
Adventtikalenterikampanja 2016 

 

Syksyinen tervehdys jokaiseen kotiin! 
 

Syksy on vasta alkanut ja jouluun tuntuu olevan vielä vaikka kuinka paljon aikaa. Partiolaiset 

kuitenkin tietävät, että juuri nyt on paras adventtikalenterimyyntiaika!  
 

Miksi kalentereita myydään? 

 

Adventtikalentereiden myynti on partiolaisten tärkein varainkeruutapa. Hahalaiset ovat jo pitkään 

olleet loistavia kalenterinmyyjiä, ja viime vuonnakin saatiin myytyä yli 1300 kalenteria! Tänä 

vuonna tavoite on saada myytyä 1 500 kalenteria. 
 

Adventtikalenteri maksaa 7,00 €. Lippukunta saa suoraan 2,90€ jokaista myytyä kalenteria kohden. 

Kerätyt rahat menevät Hahassa perustoiminnan pyörittämiseen sekä uusien varusteiden 

hankkimiseen. 
 

Aktiivinen myyminen kannattaa lippukunnan toiminnan tukemisen lisäksi myös henkilökohtaisesti. 

Kalentereita myyneille on luvassa pieniä kannustepalkintoja. 
 

● Jokainen 12 kpl tai enemmän kalentereita myynyt saa hienon tonttumerkin. 
● 100 kalenteria myynyt saa kultareunaisen tonttumerkin. 
● Lippukunta palkitsee ahkeria myyjiä ja ryhmiä pienillä kannustuspalkinnoilla. 

 
 

Miten kalentereita saadaan ja myydään? 

 

Jokainen hahalainen saa kololta alkajaisiksi 10 kalenteria, halutessa voi pyytää enemmänkin. 

Kalentereita saa kololta sitä mukaa lisää, kun niitä saa myydyksi. Ne eivät siis pääse sinulta 

loppumaan kesken hyvän myyntikampanjan ja – innostuksen.  
 

Kalentereita saa kololta omissa kokouksissa. Kalentereita voi tulla pyytämään kololta myös aina, 

kun siellä on kokous ja paikalla on joku johtaja, joka voi niitä sinulle antaa. 
 

Kalentereita myydään sekä omissa kokouksissa että itse kotona vapaa-ajalla. Kalentereita kannattaa 

myydä paitsi sukulaisille, myös naapurustolle. Varsinkin nuorempien lasten kohdalla vanhemmat 

voivat kiertää mukana tukemassa, mutta lapsen tulisi itse kuitenkin hoitaa ja harjoitella 

myyntitilannetta. Lapsi voi myös mennä myymään kalentereita sisarusten tai partiokavereiden 

kanssa, kunhan jokaisella pysyy tieto omista kalentereistaan – myydyistä ja myymättömistä. 
 

Myynnissä tärkeää on reipas asenne. Jokaisella myyjällä tulee olla kaulassaan partiohuivi. Jos et 

vielä ole hankkinut partiohuivia, kysy ohjeet huivin hankkimiseen omalta johtajaltasi. Lisäksi 

jokaisella myyjällä tulee olla mukanaan jonkin verran vaihtorahaa. Rahan käsittely voi olla 

nuorelle vaikeaa, ja toivomme, että tässä autetaan myös kotona. On hyvä varata kalenterirahoille 

oma lompakko, jota säilytetään tietyssä paikassa, jotteivät rahat katoa. 
 

Tänä vuonna kaikki kalenterimyynnistä saadut rahat tilitetään Haukkavuoren Haltioiden tilille. 
 

Kokouksissa käydään läpi myyntiin liittyviä asioita ja sudenpentukokouksissa harjoitellaan 

myyntitilanteita. 
 



Vastuu 

 

Kalenterimyynti on sekä perinne että tärkeä lippukunnan varainhankintatapa, ja sen takia toivomme, 

että kaikki Hahalaiset saavat osallistua siihen. Muistattehan kuitenkin, että lapsi ja perhe ovat 

vastuussa kalentereista ja sen jälkeen myynnistä saaduista rahoista, kunnes kuitti tai kalenterit on 

palautettu kololle. Jokainen palauttamaton kalenteri tulee tilittää lippukunnalle (7€). 

Myyntimääristä ei kuitenkaan tarvitse ottaa stressiä, sillä jokainen myyty kalenteri on plussaa.  
 
 

Kalenterimyynnin aikataulu: 

15.10. kalenterimyynti alkaa 

pe 2.12. myymättömät kalenterit on viimeistään palautettu kololle ja kaikki myydyt kalenterit 

on tilitetty 

 
 

Pidäthän kiinni aikatauluista, niin kalenterikampanja sujuu helposti ja mukavasti!  
 
 

Jos ilmenee kysyttävää, ottakaa yhteyttä!  

Hyviä myyntituloksia ja joulua odotellen, 
 
 

kalenterivastaavat Kaisla, Iida ja Tinja 

 

kaislahellsten@gmail.com, 050 421 4000 

tinja.a@hotmail.fi, 044 358 1488 

iida.ahonen@netti.fi, 045 123 0545 

 
 
 
   
 

 

 


