
Moikka,
Adventtikalentereiden myynti on taas ajankohtaista. Kalenterivastaavina toimii tänä vuonna
Laura ja Reetta. Tässä sähköpostissa on mahdollisimman paljon tietoa kalenterimyynnistä,
lisäksi laitetaan ajankohtaisuuksia ja muistutuksia whatsapp-ryhmiin.

Tänä vuonna lippukunnan nettisivuilta löytyy oma osio adventtikalenterille. Sivun osoite on
haukkavuorenhaltiat.net/adventtikalenterit. Sivun on tarkoituksena toimia mahdollisimman
laajana tietopankkina kaikista asioista. Sieltä löytyy tietoa niin johtajille, lapsille kuin koteihin.
Kaikkien asioiden kanssa kannattaa siis suunnata ensimmäiseksi katsomaan sieltä löytyisikö
vastausta. Sivua voi myös hyvin mainostaa vanhemmille. Nettisivun myötä olemme
pyrkineet siihen, että tulostettavaa ja jaettavaa paperia olisi mahdollisimman vähän.
Jaettavana tulee lupalaput viikolla 40, sekä kalentereiden jaon yhteydessä jaettavat myyjän
ohjeet, muuten pyrimme siihen, että kaikki tieto kulkisi sähköisesti.

Adventtikalenterin hinta on viime vuoden tapaan 10€. Kuten viime vuonna, maksutapoina on
lapsilla käteinen ja MobilePay. Lisäksi lippukunta saa kortinlukijan, tätä voi ottaa mukaan kun
kokouksissa mennään myymään. Kortinlukijan käyttöohjeistus tulee mahdollisimman pian,
selvitellään saataisiinko jakoon tallenne ohjeistuksesta tms.

Maanantaina (4.10) alkaen aletaan jakamaan lupalappuja kalentereiden myynnistä ja
vastaanottamisesta. Laput löytyvät kololta. Niihin pitää johtajien täyttää tämän vuoden
tärkeät päivämäärät, sillä laput ovat jatkossa käyttökelpoiset myös tulevina vuosina.
Tämäkin on turhan paperin käytön välttämiseksi. Lupalaput lapsien pitäisi palauttaa
seuraavaan kokoukseen, jossa voi alkaa jakamaan kalentereita niille joilta lupalappu löytyy.
Lupalappu löytyy myös HaHan nettivisivuilta, josta sen voi kotona tulostaa mikäli lappu
sattuu katoamaan. Lapun voi palauttaa myös sähköpostilla lähettämällä vastaavat tiedot
oman ryhmänjohtajan sähköpostiin. Kololta löytyy kansio, johon jokainen lupalappu laitetaan
oman ryhmän kohdalle.

Kalentereiden myynti alkaa 15.10. Kalenterit jaetaan meillä tätä edeltävänä viikkona (eli
11.10 alkaen), joten kertokaa kalentereita jakaessa tarkasti sitä, että myynti alkaa vasta
perjantaina, vaikka kalenterit saisi käteen jo maanantaina. Jotta lapsi voi ottaa
kalentereita, pitää hänellä olla lupalappu palautettuna. Kalentereita saa tottakai ottaa
lisää, mutta pitäkää vähän kontrollia siitä, ettei käy niin että yksi lapsi on ottanut yhteensä 50
kalenteria, eikä tilittänyt yhtäkään välissä. Eli jos otettujen kalentereiden määrä alkaa kasvaa
suureksi, välitilitykset olisivat toivottuja.

Kalenterit pitää palauttaa kololle ihan viimeistään 2.12 mennessä. Palautuspäiväksi
kannattaa kuitenkin merkitä tuolta viikolta oma kokouspäivä. Kalentereita voi palauttaa jo
aikaisemmin, mikäli kokee ettei kalentereita saa enää myytyä. Kalentereita voi myös
palauttaa muiden kokouspäivinä, mutta tärkeintä on että kaikki kalenterit ovat kololla 2.12.
Myös kaikkien rahojen pitäisi olla tilitettynä 2.12 mennessä. Ryhmien johtajien
vastuulla on se, että kalenterit ovat palautettu ja tilitetty 2.12 mennessä.

