VUOSAAREN VESIPÄÄSKYT 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
Ø myyntiajasta
Ø myyntitavoitteesta
Ø tavoista myydä ja miten valmistautua myyntiin
Ø kalenterin hinnasta
Ø myyntipalkinnoista
Ø kalentereiden tilaamisesta ja maksamisesta
Ø kokouksissa myymisestä
Ø yhteystiedoista
Me Vuosaaren Vesipääskyt myymme 30.11. alkaen, loka-marraskuussa, partiolaisten
adventtikalentereita varanhankintakeinona.
Kaikki Vesipääskyt saavat osallistua myymiseen ja mukaan otetaan mielellään myös kotiväen apu monin
keinoin!
Tavoitteenamme on myydä 900 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.
Ø 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 Keskusjärjestölle Suomen Partiolaisille 1,87 €. Partiolaisten adventtikalentereiden myynti ei ole tuloveron tai
arvonlisäveron alaista tuloa eikä siihen tarvita rahankeräyslupaa.
Kalentereita voi myydä esim.
Ø
Ø
Ø
Ø

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 Helsingin alueella kauppojen yhteydessä
ja tapahtumissa.
Ø Kalenterin voi ostaa myös netistä osoitteesta www.adventtikalenteri.fi ja mainita oston yhteydessä
lippukuntamme Vuosaaren Vesipääskyt, 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.

Toivotamme kaikki tervetulleiksi puhaltamaan yhteen hiileen!
Kaikille on tilattu ennakkoon 12 adventtikalenteria myyntiin, ja siitä saakin sitten tonttumerkin todistukseksi
suorituksesta. Toki määrä voi olla suurempikin tai pienempi. Pohtikaa määrää perheessänne ja miettikää mitä
haluatte tavoitella. Parhaat myyjät palkitaan!
• 12 myytyä adventtikalenteria = tonttumerkki
• 50 myytyä adventtikalenteria = hopeinen tonttumerkki
• 100 myytyä adventtikalenteria = kultainen tonttumerkki
Kuka saa kultaisen tonttumerkin? Kenelle jaetaan hopeaa hihaan? Kaikilla tonttumerkki! Pyrimme jakamaan
kaikki myyntipalkinnot lippukunnan joulujuhlassa.

Miten kalentereita saa ja miten ne maksetaan:
•
•
•

Kalentereita saa oman kokouksen yhteydessä omalta johtajalta joko kololla tai myyntikokouksessa
myyntipaikalta
Kalentereita saa vain lupalappua vastaan. Näin kirjanpitomme pysyy järjestyksessä ja kalentereita
menee vähemmän hukkaan
Kalentereita saa halutessaan lisää. Huomioi kuitenkin viimeinen palautuspäivämäärä

Kalenterit tulee tilittää viimeistään 1.12.2017 mennessä, mieluiten koko kalenterisumma kerralla.
•

Myymättömät kalenterit palautetaan omalle johtajalle viimeistään viikolla 49 eli 7.12. mennessä.
Rahat voi tilitetään lippukunnan tilille
Saaja: Vuosaaren Vesipääskyt ry.
Tili: FI40 1389 3000 0801 20
Viite: 30986

Mikäli teillä on mitään kysyttävää tilittämisestä tai raha-asioista, ottakaa yhteyttä Emmaan

Myynti kokouksissa:
Parhaan mahdollisen myyntituloksen saamiseksi myymme kalentereita myös yhdessä kokouksissa. Kokouksessa
myytäviä kalentereita ei tarvitse laskea lupalapulla otettaviin kalentereihin. Ne lasketaan kuitenkin mukaan
kalenterisaldoon tonttumerkkejä myönnettäessä. Ryhmät myyvät kalentereita seuraavasti:
Ryhmä
Milloin
Missä
Kuutit

Ma 13.11. klo 17:50–18:50

Tapaaminen kololla (Pohj. ostari)

Kuukkelit

Ma 13.11. klo 19:00–20:00

Tapaaminen kololla (Pohj. ostari)

Kuikat

Ke 15.11. klo 18:00–19:30

Columbus, Ciao Caffen edessä

Ketut

Ma 13.11. klo 18:00–19:30

Vuosaaren Lidl (ulkona!)

Porot

Ti 14.11. klo 18:00–19:30

Vuosaaren Lidl (ulkona!)

Delfiinit

Ti 14.11. klo 18:00–19:30

Columbus, Ciao Caffen edessä

Kilpikonnat

Ke 15.11. klo 17:00–18:30

Columbus, Ciao Caffen edessä

Oravat

To 16.11. klo 18:00–19:30

Tapaaminen kololla (Pohj. ostari)

Mikäli ette löydä myyntipaikalle, olkaa yhteydessä oman ryhmänne johtajaan.
Hyvää syksyä, nopeasti alkavaa myyntikampanjaa!
Kiitos jo avustanne, tehdään yhdessä!

Yhteistyöterveisin,
Joulukampanjapäälliköt
Emma (0500 607462, emma.japisson@vvp.fi)
Lauri (045 1326202, lauri.nieminen@vvp.fi)
ja kaikki ryhmien johtajat

