ADVENTTIKALENTERITERVEHDYS
Myymme partiolaisten adventtikalentereita loka-marraskuussa
Lippukuntamme hankkii varoja myymällä partiolaisten adventtikalenteria loppusyksystä.
Tavoitteenamme on hankkia toimintarahaa, jonka turvin voimme pitää leirien ja retkien hinnan kohtuullisena
myös ensi vuonna. Tänä vuonna keräämme rahaa erityisesti ensi kesän leiriä varten, mutta kampanjassa hankittuja
varoja käytetään myös päivittäiseen harrastustoimintaan lippukunnassamme.
Partiolaisten adventtikalenterimyynnillä on pitkät ja ansiokkaat perinteet: adventtikalentereita on myyty jo
70 vuotta. Kalentereiden tuotto menee kokonaisuudessaan partiotoiminnan tukemiseen. Kalenterin myyntihinta
on 7 €, josta lippukuntamme saa 2,90 € (partiopiiri 2,23 € ja keskusjärjestö 1,87 €). Partiolaisten
adventtikalentereiden myynti ei ole tuloveron tai arvonlisäveron alaista tuloa eikä siihen tarvita rahankeräyslupaa.
Hiiden Hittavaisten myyntitavoite tälle vuodelle on huikeat 1300 kalenteria. Viime vuonna myimme 1269
kalenteria. Jokaiselle jäsenelle jaetaan 12 kalenteria. Jokainen 12 kalenteria myynyt partiolainen saa
partiopuseroonsa tonttumerkin 2018 (yli 50 kalenteria myynyt saa hopeisen tonttumerkin ja yli 100 kalenteria
myynyt kultaisen tonttumerkin). 20 kalenteria myyneet palkitaan lisäksi partiologollisella kännykässä käytettävällä
PopSocketilla. Lippukunnan paras myyjä saa palkinnokseen vielä partio-narurepun tai väiski-sateenvarjon.
Myynti alkaa 15.10.
Myydyt kalenterit tulee tilittää 30.11.2018 mennessä lippukunnan tilille FI09 5132 0520 0634 62
ja viestiin partiolaisen nimi, joka kalenterit on myynyt.
Mikäli tuntuu, että kalentereita ei saa kaupaksi, toivomme, että otatte yhteyttä Jasuun (jasu@hiidenhittavaiset.fi,
050-5930763) tai Ainoon (aino@hiidenhittavaiset.fi, 050-5614154) ja sovitaan palautuksesta. Näin toimien
saamme kalenterit tehokkaasti myyntiin.
Adventtikalentereita voi myydä esimerkiksi sukulaisille, tuttaville ja naapureille. Huivikaulainen partiolainen on
adventtikalenterin paras myyjä. Adventtikalentereita saa myös oikein hyvin myytyä ovelta ovelle kiertämällä,
mutta tällöin on hyvä mennä yhdessä aikuisen kanssa. Huomaathan, että adventtikalentereita voi ostaa
kätevästi myös verkkokaupasta www.adventtikalenteri.fi. Muistuttakaa ostajia merkitsemään
lippukunnan nimi Hiiden Hittavaiset, jotta saamme verkon kautta myydyistä lippukunnan osuuden.
Tarvitsemme myös teidän vanhempien apua. Myyntitilanne on monelle pienelle partiolaiselle jännittävä. Olisikin
hienoa, jos löytäisitte aikaa pieneen myyntiharjoitteluun partiolaisenne kanssa. Samalla voi olla hyvä keskustella
myyntitavoitteista ja tilattavasta kalenterimäärästä. Myös vanhemmat voivat myydä kalentereita esimerkiksi
työpaikallaan. Adventtikalenteri on erinomainen yrityksen joulutervehdyksenä. Tarvittaessa voitte ottaa yhteyttä
lippukunnan joulukampanjapäällikköön.
Tänä vuonna emme järjestä yhteistä myyntitapahtumaa Prismalla, koska viime vuonna kalenterimyynti siellä jäi
niin vähäiseksi, että ei ole järjestelyihin nähden kannattavaa.
Kalentereita saa lisää: Jasulta (Jaana Nurminen) jasu@hiidenhittavaiset.fi , Ainolta (Aino Juslén)
aino@hiidenhittavaiset.fi Lisätietoa adventtikalenterista: www.adventtikalenteri.fi
Joulunodotusterveisin, Jasu - Joulukampanjapäällikkö puh. 050-5930 763

FAKTAT PÄHKINÄNKUORESSA
Kalenterin hinta 7;Palauta myymättömät kalenterit viimeistään 20.11.
Jasulle tai Ainolle
Tilitä myydyt kalenterit viimeistään 30.11.
tilille FI09 5132 0520 0634 62 ja viestiin partiolaisen nimi.

