
Joulukampanjatervehdys partiolaisen kotiväelle  
 

Lippukuntamme hankkii varoja myymällä partiolaisten adventtikalentereita ja joulupostikortti-

paketteja marraskuussa. Tavoitteenamme on hankkia varoja, jonka turvin voimme pitää leirien 

ja retkien hinnan kohtuullisena myös ensi vuonna ja hankkia tarvittavia tarvikkeita käyttöömme. 

 

Hyvät vanhemmat, tarvitsemme tässä apuanne. Partiolainen on adventtikalenterin ja joulukort-

tipakettien paras myyjä. ”Haluaisitko tukea partiotoimintaamme”, on tärkein lause myyjälle. Joulukampanjamyyjät tun-

nistetaan partiohuivista ja mikäli myyntipaikka on ulkona, on myös lämmin vaatetus ja heijastimet tärkeää.  

 

Partiolaisten adventtikalenterimyynnillä on pitkät ja ansiokkaat perinteet:  

adventtikalentereita on myyty vuodesta 1947 lähtien. Kalentereiden tuotto menee koko-

naisuudessaan partiotoiminnan tukemiseen.  

 

Adventtikalenterin myyntihinta on 10 €, josta lippukuntamme saa 4,5 € (partiopiiri 2,85 

€ ja keskusjärjestö 2,65 €). Kalenterin on kuvittanut Christel Rönns.  

Joulukorttipaketin myyntihinta on 5 €, josta lippukuntamme saa 1,50 €.  

Tuotteiden myynti ei ole tuloveron tai arvonlisäveron alaista tuloa eikä siihen tarvita rahan-

keräyslupaa. 

 

Korona-tilanteen vuoksi kotona kannattaa miettiä, miten tuotteita kannattaa myydä ja myös 

rahankäsittelyä. Suosittelemme mm. etä/mobiilimaksamista. Lippukunnalle ollaan hankki-

massa MobilePay, infoamme kun se toimii. Koloilloissa myös johtajat ohjeistavat myyntiä. 

Erilaisia mainosjulisteita ja esim. postilaatikoihin jaettavia flyereita etä- ja verkkokauppa-

myynnistä saa tarvittaessa lippukunnalta tai netistä: https://partio.emmi.fi/l/PTgDXFsbJzgw 

 

Adventtikalenterit ja kortit tilataan liitteenä olevalla huoltajan allekirjoittamalla tilauslapulla. Tuotteita 

jaetaan koloilloissa tai ottamalla yhteyttä Tanjaan. Laita esim. WhatsApp viesti Tanjalle tai omalle joh-

tajallesi, niin voimme pakata tuotteet valmiiksi.  

 

Adventtikalenterin voi ostaa myös verkkokaupasta www.adventtikalenteri.fi. Verkkokaupassa asiakas voi tilata kalenterin 

itselleen tai lahjaksi, ja myös useampaan osoitteeseen samalla tilauksella. Ostoksen yhteydessä asiakas valitsee lippukunnan, 

jolle tuotto ohjataan. Verkkokaupasta ostetun kalenterin hintaan lisätään toimituskulut. 

 

Myös isommat määrät tuotteita esim. yrityksien joulumuistamisiksi ovat mahdollisia. 

 

Niin ja jottei unohdu, ahkerille myyjille on luvassa 12 myydystä tuotteesta kiitokseksi 

tonttumerkki ja 18 myydystä tuotteesta tonttumerkki ja Partio logollinen Koziol muki. 

50 ja 100 tuotetta myyville on omat tonttumerkkinsä. Lisäksi Hämeen partiopiirillä on 

Piirin paras myyjä- kisa. 

 

• Adventtikalenterit tulee tilittää lippukunnan tilille ja myymättömät palauttaa su 29.11.2019 mennessä.  

• Joulukorttipaketit tulee tilittää lippukunnan tilille ja myymättömät palauttaa su 13.12.2019 mennessä. 

• Kurun Kontiot ry FI07 5190 0520 0174 91, kirjoita tilityksen viestiin myyjän nimi ja erittely tuotteista esim. 5x5€ 

ja 6x10€. Jos tilille tilittäminen ei onnistu, ole yhteydessä Tanjaan. 

 

Joulunodotusterveisin  

Tanja Kauppinen, 040 5821265, Lippukunnanjohtaja ja joulukampanjapäällikkö 

 

Myyjien sivusto: www.partio.fi/adventtikalenteri Verkkokauppa: www.adventtikalenteri.fi  
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