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Tämän vuoden kalenteri

Kuvittanut 
Christel 
Rönns

FSC -sertifioitu 
kartonki



Hinta
Kalenterin myyntihinta on 10 €

Lippukunta saa 4,50 €  (v. 2018: 2,90€)

Piiri 2,85 €  (josta piiri kustantaa mm. 
tonttumerkit, myyntipalkinnot, mainonta) 

Keskusjärjestö 2,65 € (kalenterin 
valmistuskulut ja valtakunnalliset 
markkinointi- ja rahtikulut).

Lippukunnan palautusoikeus 50 % myyntiin 
otetuista kalentereista



Verot
Luokitellaan yleishyödylliseksi yhteisöksi

Varojenkeräys, joka tehdään myynnin 
muodossa

Adresseja, merkkejä, kortteja, kakkuja tai 
muita sellaisia hyödykkeitä (=kalenteri) 

→ Ei veroa

Tärkeää, että 

– Kerrotaan, että tuetaan partiotoimintaa
(=yleishyödyllisen yhteisön varojen keräystä)

– Myydään itse (=vapaaehtoistoimintaa)



Luvat
Adventtikalenterin myynti ei täytä rahankeräyslaissa 
rahankeräykselle määriteltyjä muotoja, joten se 
ei tarvitse keräyslupaa.

Myyntipaikan omistajalta tai haltijalta tarvitaan lupa 

– Esim. kauppias

– Kauppakeskuksen johtaja tai markkinointiosasto

Julkisella paikalla tapahtuvassa myynnissä ei tarvita 
lupaa

– Kaduilla

– Ovelta ovelle



JOULUKAMPANJAPÄÄLLIKÖN PESTI



Pesti
pähkinänkuoressa

Kalenterikettukoulutukseen osallistuminen ja kampanjaan 
tutustuminen

Tavoitteen asettaminen yhdessä lpk:n johdon kanssa

Tilaukset ja kalentereiden nouto

Kalentereiden jako ja myyjien merkitseminen Kuksaan

Johtajien briiffaus

Myyntitietojen päivittäminen Kuksassa

Kalentereiden palautus

Tonttumerkkien ja palkintojen tilaus ja nouto

Laskun odotus piiriltä







MARKKINOINTIMATERIAALI



Myyntijuliste (A4 ja A3)

• Ilmoittakaa myynnistänne esim. kauppojen ja kirjastojen ilmoitustaululla

• Voi käyttää kaupan seinällä myös myyntitilanteessa

Flaikku

• Esim. nettikauppaa varten 

• Lippukunnan nimi kirjoitetaan laatikkoon

Saa materiaalipankista: 
partio.fi/materiaalipankki

Lisää saa partiotoimistoilta!

Markkinointimateriaali



A3-kokoinen kolon juliste 

• Saatavilla materiaalipankista

• Kiinnitetään kolon seinälle 

• Tavoitteen määrittelyyn

Somekanavien kuvat

• Saatavilla materiaalipankista 

• Lippukunnan oma Facebook-sivu, 
Instagram-tili jne. 

Kampanja lippukunnan
omissa kanavissa



www.partio.fi/materiaalipankki



Kampanja netissä

Kalenteriketuille ja myyjille tarkoitettu sivusto

– www.partio.fi/adventtikalenteri -> myyntivinkit, Kuksa-ohjeet, jne. 

– lounaissuomi.partio.fi/lippukunnalle/muuta/adventtikalenterit/

Ostajille tarkoitettu sivusto

– www.adventtikalenteri.fi

– Perustietoa, myyntipaikat, nettikauppa

Myyntipaikat-sivusto

– www.adventtikalenteri.fi/myyntipaikat

– Käykää laittamassa omat myyntipaikkanne sivustolle Kuksan 

kautta

http://www.adventtikalenteri.fi/myyntipaikat


Kalenterien 
nettikauppa

www.adventtikalenteri.fi

– Aukeaa 15.10.

