Joulukampanjatervehdys partiolaisen kotiväelle
Myymme partiolaisten joulukampanjatuotteita loka-marraskuussa
Lippukuntamme
hankkii
varoja
myymällä
partiolaisten
adventtikalentereita, joulukorttipaketteja
ja itsenäisyyspäiväkynttilöitä joulun
kynnyksellä.
Tavoitteenamme
on
hankkia toimintarahaa, jonka turvin
voimme pitää leirien ja retkien hinnat
kohtuullisena myös ensi vuonna. Tänä
vuonna keräämme rahaa erityisesti
Ilves-piirileiriä ja lippukunnan retkiä
varten, mutta kampanjassa hankittuja
varoja käytetään myös päivittäiseen
harrastustoimintaan.
Hyvät vanhemmat, tarvitsemme tässä apuanne. Partiolainen on varainhankintatuotteiden paras myyjä, joten
olisi hienoa, jos löytäisitte aikaa pieneen myyntiharjoitteluun partiolaisenne kanssa. Samalla voisi olla hyvä
keskustella myyntitavoitteista ja tilattavasta tuotemäärästä. Suosittelemme aloitteleville myyjille aluksi 6
kalenteria ja 6 korttipakkausta. Ei
kannata ahnehtia, sillä tuotteita saa lisää
pyydettäessä. Mitä aiemmin alat myydä,
sitä helpommin tuotteet menevät
kaupaksi!
Hämeen
Partiopiiri
tarjoaa
kannustepalkintoja
aktiivisille
kalentereiden
ja
joulukorttien
myyjille. Kymmenen tuotetta myynyt
saa vuoden 2018 kampanjamerkin
partiopaitaansa ja 18 tuotteen myynnillä
myyjä saa merkin lisäksi lämpöisen väiskipipon! 50 tuotetta myynyt myyjä saa näiden lisäksi hopeisen
tonttumerkin ja 100 tuotetta myynyt kultaisen tonttumerkin. Hämeen Partiopiiri järjestää myös
myyntikilpailun, jonka voittaja (piirin paras euromääräinen henkilökohtainen myynti) saa itselleen 300€:n
lahjakortin Scandinavian Outdoor Storeen. Piirin toiseksi ja kolmanneksi parhaat myyjät saavat 100€:n
lahjakortit. Näiden lisäksi lippukuntamme palkitsee ahkerasta itsenäisyyspäiväkynttilöiden myynnistä
viimeisellä sivulla olevan taulukon mukaisesti.
Joulukampanjamyyjät tunnistetaan partiohuivista. Myös lämmin vaatetus ja erityisesti pimeällä heijastin
ovat todella tärkeitä. Ovelta ovelle myynnissä on huomioitava turvallisuus, ja myynti tulisi lopettaa klo
19.30 mennessä.

Toivotamme kaikki tervetulleiksi puhaltamaan yhteen hiileen. Myös vanhemmat voivat myydä tuotteita
esimerkiksi työpaikallaan. Tarvittaessa voitte ottaa yhteyttä lippukunnan joulukampanjapäällikköön.
Partiolaisten adventtikalenterimyynnillä on pitkät ja ansiokkaat perinteet: adventtikalentereita on myyty jo
70 vuotta. Tuotteiden myynnistä saatu tuotto menee kokonaisuudessaan partiotoiminnan tukemiseen.
Kalenterin myyntihinta on 7 €, joulukorttipaketin 5 € ja itsenäisyyspäiväkynttiläpaketin 6 €. Lippukuntamme
saa kalentereiden ja korttipakettien myynnistä käyttöönsä noin kolmasosan. Itsenäisyyspäiväkynttilöiden
tuotto tulee kokonaisuudessaan lippukunnallemme. Tuotteiden myynti ei ole tuloveron tai arvonlisäveron
alaista tuloa eikä siihen tarvita rahankeräyslupaa.
Partiolaisten adventtikalentereita voi ostaa myös netistä osoitteesta www.adventtikalenteri.fi.
Verkkokaupasta ostettujen adventtikalentereiden tuotto jaetaan lippukunnan, piirin ja keskusjärjestön kesken
samalla tavalla kuin perinteistenkin kanavien kautta myytävien kalentereiden tuotto. Halutessaan kalenterin
ostaja pääsee myös valitsemaan, mitä lippukuntaa haluaa tukea. Tästä voi vinkata esimerkiksi
kaukaisemmille sukulaisille sekä asiakkaille, joilla ei ole käteistä rahaa mukana. Verkkokauppamyynnillä ei
valitettavasti kuitenkaan voi kerryttää henkilökohtaista myyntimäärää. Verkkokaupasta ostettujen
kalentereiden hintaan lisätään toimitus- ja käsittelykulut.
Jotta joulumieli ei loppuisi kesken, voitte tilata ennakkotilauksena Harjusiskojen perinteisiä pipareita ja
piparkakkutaloja. Tilaaminen tapahtuu samoin kuin muiden joulukampanjatuotteiden tilaus eli sähköpostitse
ryhmänjohtajalle. Tilatut piparituotteet toimitetaan lähempänä joulua, pääasiassa joulujuhlassa. Possupiparin
hinta on 3 €, sydänpiparin 3,50 € ja piparkakkutalon 18 €. Myös sukulaisille ja muille tutuille saa mainostaa!

