
 

PARTIOLAISTEN ADVENTTIKALENTERIEN MYYNTI ALKAA 

LOKAKUUSSA!  
Lippukuntamme hankkii varoja myymällä partiolaisten adventtikalenteria.           
Tavoitteenamme on hankkia varoja, joiden turvin voimme pitää leirien ja retkien                     
hinnan kohtuullisena kaikille myös ensi vuonna. Tänä vuonna keräämme rahaa                   
erityisesti leirikaluston uusimista varten. 
 
Partiolainen on adventtikalenterin paras myyjä. 
Pyydämme teitä osallistumaan yhteiseen 
varainhankintaan. Myös vanhemmat voivat osallistua 
myyntiin esimerkiksi omalla työpaikallaan. 

 
Vaikka varainhankintatuotteiden myynti yhteisen hyvän 
eteen opettaa partiolaisille tärkeitä taitoja, voi itse 
myyntitilanne olla jännittävä varsinkin ensimmäisillä 
kerroilla. Olisikin hienoa, jos löytäisitte aikaa pieneen 
myyntiharjoitteluun partiolaisenne kanssa ennen varsinaista koitosta. Myyntilannetta 
harjoitellaan myös kolokerroilla, mutta myyntiä voi harjoitella myös esimerkiksi 
vanhemman työpaikalla tai sukulaisten luona. 
 
Myyntitilanteeseen ja sen harjoitteluun on tänä vuonna kiinnitettävä erityistä 
huomiota! Turvavälin pitäminen on tärkeä muistaa myytäessä tuotteita, jotta ostaja ei 
koe tilannetta epämiellyttävänä. Myytäessä ovelta ovelle on myyjän hyvä ottaa 
muutama askel taaksepäin. Jos tuotteita myydään sisätiloissa, on kasvomaskin käyttö 
suositeltavaa. Myymään lähdetään vain täysin terveinä! 
 
Adventtikalenterimyyjät tunnistetaan myyntipaikalla partiohuivista, joten myyjällä on 
aina huivi kaulassa. Mikäli kalentereita myydään ulkona, on tärkeää myös pukeutua 
lämpimästi. Yhteisten myyntitempaustemme varustuksesta saatte tietoa 
myyntipaikkojemme ja -aikojen varmistuttua. 
 
Partiolaisten adventtikalenterimyynnillä on pitkät ja ansiokkaat perinteet: 
adventtikalentereita on myyty vuodesta 1947 lähtien. Kalentereiden tuotto menee 
kokonaisuudessaan partiotoiminnan tukemiseen. Kalenterin myyntihinta on 10 €, josta 
lippukuntamme saa 4,50 €. Tänä vuonna kalenterin on kuvittanut Christel Rönns. 
Partiolaisten Joulukortti-paketin hinta on 5 euroa, josta lippukuntamme saa 1,5 euroa. 
Kalentereiden ja korttien myynti on arvonlisäverovapaata varainhankintaa. 
 

● Tuotteita saa kololta ryhmien kerroilla 5.10. alkaen, mutta myynnin saa aloittaa 
vasta 15.10.  

● Myymättömät tuotteet tulee palauttaa 28.11. myyntikunnossa. 
● Myynnistä kertyneet rahat tilitetään Tammeron tilille FI98 5731 5140 0133 05 

viimeistään 28.11. Viestiksi myyjän nimi ja maksettujen tuotteiden määrät. 
● Tuotteita myyntiin ottaessa sitoutuu maksamaan myyntikelvottomina palautetut 

ja määräpäivään mennessä palauttamatta jätetyt tuotteet. 
 

Sudenpennut tarvitsevat myyntiin vanhemman luvan ja tämä lupa annetaan joko alla 
olevalla lapulla tai viestillä oman ryhmän johtajalle. Luvan tulee sisältää myös, kuinka 
suuren määrän tuotteita sudenpentu saa ottaa. Seikkailijat ja tarpojat voivat sopia 
myynnistä kotona ja kertoa tuotteita ottaessaan sopivat määrät. 
 
Turvallisuuden takia toivomme, että kaikki rahat tilitetään suoraa Tammeron tilille, 
eikä lasten tarvitse tuoda kololle isoa käteismäärää! 

 



 

 
 
Muistattehan, että www.adventtikalenteri.fi -verkkokauppa tarjoaa meille mainion 
mahdollisuuden myydä kalentereita myös niille asiakkaille, joilla ei ole käteistä 
mukanaan, asuvat kauempana tai eivät halua tai pysty ostamaan tuotetta kasvotusten. 
Verkkokaupassa asiakas voi valita lippukunnan, jolle ohjaa ostamansa kalenterin 
lippukuntaosuuden. Jos siis asiakas ei halua ostaa tuotetta heti, voi mainostaa 
asiakkaalle verkkokauppaa, ja että verkkokaupassa lippukunnalle menevä osuus 
kannattaa ohjata Tammerolle. Ryhmänjohtajalta saa ns. käyntikortteja, joita voi jakaa 
asiakkaille, jotka tilaavat tuotteen kenties mieluummin verkkokaupasta.  
 
Joulunodotusterveisin,  
 
Ilona Kylkilahti 
kampanjapäällikkö 
ilona.kylkilahti@hotmail.com / 044 511 5005 
 

 
 
  

Adventtikalenterin verkkokauppa: www.adventtikalenteri.fi 
 

 

 

Sitoudumme ottamaan myyntiin ____ kpl kalentereita ja ____  kpl kortteja ensimmäisellä 
kerralla. Kaikki myymättömät tuotteet tulee palauttaa! 

Partiolaisen nimi________________________________________   

Vanhemman allekirjoitus___________________________________ Palautathan 

tiedot lapsen ryhmänjohtajalle! 
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