
 

Adventtikalenterikampanja – myyjän ohjeet  

Adventtikalentereiden myynti on lippukunnan tärkeää yhteistä varainhankintaa. 

 

1. Ole ajoissa liikkeellä. Loppusyksystä monet ovat jo ostaneet kalenterin, nyt on paljon sellaisia 

ihmisiä, jotka eivät vielä ole kalenteria ostaneet. Voit myydä kavereille, sukulaisille, naapureille tai 

ihan tuntemattomillekin. 

2. Ole iloinen! On paljon mukavampi ostaa kalenteri hymyilevältä myyjältä, joka selvästi on 

innoissaan kalentereista. Tervehdi ja esittele itsesi sekä asiasi (että myyt partiolaisten 

adventtikalentereita). 

3. Älä lannistu. Välillä voi tuntua siltä, ettei kukaan ole kiinnostunut ostamaan adventtikalentereita, 

mutta kyllä ostajia on. Sinun täytyy vain löytää heidät.  

4. Ota vaihtorahaa mukaan. Mikään ei ole tylsempää kuin se, että hyvät kaupat jäävät tekemättä, 

koska sinulle ei ole sopivaa vaihtorahaa. Muista merkitä, paljonko olet ottanut vaihtorahaa mukaan, 

jotta saat omasi takaisin. Kysy tähän apua vanhemmiltasi, jos asia tuntuu vaikealta. 

5. Ota partiokaveri mukaan. Yhdessä on mukavampi kierrellä myymässä kalentereita. Kun laitatte 

myydyt kalenterit puoliksi, kumpikin saa myyntisaldoaan kuin huomaamatta kartutettua. Myös 

pikkusiskon tai – veljen voi ottaa mukaan. Nuorimmilla on kumma taito saada kalentereita myytyä, 

mutta he eivät ehkä vielä saa yksin lähteä myymään kalentereita. Kumpikin hyötyy, kun lähdette 

yhdessä liikkeelle! 

 

Eli ei muuta kuin partiohuivi kaulaan ja adventtikalentereita myymään! 

 

Kalenterin ostaminen netissä 

http://www.adventtikalenteri.fi/osta/ 

 

Tänä vuonna kalentereita on mahdollista ostaa myös netissä. Mikäli joku esimerkiksi sanoo, että 

tukisi mielellään toimintaamme ja ostaisi kalenterin, muttei käteistä ole, voi hänelle vinkata netissä 

ostamisesta. Nettilomakkeella kysytään ostajalta, mitä lippukuntaa hän haluaa tukea, joten muista 

mainita lippukuntasi Haukkavuoren Haltiat (:  

 

Nettiostoista et saa myytyjä kalentereita omaan myyntisaldoosi, mutta ostaja voi silti samalla tavalla 

tukea lippukuntamme toimintaa. Voit mainostaa nettiostamista myös esimerkiksi kauempana 

asuville sukulaisillesikin, jos et muuten kerkeä heille myymään. 

www.adventtikalenteri.fi 



saaja: Haukkavuoren Haltiat ry 

tilinumero: FI33 111 23000 367844 (Nordea) 

viite:  5555 

Kalenterirahojen tilittäminen lippukunnalle 

Mitä sitten, kun kalenterit on myyty? 

 

Kun kalentereita on myyty, tulee rahat tilittää Haukkavuoren Haltioiden tilille.  

Tilinumero on FI33 111 23000 367844 ja viitenumero 5555. Jos pankki antaa laittaa sekä 

viitenumeron että viestin, laita viestiksi myyjän nimi ja lauma/joukkue/vartio (esim. Ketut). Mikäli 

vain toinen on mahdollinen, laita viite.  

 

Kalentereita voi tilittää myös useamman 

kerrallaan, esim. 10 kalenteria = 70€ tilitys. 

Huom! Tilitättehän eri ryhmissä olevien 

siskosten kalenterit erikseen! 

 

Tulosta kuitti maksetuista kalentereista, ja tuo se kokoukseen. Mikäli tulostaminen ei ole 

mahdollista, voitte lähettää kuitin myös omille johtajille sähköpostilla. Tällöin pysymme ajan 

tasalla myydyistä ja tilitetyistä kalentereista. Jokaista kalenteria ei tarvitse tilittää erikseen, vaan voit 

esimerkiksi tilittää kauden lopuksi kaikki kalenterit. Kirjoita kuittiin lapsen nimi. Tilitättehän 

siskosten kalenterit kuitenkin erikseen, niin että jokainen voi palauttaa omaan kokoukseensa oman 

kuitin. Tämä helpottaa valtavasti meidän työtämme!  

 

Myymättömät kalenterit voi palauttaa kololle. Kalentereita voi palauttaa kololle koska vain omaan 

kokoukseen. Jos kalentereita on ottanut lisää, niitä saa palauttaa korkeintaan puolet siitä määrästä, 

mitä on saanut. Eli jos on saanut vain alun kymmenen kalenteria, ne saa periaatteessa kaikki 

palauttaa, mutta esimerkiksi myymällä edes itselleen yhden, ei kaikkia tarvitse tuoda takaisin. Jos 

kalentereita on ottanut 16, eli 10+6, saa kalentereita palauttaa 8. Kaikki palauttamattomat 

kalenterit tulee tilittää, joten älä hukkaa myytäväksi ottamiasi kalentereita! 

 

Kaikki kalenterit tulee olla tilitettynä lippukunnan tilille ja/tai palautettuna kololle  

viimeistään perjantaina 2.12. 

 

 

Kiperiinkin kysymyksiin kalenterikampanjasta vastaavat Hahan joulukampanjapäälliköt  

Kaisla, Iida ja Tinja. 

 

kaislahellsten@gmail.com, 050 421 4000 

tinja.a@hotmail.fi, 044 358 1488 

iida.ahonen@netti.fi, 045 123 0545 

 

 

Hauskaa joulunodotusaikaa ja tuottoisaa myyntiä! :) 


