
Heli Matintalo, heli.matintalo@partio.fi

KALENTERIKETTUKOULUTUS 2022



Tämän vuoden 
kalenteri

Kuvittajana toimii Ninka Reittu

– Kuvittaa myös vuoden 2022 adventtikalenterielämykseen 
sisältyvän partiolaisten joulutarinan.



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



Markkinointimateriaalit

Lähetetty postitse Kuksaan merkityille 
joulukampanjapäälliköille

Partiotoimistolta saa lisäkappaleita

Kaikki materiaalit löytyvät osoitteesta 
partio.fi/materiaalipankki

Joulukampanjapäällikön opas, myyntijulisteet (A3 ja 
A4), flaikut, somekuvat, tonttumerkkidiplomit, 
valmiit kirjepohjat



Kampanja netissä
Kalenteriketuille ja myyjille tarkoitettu sivusto

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

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

nterit

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/myyjille
lounaissuomi.partio.fi/lippukunnalle/muuta/adventtikalenterit
http://www.adventtikalenteri.fi/
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!

Kun lippukunta on lisännyt itsensä verkkokauppaan, niin 
oman myyntilinkin voi napata suoraan täältä käyttöön: 
www.adventtikalenteri.fi/myyjille/myynti/verkkokauppa-
myyntikanavana/

http://www.adventtikalenteri.fi/
http://www.adventtikalenteri.fi/myyjille/myynti/verkkokauppa-myyntikanavana/


Joulukampanja-
päälliköiden 
koulutukset

Valtakunnallisesti koulutus moodlessa (n. 1 tunti)

Kuksa – kampanjan tuotemyynti –koulutus

– 3 valtakunnallista verkkokoulutusta Teamsissa

Lisätietoa: 
https://www.adventtikalenteri.fi/myyjille/kampanja
n-hallinta/tuki-kampanjapaallikolle/koulutukset/

https://www.adventtikalenteri.fi/myyjille/kampanjan-hallinta/tuki-kampanjapaallikolle/koulutukset/


TILASTOJA



Myynti piireittäin (myös verkkokauppa) 
2021
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Adventtikalentereiden kokonaismyynti L-SP
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Myynti lippukunnissa, myynti/jäsen
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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 
www.adventtikalenteri.fi/myyjille: 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

http://www.adventtikalenteri.fi/myyjille


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) 



Maksuvaihtoehdot
Käteinen

Korttimaksupääte (mm. iZettle, SumUp)

Mobiilimaksuvaihtoehdot, kuten MobilePay

MobilePay MyShop lippukunnille alennushintaan: 
https://www.adventtikalenteri.fi/myyjille/helppo-
maksuratkaisu-adventtikalenterimyyntiin/

• Palvelun aloitusmaksu 0 € / norm. 99 € + Alv 24 % 

(alennettu hinta voimassa 31.7.2023 saakka)

• Palvelun kuukausimaksu 2,95 € + ALV 24 % / norm. 5,90 € 

+ Alv 24 % (alennettu hinta voimassa toistaiseksi)

https://www.adventtikalenteri.fi/myyjille/helppo-maksuratkaisu-adventtikalenterimyyntiin/


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



Esityksen valokuvat: Susanna Mikander, Aapo Rainio, Anna Enbuske, Atte Kesti / Suomen Partiolaiset

KAMPANJA KUKSASSA



Ohjeita Kuksan käyttöön

https://www.adventtikalenteri.fi/myyjille/kampan
jan-hallinta/kampanjan-kaynnistaminen/kuksa-
tilausjarjestelman-kayttoohjeet/

Aina voit myös kysyä toimistolta apua! 

https://www.adventtikalenteri.fi/myyjille/kampanjan-hallinta/kampanjan-kaynnistaminen/kuksa-tilausjarjestelman-kayttoohjeet/


MUUT ASIAT



75-vuotisjuhlavuosi

Juhlavuosi näkyy vuonna 2022

– Juhlanäyttelyissä Turussa ja pääkaupunkiseudulla 
esillä kalenterikuvituksia vuosien varrelta

