PARTIOLAISTEN ADVENTTIKALENTERIEN JA
JOULUKORTTIEN MYYNTI ALKAA JÄLLEEN!
Erä-Pirkot ja Kanavan Vartijat osallistuvat tänäkin
vuonna yhteiseen varainhankinta tempaukseen.
Myymme partiolaisten adventtikalentereita ja
korttipaketteja loka-marraskuussa.

Tavoitteenamme on hankkia
toimintarahaa ryhmien oman
toiminnan ja retkien käyttöön.
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 saavat 4,50 €. Tänä vuonna kalenterin on kuvittanut Christel Rönns.
Partiolaisten Joulukortti-paketin hinta on 5 euroa ja siitä lippukuntamme saavat 1,5 euroa.
Kalentereiden ja korttien myynti on arvonlisäverovapaata varainhankintaa.
Tänä vuonna myyntituotevalikoimaan kuuluu:
• Perinteinen Adventtikalenteri (mukana tarra-arkki) 10 €/kpl.
• Mauri Kunnaksen kuvittama joulukorttisarja,
sarjassa 6 korttia, 5 €/korttipussi.

Tilaa myyntituotteet
Mikäli myynti-innostusta löytyy,
ilmoita Katille tai Katrille heti tai
30.10. mennessä sähköpostilla
kati.ikola@gmail.com KANAVAN
VARTIJAT ja
katri.kinnari-ahola@partio.ﬁ
ERÄ-PIRKOT alla olevat tiedot,
niin saat halutun määrän myytäviä
kalentereita ja kortteja
kolo-illoissa syysloman jälkeen
mahdollisimman pian.
Tuotteita saa tilattua lisää 31.11. asti!
Ilmoita seuraavat tiedot
myyntitilausta tehdessäsi:
-Lapsen nimi
-Ryhmän nimi
-Montako kappaletta
abventtikalentereita ja kortteja

Toivotamme kaikki tervetulleiksi puhaltamaan yhteen hiileen!
Tämän vuoden tavoitteena on, että jokainen myy vähintään 12 tuotetta, eli tonttumerkin verran! Mitään
velvoitetta kalentereiden ja korttien myyntiin ei kuitenkaan ole. Toivottavaa tietenkin on, että kaikki
osallistuvat varainhankintaan ja että myös myytte tilaamanne tuotteet.
Tänäkin vuonna innokkaat myyjät palkitaan!
Jokainen 12 tuotetta myynyt saa kalenterimyyjän tonttumerkin partiopaitaansa ommeltavaksi.
Kokonaisuudessaan 18 tuotetta myynyt saa tonttumerkin ja
kierrätysmateriaaleista valmistetun Kozion-mukin.
Hopeisen tonttumerkin saa myymällä 50 tuotetta ja kultaisen myymällä
100 joulutuotetta.
Näiden lisäksi luvassa on piirin paras myyjä-kisa. Paras euromääräinen myyjä
piirissä saa 300 euron lahjakortin Scandinavian Outdoor Storeen. Toiseksi ja
kolmanneksi parhaalle 100 euron lahjakortit.
Partiolainen on adventtikalenterin ja joulukorttipakettien paras myyjä ja oikean
joulukampanjamyyjän tunnistaa myyntipaikalla tietysti partiohuivista!
Poikkeusolojen takia myös vanhemmat voivat auttaa lapsiaan tavoitteiden saavuttamisessa,
myymällä esimerkiksi työpaikoilla ja sosiaalisessa mediassa. Partiolaisilla on myös
verkkokauppa www.adventtikalenteri.ﬁ ostaja voi itse kohdentaa tuotot valitsemalleen
lippukunnalle (Erä-Pirkot/Kanavan Vartijat). Jos tämä jää tekemättä, tilittyvät rahat postiosoitetta
lähimpään lippukuntaan. Huomioithan että nämä myynnit eivät kartuta lapsen omaa myyntiä.

Myyntituotteiden tilitys myynnin jälkeen
Rahojen tilitys tapahtuu VIIMEISTÄÄN 4.12. mennessä OMAN LIPPUKUNNAN tilille
ERÄ-PIRKOT FI32 5228 0340 0137 34
KANAVAN VARTIJAT FI78 5228 0350 2032 41
tai poikkeuksellisesti tänä vuonna käteisenä, toivomme kuitenkin tilitalletuksia.
Maksun viitetiedoissa pitää ilmoittaa lapsen nimi ja montako kalenteria ja korttipussia tilitetään.
Mahdollisesti myymättä jääneet tuotteet palautetaan koloilloissa omalle lauman- tai ryhmänjohtajalle
viimeistään 4.12. jos tuotteet eivät ennen tätä ole kololla, joudutaan kaikki tuotteet laskuttamaan
myyjältä, joka ne on tilannut. Tuotepalautuksista tulee ilmetä palauttaja (esim. nimi muovipussissa),
palautuksista on hyvä myös viestittää Katille tai Katrille.
Muistathan, että mikäli tilatut tuotteet loppuvat kesken, saat niitä Katilta ja Katrilta lisää!
Hämeen Partiopiirin alueella koronatilanne vaihtelee, tämän hetkisten tietojen mukaan
Pirkanmaan epidemia on kiihtymisvaiheessa. Ovelta ovelle myynti on sallittua tämänhetkisten
ohjeiden mukaisesti, jokainen perhe tekee kuitenkin itse päätöksen tämän suhteen.
Suosittelemme seuraamaan THL:n ja PSHP:n ohjeistuksia ja toimimaan niiden suhteen.

Lisätietoja ja tilaukset joulukampanjapäälliköt
Kati Ikola
040 5760781
kati.ikola@gmail.com
Kanavan Vartijat
tai omalta ryhmänjohtajalta.

Kirsi Miettinen
0400 301818
kkirsi_@hotmail.com
Kanavan Vartijat

Katri Kinnari-Ahola
040 7761407
katri.kinnari-ahola@partio.ﬁ
Erä-Pirko

