Joulukampanjatervehdys partiolaisen kotiväelle
Lippukuntamme hankkii varoja myymällä partiolaisten adventtikalentereita ja joulupostikorttipaketteja marraskuussa. Tavoitteenamme on hankkia varoja, jonka turvin voimme
pitää leirien ja retkien hinnan kohtuullisena myös ensi vuonna ja hankkia tarvittavia tarvikkeita käyttöömme. Myös ensi kesän Finnjamboree Kajo siintää jo horisontissa, johon osa
varoista käytetään.
Hyvät vanhemmat, tarvitsemme tässä apuanne. Partiolainen on adventtikalenterin ja joulukorttipakettien paras myyjä. ”Haluaisitko tukea partiotoimintaamme”, on tärkein lause myyjälle. Joulukampanjamyyjät tunnistetaan partiohuivista ja mikäli myyntipaikka on ulkona, on myös lämmin vaatetus ja heijastimet tärkeää. Ryhmät
osallistuvat myös mm. koloiltojen ja tapahtumien aikana kampanjan toteutukseen omien ryhmänjohtajiensa kanssa.
Partiolaisten adventtikalenterimyynnillä on pitkät ja ansiokkaat perinteet:
adventtikalentereita on myyty vuodesta 1947 lähtien. Kalentereiden tuotto menee
kokonaisuudessaan partiotoiminnan tukemiseen.
Adventtikalenterin myyntihinta on 10 €, josta lippukuntamme saa 4,5 € (partiopiiri
2,85 € ja keskusjärjestö 2,65 €). Kalenterin on kuvittanut Christel Rönns.
Joulukorttipaketin, Kunnas, myyntihinta on 5 €, josta lippukuntamme saa 1,50 €.
Joulukampanja tuotteiden myynti on yleishyödyllisen yhteisön verovapaata varainhankintaa eikä siihen tarvita rahankeräyslupaa.

Adventtikalenterit ja kortit tilataan liitteenä olevalla huoltajan allekirjoittamalla tilauslapulla. Tuotteita jaetaan koloilloissa tai ottamalla yhteyttä Tanjaan. Laita esim. WhatsApp viesti Tanjalle tai
omalle johtajallesi, 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, olethan
tällöin yhteydessä Tanjaan. Erilaisia mainosjulisteita ja esim. postilaatikoihin jaettavia flyereita saa tarvittaessa lippukunnalta.
Niin ja jottei unohdu, ahkerille myyjille on luvassa 12 myydystä tuotteesta kiitokseksi tonttumerkki ja 18 myydystä tuotteesta tonttumerkki ja Partio logollinen Koziol kulho kannella, ”syvälautanen”. 50 ja 100 tuotetta myyville on omat tonttumerkkinsä. Lisäksi Hämeen
partiopiirillä on Piirin paras myyjä- kisa.
TILITYKSET JA PALAUTUKSET:
• Adventtikalenterit tulee tilittää lippukunnalle ja myymättömät palauttaa ke 1.12.2021 mennessä.
• Joulukorttipaketit tulee tilittää lippukunnalle ja myymättömät palauttaa ke 8.12.2021 mennessä.
KÄÄNNÄ, JATKUU TOISELLA PUOLELLA
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Tilitys tavat:
o Tilille Kurun Kontiot ry FI07 5190 0520 0174 91, kirjoita tilityksen viestiin myyjän nimi ja erittely tuotteista esim. 5x5€ ja 6x10€.
o MobilePay, joulukampanja koodi 59285, kirjaa kommenttiin myyjän nimi ja erittely tuotteista (jos
mahtuu).
▪ Jos yksittäinen ostaja maksaa ostamansa tuotteet MobilePaylla, maksajan tulisi kommentti kohtaan
laittaa myyjän nimi ja mielellään tuotteet, jotta osaamme kirjata myynnin oikealle myyjälle sekä tietysti näyttää ”kuitti” maksusta myyjälle.
o SuMUp -korttimaksulaitteella, sovi etukäteen Tanjan tai Martin p. 0400 802565 kanssa milloin ja missä
maksaminen onnistuu.
o Jos tilittämien ei onnistu yllä olevilla tavoilla, ole yhteydessä Tanjaan.
Pidättehän tarkasti kirjaa myyntiin otetuista tuotteistanne ja millä tavalla tuotteet on maksettu teille
(käteinen, myyjän tilille, MobilePay jne.). Tuotteet pakataan annettaessa Partio muovipussiin ja pussiin
laitetaan myös tilauslista, josta näette, montako tuotetta olette saaneet myyntiin. Lisätilaukset pyritään merkitsemään samaan listaan, sekaantumisten välttämiseksi.
Jotta kampanja menisi jouhevasti ja joulukampanjapäällikkö saisi omat hommansa kampanjaan liittyen hoidettua ajallaan (esim. myymättömien tuotteiden palautuksen piiriin, myyjien palkintojen tilaukset
jne), niin huolehdittehan tilityksistä ja myymättömien tuotteiden palautuksista ajallaan. Tuotteita voi
tilittää myös useammassa erässä.

Joulunodotusterveisin Tanja Kauppinen, 040 5821265,
Lippukunnanjohtaja ja joulukampanjapäällikkö
VERKKOKAUPPA
adventtikalenteri.fi
MYYNTIPAIKKOJEN ILMOITUSTAULU
adventtikalenteri.fi/myyntipaikat
ADVENTTIKALENTERIN MYYJIEN FACEBOOK-RYHMÄ
facebook.com/groups/adventtikalenterimyyjat
ADVENTTIKALENTERIN FANITTAJIEN FACEBOOK-SIVU
facebook.com/adventtikalenteri
PARTIOLAISTEN JOULUKORTTIEN FANITTAJIEN FACEBOOK-SIVU
facebook.com/joulukortti

