.partio.fi/myyntipaikat 

Partiolaisten joulukortin fanittajien Facebook-ryhmä: www.facebook.com/joulukortti 

Adventtikalenterin fanittajien Facebook-ryhmä: www.facebook.com/adventtikalenteri 

Adventtikalenterin myyjien Facebook-ryhmä: www.facebook.com/adventtikalenterimyyjat 

 

Jos teillä on ideoita missä kalentereita ja kortteja voisi myydä esim. tapahtumat, myyjäiset jne. 

vinkkaathan asiasta johtajille. Tai pyytäkää tuotteita myyntiin. Myymme tuotteita ainakin 

Joulumylläkässä 27.11. ja seurakunnan myyjäisissä 29.11. 

Kalenterit tulee tilittää ja myymättömät palauttaa viimeistään ma 30.11. ja kortit ke 9.12. mennessä. 

Tilitykset tehdään lippukunnan tilille Kurun Kontiot FI07 5190 0520 017491 (viestiin myyjän nimi). Jos 

tilitys ei onnistu tilille, tuo rahat suljetussa pussissa/kirjekuoressa Tanjalle tilauslistan kanssa. 

Terveisin Tanja Kauppinen, lippukunnanjohtaja p. 040-5821265, tanja.kauppinen@iki.fi 
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