
Hahan kalenteriohje 2021

Kalenterimyynnin aikataulu:
ma 11.10. - to 14.10. ensimmäiset kalenterit ovat jaossa kokouksissa

(muista palauttaa lupalappu!)

pe 15.10. kalenterimyynti alkaa

to 2.12. myymättömät kalenterit on viimeistään palautettu kololle

to 2.12. kaikki myydyt kalenterit on tilitetty lippukunnan tilille ja kuitti
tilityksestä on toimitettu lapsen ryhmänjohtajalle joko
sähköisenä tai paperisena

OHJEEN SISÄLLYS:

● Kaikki adventtikalenteri-info löytyy HaHan nettisivuilta.
● Miksi kalentereita myydään?
● Miten kalentereita saa myyntiin?
● Kalentereiden tilittäminen
● Myymättömät kalenterit
● Vastuu
● Myynnistä saatavat kiitokset



Kaikki adventtikalenteri-info löytyy HaHan nettisivuilta

Kaikki tieto sekä jaettavat laput on koottu yhteen paikkaan HaHan nettisivuille
osoitteeseen haukkavuorenhaltiat.net/adventtikalenterit. Mikäli mietit vastausta
kysymykseen tai lappu on hukassa, kannattaa käydä ensin katsomassa sieltä.

Miksi kalentereita myydään?

Adventtikalentereiden myynti on partiolaisten tärkein varainkeruutapa. Hahalaiset ovat jo
pitkään olleet loistavia kalenterinmyyjiä ja tänä vuonna tavoitteena on saada myytyä täydet
900 kalenteria, mikä tarkoittaa noin viittä kalenteria jokaista jäsentämme kohti.

Adventtikalenteri maksaa 10,00 €. Lippukunta saa suoraan 4,50€ jokaista myytyä
kalenteria kohden. Kerätyt rahat menevät Hahassa perustoiminnan pyörittämiseen sekä
uusien varusteiden hankkimiseen. Keräämällä rahaa saamme toteutettua mielekästä
ohjelmaa ja pidettyä tapahtumien osallistumismaksut maltillisina.

Miten kalentereita saadaan ja myydään?

Jotta kalentereita saa myyntiin, täytyy lapsen palauttaa lupalappu omalle johtajalle.
Lupalappuja jaetaan tämän viikon kokouksissa ja kalentereita jaetaan ensi viikon
kokouksissa. Lupalapun voi palauttaa myös sähköisesti omien ryhmänjohtaijien
sähköpostiosoitteeseen. Tulostettava lupalappu sekä ohje sähköisen lupalapun
palauttamiseen löytyvät HaHan kalenterisivuilta.

Jokainen saa kololta aluksi niin monta kalenteria, kuin vanhemmat haluavat kotiin
myytäväksi ottaa. Hyvä aloitusmäärä on esimerkiksi 12 kalenteria jotka myytyään saa
myös tonttumerkin. Kalentereita voi ottaa myyntiin aluksi myös vähemmän ja hakea kololta
lisää, kun kauppa alkaa käydä.

Kalentereita saa kololta omissa kokouksissa. Kalentereita voi tulla pyytämään kololta
myös aina muulloin, kun siellä on kokous ja paikalla on joku johtaja. Suosittelemme
ajoittamaan kalentereiden hakemisen joko kokouksen alku- tai loppupuolelle. Muista
kuitenkin, että sinulla tulee olla vanhempien lupa hakea lisää kalentereita!

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
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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 partioharrastus on vasta aloitettu, eikä omaa huivia vielä ole, kalentereita
voi tottakai myydä myös ilman huivia. 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, jotteivat rahat katoa tai mene sekaisin.

Kokouksissa käydään läpi myyntiin liittyviä asioita ja sudenpentukokouksissa harjoitellaan
myyntitilanteita, mutta nämä on hyvä kerrata vielä kotona.

Kalentereiden tilittäminen

1. MAKSU TILILLE

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. Tilitättehän eri ryhmissä olevien sisarusten
kalenterit erikseen! Tämä helpottaa ryhmänjohtajia seuraamaan oman ryhmän myyntiä.