Tilittäminen tapahtuu joko HaHan tilille tai MobilePaylla. Ensisijaisesti tilitys tilille.
Tilitys tiedot : Haukkavuoren Haltiat ry
FI33 11123000 367844 (Nordea)
viite 5555

http://haukkavuorenhaltiat.net/adventtikalenterit


MobilePay: Vastaanottajaksi laitetaan lippukunnan numero 52689 ja viestikenttään laitetaan
”Adventtikalenteri, [myyjän nimi]”.
Molemmissa tapauksissa kuitti/ kuva maksusta toimitetaan omalle ryhmänjohtajalle.

Tavoitteeksi tälle vuodelle ollaan otettu 900 kalenterin myyminen. Rahat menevät toiminnan
tukemiseen, pääpainona retket. Lapsia kannattaa kannustaa myymään sen valossa, että
myyminen vaikuttaa siihen, kuinka paljon voidaan retkille lähteä tai pitää erikoisempia
kokouksia. Halutaan kuitenkin lippukunnassa myös palkita ahkerat myyjät, ja samalla
kannustaa myynnissä. Tälle vuodelle palkintoja onkin siis tiedossa paljon ja ne menevät
seuraavasti:

● 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).

Toivomme, että kalentereita käytäisiin myymässä myös kokouksessa. Toivoimme, että
kolon lähialueet jätetään sudenpennuille, jotta kokouksessa voidaan käydä yhdessä
harjottelemassa myymistä. Lähialueiden kauppojen yhteydessä myymisen mahdollisuudet
ovat selvityksessä, ilmoitamme näistä heti kun tietoa tulee. Nyt jo vastannut on pikkulaiva,
jonne saa mennä myymään. Mikäli haluatte mennä Pikkulaivaan myymään
kokouksessa, laittakaa viestiä Reetalle.

Mikäli olette menossa myymään kokouksessa johonkin tiettyyn paikkaan tai tiedätte
olevanne koko kokouksen kololla, voisi paikan/ kolon ilmoittaa myyntipaikaksi netissä, jolloin
kalentereita haluavat osaavat tulla oikeaan aikaa oikeaan paikkaan. Myyntipaikan
ilmoittamisen ohjeet löytyvät täältä:
https://www.adventtikalenteri.fi/myyjille/kampanjan-hallinta/kampanjan-kaynnistaminen/myyn
tipaikan-ilmoittaminen/?utm_campaign=SP%20Adventtikalenteriviesti%20lippukunnille%202
021&utm_medium=email&utm_source=Mailjet

https://www.adventtikalenteri.fi/myyjille/kampanjan-hallinta/kampanjan-kaynnistaminen/myyntipaikan-ilmoittaminen/?utm_campaign=SP%20Adventtikalenteriviesti%20lippukunnille%202021&utm_medium=email&utm_source=Mailjet
https://www.adventtikalenteri.fi/myyjille/kampanjan-hallinta/kampanjan-kaynnistaminen/myyntipaikan-ilmoittaminen/?utm_campaign=SP%20Adventtikalenteriviesti%20lippukunnille%202021&utm_medium=email&utm_source=Mailjet
https://www.adventtikalenteri.fi/myyjille/kampanjan-hallinta/kampanjan-kaynnistaminen/myyntipaikan-ilmoittaminen/?utm_campaign=SP%20Adventtikalenteriviesti%20lippukunnille%202021&utm_medium=email&utm_source=Mailjet


Pikkulaivassa järjestetään myös koko lippukunnan yhteinen myyntipäivä 30.10. Tästä
on tulossa lisää tietoa ja aikatauluja myöhemmin, mutta kirjoittakaa päivä jo kalenteriin ja
kertokaa lapsille.

Kysymyksiä saa laittaa ja lisää ohjeistusta tulee varmasti vielä, tästä toivottavasti löytyy
kuitenkin ne tärkeimmät. Alta löytyy vielä tärkeät päivämäärät, sekä kalenterivastaavien
yhteystiedot.

Tsemppiä kalentereiden myyntiin ja laittakaa viestiä mikäli kysyttävää tulee!

Terveisin: Reetta ja Laura

Ensimmäiset kalenterit jaossa kololla

(muista palauttaa lupalappu!)

11.–15.10.2021

Kalenterimyynti alkaa 15.10.2021

Myymättömät kalenterit palautettan kololle
viimeistään

29.11.–2.12.2021

Myydyt kalenterit maksetaan Hahan tilille
viimeistään

2.12.2021

Kalenterivastaavat:

Laura Setälä, laura.setala@partio.fi

Reetta Pakkala, reettaipakkala@gmail.com

mailto:laura.setala@partio.fi
mailto:reettaipakkala@gmail.com