– Myyntitempausviikko 14.-20.11., jolloin 

kalenterimyynti erityisesti esillä paikkakunnilla

– Lippukunnille haastekisa osallistua 

myyntitempausviikkoon. Palkintoina 2 x 500 € 

rahapalkinnot lippukunnille sekä 2 x Johtajatulet 
2023 –vapaaliput kampanjapäälliköille

– https://www.adventtikalenteri.fi/myyjille/kampanjan

-hallinta/kampanjan-aikana/vinkit-juhlavuoteen/

https://www.adventtikalenteri.fi/myyjille/kampanjan-hallinta/kampanjan-aikana/vinkit-juhlavuoteen/


Adventtikalenterin 
aktiviteettipaketti

Juhlavuoden kunniaksi teimme pientä 

adventtikalenteripuuhaa viikkokokouksiin kaikille 

ikäkausille. Pakettiin kuuluu Advisbingo-lomake ja 

muistipelikortit. Pelikorteilla voi pelata 

muistipeliä perinteiseen tyyliin tai varioiden, tai 

sitten hyödyntää niitä ihan muilla tavoin. 

Materiaalipaketin voi lainata Varaanin kautta joko 

Turun tai Porin toimistolta (ilmestyy Varaaniin 

15.10. mennessä) tai ladata käyttöön osoitteesta 

https://lounaissuomi.partio.fi/lippukunnalle/muut

a/adventtikalenterit/

https://lounaissuomi.partio.fi/lippukunnalle/muuta/adventtikalenterit/


Kannustepalkinnot

Tonttumerkit

– 12 myytyä kalenteria: tonttumerkki

– 50 myytyä kalenteria: hopeinen tonttumerkki

– 100 myytyä kalenteria: kultainen tonttumerkki (ja 

maininta Partio-lehdessä sekä Repolaisessa)



Kannustepalkinnot

20 myytyä kalenteria → teleskooppivartinen 
makkaratikku



Kannustepalkinnot

100 myytyä kalenteria → rajatun valikoiman 
Scandinavian Outdoorin lahjakortti

– Lahjakortilla saa valita yhden tuotteen rajatusta 

valikoimasta

– Mukana sekä aikuisille että lapsille sopivia tuotteita, 
kuten kenkiä, vaatteita, kasseja/reppuja sekä 

retkeilytarvikkeita



Joulukorttipaketit
Mauri Kunnaksen kuvittamia joulukortteja

Korttipaketti sisältää 6 kpl kortteja

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

Joulukorttipaketit tilataan Kuksasta kalenterien 
tapaan 

Lasku jälkikäteen piiriltä

Tilattuja joulukortteja ei saa palauttaa 
toimistoille, eli kannattaa tilata sen verran mitä 
uskoo myyvänsä!

– Kortteja voi myydä myös tulevina vuosina, eli ei ole 
vain yhden vuoden sesonkituote

– Korttimyynnistä ei saa 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.



Yhteistyölahjoitus
Kaikki kalentereita tilanneet lippukunnat voivat 
lahjoittaa marraskuussa adventtikalenterin 
partiolaisten tervehdyksenä kahdelle 
lippukunnan partiotyön kannalta 
merkitykselliseksi katsomalleen vaikuttajalle 
tai yhteistyötaholle.

Mikäli lippukunta on tilannut vähintään 50 
kalenteria, saa lippukunta lahjoittaa 
adventtikalenterit partiolaisten tervehdyksenä 
yhteensä viidelle taholle. 

Partiopiiri kustantaa nämä adventtikalenterit. 

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



Kampanjan tärkeät päivämäärät



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
Heli Matintalo

heli.matintalo@partio.fi

050 312 9426



Esityksen valokuvat: Susanna Mikander, Aapo Rainio, Anna Enbuske, Atte Kesti / Suomen Partiolaiset

KIITOS!