Tilitättehän kalenterit mahdollisuuksien
mukaan yhdessä erässä, esim. 12 + 5
kalenteria = 170€ kertatilitys

Lähetä kuitti omalle ryhmänjohtajalle sähköpostilla TAI tulosta kuitti ja tuo se
kokoukseen. Tällöin pysymme ajan tasalla myydyistä ja tilitetyistä kalentereista. Jokaista
kalenteria ei tarvitse tilittää erikseen, vaan voit esimerkiksi tilittää kauden lopuksi kaikki
kalenterit. Kirjoita tulostettuun kuittiin lapsen nimi.

2. MobilePay

Ostaja voi myös maksaa kalenterinsa MobilePaylla. Tällöin vastaanottajaksi laitetaan
lippukunnan numero 52689 ja viestikenttään laitetaan ”Adventtikalenteri, [myyjän nimi]”.
Ostajan tulee näyttää myyjälle näytölle ilmestyvä todistus maksusta ja maksu on sillä
hoidettu suoraan lippukunnalle.



Myös huoltajat voivat tilittää kalenterimyynnin MobilePayn kautta. Myös tällöin on
muistettava laittaa viestikenttään ”Adventtikalenteri, [myyjän nimi]”. Jos maksat
MobilePayn kautta, laita maksusta kuva oman ryhmän johtajalle.

3. Kalenterin ostaminen netissä

Kalentereita voi ostaa myös netistä osoitteesta
https://www.adventtikalenteri.fi/osta/lippukunta/haukkavuoren-haltiat-ry. Nettitilauksissa
kalenterin hintaan lisätään postimaksu. Mikäli joku esimerkiksi sanoo, että tukisi mielellään
toimintaamme ja ostaisi kalenterin, muttei käteistä ole, voi hänelle vinkata netissä
ostamisesta.

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.

Myymättömät kalenterit

Myymättömät kalenterit voi palauttaa kololle. Kalentereita voi palauttaa kololle koska vain
omaan kokoukseen, jos alkaa tuntua, ettet saakaan niitä myydyksi. Kaikki
palauttamattomat kalenterit tulee tilittää, joten älä hukkaa myytäväksi ottamiasi
kalentereita!

Myymättömät kalenterit tulee palauttaa viikolla 48 (29.11.-2.12.) oman ryhmän
kokoukseen.

Vastuu

Kalenterimyynti on sekä perinne että tärkeä lippukunnan varainhankintatapa, ja sen takia
toivomme, että kaikki saavat osallistua siihen. Muistattehan kuitenkin, että lapsi ja perhe
ovat vastuussa kalentereista ja sen jälkeen myynnistä saaduista rahoista, kunnes rahat on
tilitetty lippukunnalle tai myymättömät kalenterit on palautettu kololle. Jokainen
palauttamaton kalenteri tulee tilittää lippukunnalle (10€), ellei niitä ole palautettu
määräaikaan mennessä. Myynnistä ei kuitenkaan tarvitse ottaa stressiä, sillä jokainen
myyty kalenteri on plussaa.
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Myynnistä saatavat kiitokset

Aktiivinen myyminen kannattaa lippukunnan toiminnan tukemisen lisäksi myös
henkilökohtaisesti. Myyjät palkitaan erilaisin kiitoksin. Lisäksi ahkerat myyjät saavat
Suomen Partiolaisten tonttumerkit. Alla on listattu määrät, joiden jälkeen tottumerkin tai
kiitoksen saa.

● 12 myytyä kalenteria –> tonttumerkki
● 20 myytyä kalenteria –> jotain makeaa
● 35 myytyä kalenteria –> sporkki
● 50 myytyä kalenteria –> hopeinen tonttumerkki
● 75 myytyä kalenteria –> kuksa-muki (ei siis Kuksa-jäsenrekisteri)
● 100 myytyä kalenteria –> kultainen tonttumerkki JA kuksa-muki

kaiverruksella

Lisäksi

● Mikäli pääsemme lippukunnan myyntitavoitteeseen (900 myytyä kalenteria),
juhlistamme saavutusta yllätysherkulla!

● Eniten kalentereita myynyt ryhmä saa palkinnoksi retken.
● Eniten kalentereita myynyt johtaja saa palkinnoksi leffaliput (2kpl).

Antoisaa myyntiä toivottavat kalenterivastaavat

Reetta Pakkala
reettaipakkala@gmail.com

Laura Setälä
laura.setala@partio.fi
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