
 

MUUTTOLINNUT MYYVÄT PARTIOLAISTEN ADVENTTIKALENTEREITA!  
 

Pian koittaa adventtikalenterin aika! Ja pian saatte niitä partiojohtajaltanne lapsenne mukana kotiin. 

Pitäkää huolta kotiin tulevista kalentereista, yksittäinen arvo on 7 euroa. Alla olevassa viestissä on paljon tietoa 
myyntiin liittyen. Jos lapsesi on ensimmäistä vuotta partiossa, niin viestissä on paljon uutta asiaa. 
 

Viestissä kerrotaan 
➢ myyntiajasta 
➢ myyntitavoitteesta 
➢ tavoista myydä ja miten valmistautua myyntiin 
➢ kalenterin hinnasta 
➢ myyntipalkinnoista 
➢ kalenterien lisätilauksesta ja rahojen tilittämisestä 
➢ yhteystiedoista 

 

Me Muuttolinnut myymme 15.10. alkaen, loka-marraskuussa, partiolaisten adventtikalentereita 

varanhankintakeinona.  
 

Kaikki Muuttolinnut saavat osallistua myymiseen ja mukaan otetaan mielellään myös kotiväen apu monin 
keinoin! 
Tavoitteenamme on myydä 600 partiolaisten adventtikalenteria! 
 

Hyvät vanhemmat, tarvitsemme apuanne. Partiolainen on adventtikalenterin paras myyjä. Vaikka reipasta ja 
kohteliasta käytöstä on kotona harjoiteltu, on myyntitilanne jännittävä. Olisikin hienoa, jos löytäisitte aikaa 
pieneen myyntiharjoitteluun partiolaisenne kanssa. Tärkeää on kohtelias käytös, turvallisuus ja myynnin 
mielekkyys. 

➢ Toivomme lisäksi, että voitte edistää myyntiä omien kontaktienne kautta. 
 

Tietoa partiolaisten adventtikalentereista 

Partiolaiset toivat maahamme adventtikalenteriperinteen 70 vuotta sitten. Tänäkin päivänä adventtikalenteri 
on partiolaisten merkittävin varainhankintakampanja.  
 

Adventtikalentereiden myyntikäytännöstä 

Kalenterin hinta on 7 €.  

Suurin osa myyntituotosta, 2,90 €, jää lippukuntamme toimintaan. Käytämme lippukunnassa tuotot ryhmien ja 

lippukunnan retki- ja leiritoimintaan ja pidämme osallistumismaksut tällä tavoin kohtuullisina.  

Kokonaisuudessaan kalentereiden tuotto menee partiotoiminnan tukemiseen, Piirille 2,23 € ja Keskus-

järjestölle Suomen Partiolaisille 1,87 €.  Partiolaisten adventtikalentereiden myynti ei ole tuloveron tai 

arvonlisäveron alaista tuloa eikä siihen tarvita rahankeräyslupaa. 
 

Kalentereita voi myydä esim.  

➢ kavereille, tutuille, ystäville, sukulaisille, naapureille 

➢ vanhempien työpaikkojen kautta 

➢ vanhempien sosiaalinen median kautta 

➢ oman koulun opettajanhuoneessa, jos kysyy siihen luvan 

Lisäksi myymme ryhmittäin kalentereita yhteisesti loka-marraskuussa Isossa Omenassa. Kalenterin voi ostaa 

myös netistä ja mainita oston yhteydessä lippukuntamme Muuttolinnut, näin varat ohjautuvat juuri meidän 

lippukunnan toimintaan.  

 



Adventtikalenterimyyjät tunnistetaan myyntipaikalla partiohuivista. Mikäli myyntipaikka on ulkona, on myös 

lämmin vaatetus todella tärkeää. Saatte tarkempia tietoja varustuksesta myyntipaikkojen ja -aikojen 

tarkennuttua. Pyrimme saamaan kaikille lainahuivit myyntitehtävän ajaksi, mikäli omaa huivia ei vielä ole. 
 

Toivotamme kaikki tervetulleiksi puhaltamaan yhteen hiileen!  

• 12 myytyä adventtikalenteria = tonttumerkki 

• 50 myytyä adventtikalenteria = hopeinen tonttumerkki 

• 100 myytyä adventtikalenteria = kultainen tonttumerkki   
 

Kuka saa kultaisen tonttumerkin? Kenelle jaetaan hopeaa hihaan? Kaikilla tonttumerkki!  
 

Lisätilaukset ja myytyjen tilitykset – käteisenä. 

• Kalentereita saa lisää oman ryhmän johtajalta kokouksessa ja kiireesti kampanjapäälliköltä. Kannattaa 

etukäteen soittaa tai viestittää tarpeesta omalle johtajalle, tai tarvittaessa joulukampanjapäällikkö Heli 

auttaa.  
 

Kalenterit tulee tilittää viimeistään 3.12.2017 mennessä, mieluiten sitä mukaan kuin myynti etenee. 

• Kaikki rahat myydyistä kalentereista (ja myös myymättömät kalenterit) tuodaan omalle johtajalle 3.12. 

mennessä.  

• Jaamme myyjien palkinnot itsenäisyyspäivän juhlassa. 

• Kalenterit voi tilittää käteisenä kirjekuoressa tai suljettavassa pussissa. Päälle merkintä  

1. myyjän nimi 

2. myyjän ryhmän nimi 

3. myytyjen kalenterien määrä 

4. sisällä olevien rahojen summa 
 

 
 

Yhteismyynneistä saatte lisää tietoa ryhmänjohtajilta.  

Aktiivisimmat myyntiviikot ovat 42-44, joista ryhmien myynnit painottuvat syysloman jälkeen viikoille 43-44. 
 

Hyvää syksyä, nopeasti alkavaa myyntikampanjaa! 

Kiitos jo avustanne, tehdään yhdessä! 

 

Yhteistyöterveisin,  

Joulukampanjapäällikkö Heli Hekkala ja kaikki ryhmien johtajat  


