
 

 

ADVENTTITERVEHDYS 
PARTIOLAISEN KOTIVÄELLE  

Myymme partiolaisten adventtikalentereita ja joulukortteja loka-marraskuussa 

Lippukuntamme hankkii varoja myymällä adventtikalenteria ja joulukortteja loppusyksystä. Tavoitteenamme on hankkia 
toimintarahaa, jonka turvin voimme pitää leirien ja retkien hinnan kohtuullisena myös ensi vuonna. Kampanjassa hankittuja 
varoja käytetään päivittäiseen harrastustoimintaan lippukunnassamme. Olemme ottaneet tavoitteeksemme myydä yhteensä 
1111 tuotetta! Tavoitteen täyttymistä seurataan kololla koko syksyn ajan. Toivotamme kaikki tervetulleiksi puhaltamaan 
yhteen hiileen. 
 
Partiolainen on joulutuotteiden paras myyjä, mutta myyntitilanne voi olla lapselle jännittävä. Olisikin hienoa, jos löytäisitte 
aikaa pieneen myyntiharjoitteluun partiolaisenne kanssa. Hyvä myyntilause on esimerkiksi ”Haluatteko tukea paikallista 
partiotoimintaa?”. Samalla voi olla hyvä keskustella myyntitavoitteista ja tilattavasta tuotemäärästä. Joulutuotemyyjät 
tunnistetaan partiohuivista ja hyvästä käytöksestä! Myös vanhemmat voivat myydä kalentereita esimerkiksi työpaikallaan. 
Tänä vuonna lapset saavat kannustinpalkintona 10 myydystä tuotteesta tonttumerkin ja 18 tuotteesta hienon Väiski-pipon! 
Lisäksi Tammero palkitsee eniten tuotteita (per ryhmän jäsen) myyneen ryhmän yllätyspalkinnolla. 
 
Partiolaisten adventtikalenterimyynnillä on pitkät ja ansiokkaat perinteet: adventtikalentereita on myyty jo 
yli 70 vuotta. Kalentereiden tuotto menee kokonaisuudessaan partiotoiminnan tukemiseen. Kalenterin myyntihinta on 7 €, 
josta lippukuntamme saa 2,90 €. Partiolaisten joulukorttipaketin, jossa on kuusi Mauri Kunnaksen kuvittamaa korttia, 
myyntihinta on 5 € ja lippukuntamme saa 1,5 € jokaisesta. Partiolaisten joulutuotteiden myynti ei ole tuloveron tai 
arvonlisäveron alaista tuloa eikä siihen tarvita rahankeräyslupaa. Lisätietoja myytävistä tuotteista löytyy netistä osoitteista: 
www.partio.fi/adventtikalenteri ja https://www.facebook.com/joulukortti. 
 
Joulutuotteiden myynti alkaa 22.10. Tuotteita saa myyntiin aina ryhmän omissa kokoontumisissa. Alaikäiset myyjät 
tarvitsevat vanhempien luvan tuotteiden myymiseen. Sudenpennuilta lupa vaaditaan kirjallisena omalle johtajalle sisältäen 
myyntiin otettavien tuotteiden määrän (sähköposti, tekstari tai ihan vapaamuotoinen lupalappu). 
 
Ensisijaisesti tuotteet maksetaan joulukampanjapäällikön erilliselle tilille FI25 1277 3500 2705 49. Maksun tekevät myyjät, 
eivät heidän yksittäiset asiakkaansa. Maksun viestiin on laitettava myyjän nimi sekä myytyjen tuotteiden määrä. Jos haluat 
maksaa käteisellä, toimita rahat omalle johtajallesi. 

Joulutuotteet tulee maksaa tai palauttaa itsenäisyyspäivään mennessä. Itsenäisyyspäivän jälkeen emme voi ottaa tuotteita 
vastaan, vaan ne katsotaan myydyiksi. Palautettujen tuotteiden tulee olla myyntikuntoisia. 
 
Lippukunnan joulukampanapäälliköltä saa tarvittaessa lisätietoja 
ja apua kampanjaan liittyen! 
 
Joulunodotusterveisin,   
Joulukampanjapäällikkö  
Hanne Vesterinen 
(040) 5743 168  
hanne.vesterinen@gmail.com   

 