– Ostaja voi tilatessaan määrittää miltä lippukunnalta 

kalenterin ostaa

– Ei aiheuta lippukunnalle toimenpiteitä, SP postittaa

– Toimitusmaksu n. 2€

Huom! SP tilittää lippukunnille nettimyynnin osuuksia vain 
10 € ylöspäin

Tilinumero Kuksaan Adventtikalenterin IBAN-tilinumero –
kohtaan lippukunnan yhteystiedoissa!





TILASTOA
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MYYNTI LIPPUKUNNISSA
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LIPPUKUNTIEN VIIME VUODEN TUOTTO

Lippukuntien v. 2018 myynti

- 53795 myytyä kalenteria x 2,90 € = 156 005,05 €

Lippukuntien v. 2019 myynti

- 46352 myytyä kalenteria x 4,50 € = 208 584,00€

ELI 52 578,95 EUROA ENEMMÄN 



Lippukunnan 
myyntitavoite

Lippukunta päättää tavoitteesta

Tiedota ajoissa, jotta kaikki sitoutuvat

Parhaat tavoitteet ovat konkreettisia (ja realistisia)

– Lippukunnan kesäleiri

– Kuljetus 

– Uusi puolijoukkueteltta

Ostetaan PJ-teltta 1990 €

– Myydään 440 kalenteria

Kerätään n. 3000 €

– Lippukunnassa 80 jäsentä, jokainen myy 10 kalenteria

– Kalenterin lpk-osuus on 4,50 euroa = 3600 €



KÄYTÄNNÖN TYÖ



Myyjien
kannustaminen

Ohjaa ja neuvo

– Esittele parhaat myyntimenetelmät, vinkkejä löytyy 
partio.fi/adventtikalenteri: miten tervehditään, mihin varat 

käytetään, miten varaudutaan vastaväitteisiin. 

– Muista roolikortit, joilla voi harjoitella myyntitilanteita

Palautteen antaminen myyjille vaikuttaa tulevien vuosien 
kampanjaan. 

– Piirin ja SP:n myyntipalkinnot

– Lippukunnan omat palkinnot



Pienten myyjien 
vanhemmat

Vanhemmille ajoissa tiedote kotiin, käytettävissä valmis 
malli: partion materiaalipankki

Vanhempien tiedettävä, miksi kalenteria myydään ja 
pidettävä myyntiä tärkeänä.

– Lippukunnan varainhankinta. Mihin raha oikein käytetään?

– Kasvatuksellinen merkitys. Mitä lapsi oppii myydessään 

adventtikalenteria?

Myös vanhemmat voivat halutessaan myydä 
adventtikalentereita, tai heillä voi olla suhteita, 
joista voi olla apua myynnissä



Myyntipaikat

Myyntiä voi vauhdittaa esimerkiksi jalkautumalla 
kauppakeskuksiin, joulumyyjäisiin, joulukadun avajaisiin.

Suomen Partiolaiset muistuttaa K- ja S-ryhmien kauppiaita 
kampanjasta ennen myyntiajan alkua

Kaupunginosaryhmät tai alueryhmät Facebookissa, 
paikallislehdet, taloyhtiön ilmoitustaulu

Seurakunnan tilaisuudet

Myyntipaikat näkyviin adventtikalenteri.fi:ssä,
Kuksan kautta (tavaratalo yms. myynti, mutta myös 
kolomyynti)

Yhteinen myyntitempaus kaikissa K-Citymarketeissa 21.-22.11. 
klo 10-15. Ilmoittautumisohjeet tulossa lippukuntiin. 



Maksuvaihtoehdot

MobilePay MyShop

– MyShop tarkoittaa lyhytnumeroa (tai QR-koodia), jonka avulla 

asiakas maksaa kännykässään olevalla MobilePay –

sovelluksella 

– Lippukunta voi tehdä myös halutessaan useamman 

lyhytnumeron/QR-koodin, joissa on tuote ja ryhmän nimi. 

Pankkitilille tulleet myynnit on helpompi kohdistaa oikein.

– Vastaanotettuja maksuja pääsee seuraamaan reaaliaikaisesti 

netissä.

