
Vuoden merkittävin
varainhankintakampanja alkaa!

Lippukuntamme hankkii jälleen varoja myymällä partiolaisten adventtikalenteria! 
Tavoitteenamme on hankkia varoja, joiden turvin voimme pitää jäsenmaksun sekä leirien 
ja retkien hinnan kohtuullisina kaikille myös ensi vuonna. 

Partiolaisten adventtikalenterimyynnillä on pitkät ja ansioikkaat perinteet: 
adventtikalentereita on myyty vuodesta 1947 lähtien ja on yksi tärkeimmistä 
lippukuntamme varainhankintakeinoista. Kalentereiden tuotto menee kokonaisuudessaan 
partiotoiminnan tukemiseen. Tänä vuonna kalenterin myyntihinta on 10€, josta 
lippukuntamme saa 4,50€, paikallinen partiotoiminta 2,85€ ja Suomen Partiolaisten osuus 
puolestaan on 2,65€. Kalentereiden myynti on arvonlisäverovapaata varainhankintaa. 
Kalenterin on kuvittanut Christel Rönns. 

Partiolainen on adventtikalenterien paras myyjä. Pyytäme teitä osallistumaan koko 
lippukunnan yhteiseen varainhankintaan ja sitoutumaan tietyn määrän myyntiin ottamiseen
ohessa olevalla tilauslomakkeella. 

Harjoittelemme adventtikalentereiden myyntiä kokouksissamme. Vaikka 
adventtikalentereiden 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. Voisiko partiolaisenne tulla harjoittelemaan kalentereiden myyntiä teidän 
työpaikalle tai tuoda sinne adventtikalenterin mainosjulisteen?

Adventtikalenterimyyät tunnistetaan myyntipaikalla partiohuivista ja reippaasta 
olemuksesta. Mikäli lapsesi ryhmä myy kalentereita ulkona, on tärkeää myös pukeutua 
lämpimästi. Selvitämme parhaillamme kokousmyyntipaikkoja viikoille 44/45. Tiedotamme 
ryhmiä tarkemmin omasta myyntipaikasta ja -ajasta myöhemmin. 

Kalentereiden myynti ja luovutus tapahtuu seuraavalla tavalla:
1. Tulosta ohessa oleva lomake ja palauta se lapsesi ryhmänjohtajalle täytettynä
2. Ryhmänjohtaja jakaa lapsellenne adventtikalenterit kokouksen yhteydessä, 

suosittelemme, että lapsella on mukana kassi tms. kalentereiden kuljettamiseen 
kotiin. 

3. Mikäli tarvitsette lisää kalentereita, täytä ja tuo uusi tilauslomake kokoukseen. 
Rymänjohtajat eivät luovuta kalentereita ilman huoltajan suostumista. 

4. Palauta myymättömät kalenterit viimeistään 5.12 mennessä ryhmäsi johtajalle. 
5. Myydyt kalenterit tilitetään lippukunnan tilille FI40 1389 3000 0801 20, käyttäen 

seuraavaa viitenumeroa ”31079” 5.12 mennessä. Mikäli tilitystä ei ole kyseiseen 
päivään mennessä tehty, lähetämme teille laskun  sähköpostitse. Laskun summa 
on lapsellenne luovutettujen kalentereiden määrä riippumatta siitä onko kaikki 
kalenterit saatu myytyä. 



Mikäli huomaatte, että ette saa myytyä kaikkia ottamianne kalentereita, voi osan niistä 
palauttaa jo ennen 5.12, jolloin lippukunnan muilla jäsenillä on mahdolisuus saada 
myyntiin tarvitsemiaan lisäkalentereita.

Myös palkitsemisella on pitkät perinteet adventtikalenterikampanjassa! Palkitsemme ja 
kannustamme eniten myyneitä jäseniämme seuraavasti:

– 12 kpl tai enemmän myyneet saavat tonttumerkin

– 50 tai 100 kpl kalentereita myyneet saavat hopeisen tai kultaisen tonttumerkin

– eniten myynyt ryhmä palkitaan ja luvassa on yllätys vuoden viimeiseen kokoukseen

– koko lippukunnan parhain myyntitykki palkitaan vielä erikseen huikealla palkinnolla 
ja luvassa on mainetta ja kunniaa!

Pyrimme tiedottamaan kampanjan ajan
aktiivisesti myyntitilanteesta ja
ajankohtaisista asioista sähköpostitse,
nettisivuillamme www.vvp.fi ja Facebook-
sivumme kautta.

Joulunodotusterveisin, 

Kampanjapäälliköt:

Tilma Nieminen & Emma Vartiala
044-5868926 050-0607462
tilma.nieminen@vvp.fi emma.vartiala@vvp.fi 

Sitoudumme ottamaan myyntiin ____ kpl kalentereita vuonna 2019. 
Sitoudumme myös palauttamaan myymättömät ja tilittämään myydyt adventtikalenterit 
5.12 mennessä. 

Partiolaisen nimi________________________________________

Ryhmä _______________________________________________

Vanhemman allekirjoitus _________________________________

Vanhemman nimenselvennys _____________________________

Palautathan lomakkeen lapsesi ryhmänjohtajalle

http://www.vvp.fi/
mailto:emma.vartiala@vvp.fi
mailto:tilma.nieminen@vvp.fi