Tilaus- ja tilitysohjeet
Voitte tilata
ryhmäläisen
mahdollista
varmemmin
alkaen.

myytäviä tuotteita sähköpostitse omalta ryhmänjohtajalta. Sähköpostiviestissä tulisi mainita
nimi, tilattavat tuotteet (kalenterit, kortit, kynttilät, piparit) ja niiden määrä. Lisää tuotteita on
tilata samalla tavoin. Tilaattehan tuotteet paria päivää ennen kokousta, niin saatte ne
kokouksesta mukaan. Tuotteita aletaan toimittaa kokouksiin syysloman jälkeisestä viikosta

Kalenterit, korttipaketit ja itsenäisyyspäiväkynttilät tulee tilittää omalle ryhmänjohtajalle 30.11.2018
mennessä, jolloin kaikkien rahojen myydyistä kalentereista, korttipaketeista ja kynttilöistä on viimeistään
oltava toimitettuna oman ryhmänjohtajan tilille tilinumeroon ___________________________. Myös
myymättömät tuotteet tulee tällöin olla palautettuna omalle johtajalle.
Jos joulukampanjan suhteen ilmenee kysyttävää tai ongelmia, ottakaa rohkeasti yhteyttä omaan
ryhmänjohtajaan tai joulukampanjapäällikköön!

Joulunodotusterveisin
Milla Tuominen
Lippukunnan johtaja
tuominen.milla.m@gmail.com

Noora Toivonen
Lippukunnan joulukampanjavastaava
toivonennoora.98@gmail.com
p. 050 375 5290

Emma Ojala
Lippukunnan joulukampanjavastaava
emma.ojala@hotmail.com
p. 040 844 3358

Palkinnot
Itsenäisyyspäiväkynttilämyynti
Myydyt kynttilät
10 pakkausta

Palkinnot
- Partiopilli tai pillinaru tai
- Hasin T-paita tai
- Teleskooppi makkaratikku
15 pakkausta
- Retkisaha tai
- Partiopilli ja pillinaru tai
- Retkeilijän ensiapupakkaus
20 pakkausta
- Riippumatto tai
- Mil-Tec Vedenpitävä kantosäkki 30 litraa
30 pakkausta
- Vedenpitävä kännykän suojapussi tai
- 20€ lahjakortti Scandinavian Outdoor Storeen*
40 pakkausta
- Otsalamppu Led Lenser H7 tai
- Fiskars Retkikirves X5
- 30€ lahjakortti Scandinavian Outdoor Storeen*
50 pakkausta
- Varusteleka Mk. III rynnäkköreppu, väri kojootinruskea,
vihreä tai musta + sadesuojus tai
- Fiskars Retkikirves X7
- 40€ lahjakortti Scandinavian Outdoor Storeen*
70 pakkausta
- Ortlieb 59l vedenpitävä säkki
- 70€ lahjakortti Scandinavian Outdoor Storeen*
100 pakkausta
- Kaasukeitin Trangia 25-3 UL-GAS tai
- Ortlieb Rack-Pack XL vedenpitävä 89 litrainen kassi
Hasin eniten
- Erikoispalkinto ”Paras Kynttilänmyyjä 2018”
* Tämän palkinnon voi korvata myös samansuuruisella avustuksella Ilves-leirin tai Jamboreen
osallistumismaksuun
Huom! Näitä palkintoja voi myös yhdistellä, kunhan kokonaispistemäärä ei ylitä omaa saavutettua
kokonaispistemäärää.

Kalenterija
korttimyynti