– Tilitys tapahtuu päivittäin lippukunnan pankkitilille.

MobilePay tarjoaa lippukunnille vuoden 2020 kampanjassa 

siirtomaksut alennettuun hintaan 0,5 % / maksutapahtuma ilman 

minimiveloitusta!



MobilePay -osto 

Näin esimerkiksi adventtikalenterin maksaminen tapahtuu:

– Kalenterimyyjä laittaa maksutarran esille, jotta oma lyhytnumero 
on selkeästi näkyvillä.

– Ostaja avaa MobilePay-sovelluksen ja syöttää oikean summan ja 

saajan (lyhytnumero).

– Ostaja vahvistaa maksun.

– Kalenterimyyjä näkee vastaanotetun maksun maksajan 

puhelimesta, jonka jälkeen hän luovuttaa adventtikalenterin 
ostajalle.

– Lippukunnan kampanjapäällikkö ja rahastonhoitaja näkevät 

maksut MobilePay-portaalista



Maksuvaihtoehdot

Korttimaksupääte (mm. iZettle, SumUp, Nets)

– Sopimukset, myyntiprovisio, laitteen vuokra

Yleisesti partiotoimintaan soveltuu parhaiten 
kuukausimaksuton laite

Lain mukaan korttimaksuista koituvia kustannuksia ei saa periä 
asiakkaalta



Turvallisuus
Partion turvallisuusohjeet ja kriisiviestintäohje 

Kalenteria myydään vain, mikäli se on turvallisesti 
mahdollista

Myyntitilanteen harjoitteluun on tänä vuonna hyvä kiinnittää 
erityistä huomiota. Turvavälin pitäminen on tärkeä muistaa 
myös kalentereita myytäessä, jotta ostaja ei koe tilannetta 
epämiellyttävänä

Turvallinen myynti

– Kalenteria myytäessä ovelta ovelle voi myyjä ottaa ovikelloa soitettuaan 

muutaman askeleen taaksepäin.

– Jos kalenteria myydään sisätiloissa, on kasvomaskin käyttö suositeltavaa.

– Mobiili- tai korttimaksua tarjoamalla vähennätte lähikontaktin tarvetta.

– Myymään lähdetään vain täysin terveinä!



Turvallisuus

Korona -tilannetta seurataan, pidämme teidän ajan tasalla

Kalenterien nettikaupan hyödyntäminen

Mobiili- ja korttimaksaminen

Paikallisen etämyynnin toteuttaminen:

– Kertokaa paikkakunnan / kaupunginosan fb-ryhmässä mistä kalenterin saa 

ostettua

– Tarjotkaa naapurustolle mahdollisuutta tilata kalenteri postilaatikkoon 

toimitettuna. Asiakas tekee tilauksen maksamalla kalenterin 

lippukuntanne MobilePay-numeroon ja kirjoittamalla viestikenttään oman 

osoitteensa. MobilePay MyShopissa voitte myös tehdä sivuillenne QR-

koodin, jolla maksaminen on helppoa

– Jakakaa alueen postilaatikoihin materiaalipankista löytyvä flyer, jossa 

kerrotaan mahdollisuudesta ostaa kalenteri verkkokaupasta

https://partio.emmi.fi/l/PTgDXFsbJzgw


Siirtykäämme käyttämään Kuksaa →

KAMPANJA KUKSASSA



MUUT ASIAT



Kannustepalkinnot

12 myytyä kalenteria → Tonttumerkki



Kannustepalkinnot

20 myytyä kalenteria → retkiruokakulho

• Silikonia
• Kokoon taittuva
• Tiivis kansi
• n. 0,75 l



Kannustepalkinnot

50 myytyä kalenteria → Hopeinen tonttumerkki



Kannustepalkinnot

100 myytyä kalenteria → Kultainen tonttumerkki



Kannustepalkinnot

100 myytyä kalenteria → riippumatto

• Kiinnityskoukut ja köydet 
mukana (leveä puunhalaaja 
-malli)

• Eagles Nest Outfitters
DoubleNest



Kampanja
partio-ohjelmassa

Kaikille ikäkausille on tarjolla valmiita 
aktiviteetteja, jotka on muokattu 
adventtikalenteriteemaan sopiviksi.

Sudenpennuille on lisäksi oma jälkimerkki 
ja seikkailijoille oma taitomerkki.

Saatavilla materiaalipankista 



Joulukorttipaketit

mm. Mauri Kunnaksen, Martta Wendelinin
ym. kuvittamia joulukortteja

Korttipaketti 6 kpl kortteja

Myyntihinta 5 €, lippukunta saa 2,50 € / 
myyty paketti

Joulukorttipaketit tilataan Kuksasta 
kalenterien tapaan 

Lasku jälkikäteen piiriltä

(ei palautusprosenttia, ei myyntipalkintoja)



Sähköinen 
osaamismerkki

Sähköisellä osaamismerkillä tuodaan esiin tietoja, taitoja, 
osaamista ja saavutuksia. Joulun varainhankinnassa mm. 
projektinhallintataitoja, talousosaamista, myyntityötä, viestintää.

Hae merkkiä kampanjan päätyttyä: 
partio.fi/varainhankinnanosaamismerkki

Sähköinen portfolio, CV tai sosiaalisen median jako. Voi myös 
tulostaa todistukseksi.

”Osaa soveltaa valtakunnallisen varainhankintakampanjan paikallistason toteutukseksi. Ymmärtää 
varainhankinnan merkityksen yleishyödyllisen järjestön toimintaedellytysten turvaamisessa. Osaa johtaa 

paikallisen varainhankintakampanjan suunnittelua ja toteutusta. Osaa johtaa, ohjata ja kannustaa eri 
ikäisiä lapsia, nuoria ja aikuisia varainhankintaan liittyvissä asioissa, esimerkiksi kampanjatuotteiden 

myyntityössä. Arvioi oppimaansa ja omaa kehittävän työskentelyotteen”



Yhteistyölahjoitus
Lippukunnat voivat lahjoittaa marraskuussa adventtikalenterin 
partiolaisten tervehdyksenä kahdelle (2) lippukunnan 
partiotyön kannalta merkitykselliseksi katsomalleen 
vaikuttajalle tai yhteistyötaholle

– Esim. kunnanjohtaja, vahtimestari, kunnanvaltuuston tai -
hallituksen puheenjohtaja, kirkkoherra, kirkkovaltuuston 
puheenjohtaja, kunnan/srk:n nuorisolautakunnan puheenjohtaja tai 
kunnan/srk:n nuorisotoimenjohtaja, maanomistaja, kauppias, koulun 
rehtori, päiväkodin johtaja tai vastaava partiolle merkityksellinen 
henkilö

Partiopiiri kustantaa nämä kaksi adventtikalenteria. 

Lahjoitus merkitään Kuksaan kalenterimyyntitietoihin, 
jossa ilmoitetaan kalenterin saajan nimi ja taho



Kampanjan
tärkeät päivät

1.10. mennessä tehtävä kalenteritilaus Kuksan kautta

5.10. alkaen kalenterit noudettavissa (toimistot auki ma-ke, pe 
klo 10-16 ja to klo 11-18)

15.10. kalenterien myynti alkaa!

30.11. alkaen tonttumerkit ja myyntipalkinnot noudettavissa 
(myyntitiedot ajan tasalla Kuksassa)

5.12. kalenterien myynti päättyy

13.12. mennessä myyntitiedot ajan tasalla Kuksassa!

17.12. mennessä myymättömät kalenterit palautettu 
toimistoille



PALAUTE

Kalenterikettu ja lippukunta saa antaa palautetta

Palautekysely tulee kalenteriketun sähköpostiin 
joulukuussa, vastaaminen vie n. 10 minuuttia.

Vastaaminen kuuluu pestiisi!



TUKI

Kaikki kampanjaan liittyvät asiat
Marianna Lindeman

marianna.lindeman@partio.fi

050 312 9426

mailto:marianna.lindeman@partio.fi


Kalenterikuvitukset 2020: Christel Rönns

KIITOS!


