Adventtikalenteriohjeistus 2020
Partiolaisten perinteinen jokavuotinen adventtikalenterikampanja on taas pyörähtänyt
käyntiin! Kalenterien jako ryhmille on aloitettu, joten jokaisen pitäisi saada kalenterinsa
tämän viikon aikana kotiin. Pitäkää kalentereista hyvää huolta! Jos lapsesi on ensimmäistä
vuotta partiossa, niin viestissä on paljon uutta ja hyödyllistä tietoa kampanjaa koskien.
Partiolaisten adventtikalenterikampanja alkoi 15.10., ja myymme kalentereita
loka-marraskuussa partiolaisten varainhankintakeinona. Kaikki lippukunnan jäsenet saavat
osallistua kampanjaan ja mukaan otetaan mielellään myös kotiväen apu!
Kampanjan onnistumiseksi tarvitsemme apuanne. Partiolainen on adventtikalenterin paras
myyjä. Vaikka lapsi olisikin kohtelias ja reipas, on myyntitilanne usein jännittävä. Täten
olisikin hienoa ja toivottavaa, jos löytäisitte aikaa pieneen myyntiharjoitteluun lapsenne
kanssa. Tärkeää myyntitilanteessa on kohtelias käytös, turvallisuus ja myynnin mielekkyys.
Myyntitilannetta harjoitellaan etukäteen myös kokouksissa ja pyrimme pitämään kokouksia,
joissa menemme yhdessä myymään kalentereita. (Oheen liitetty harjoittelukortteja
myyntitilannetta varten! Jaamme myös niitä kokouksissa.)
Yhteinen Kilon Kipinöiden lippukunnan myyntitempaus pidetään näillä näkymin
21.-22.11. Mankkaan K-Supermarketissa. (Ajasta lisää lähempänä ryhmänjohtajilta).

Kampanja on monella tapaa tärkeä:
● Kasvatuksellinen merkitys: Kalenterimyynti opettaa kampanjaan osallistuville
kaupankäyntiä ja käsitystä taloudesta sekä ihmisten kohtaamista ja yhteisen hyvän
eteen toimimista.
● Taloudellinen merkitys: Adventtikalenterikampanja on vuoden tärkein
varainhankintakampanja, joka mahdollistaa osaltaan partiotoiminnan. Kampanja on
vuoden merkittävin tulonlähde lippukunnille.
● Viestinnällinen merkitys: Adventtikalenterikampanja lisää partion näkyvyyttä
● Historiallinen merkitys: Vuodesta 1947 lähtien partiolaisten adventtikalenteri on
kuulunut joulun odotukseen ja mahdollistanut partiotoiminnan.
● Mahdollisuus hyväntekeväisyyteen: Kalenterin ostaja on mukana tukemassa
arvokasta paikallista nuorisotoimintaa.

Yhden kalenterin hinta on 10€, josta 4,50€ tulee lippukunnalle, 2,85€ partiopiirille ja 2,65€
Suomen Partiolaisille. Tuotot käytämme lippukunnassa ryhmien ja lippukunnan retki- ja
leiritoimintaan sekä pidämme osallistumismaksut tällä tavoin kohtuullisina. Partiolaisten
adventtikalentereiden myynti ei ole tuloveron tai arvonlisäveron alaista tuloa eikä siihen
tarvita rahankeräyslupaa.
Myynti painottuu tänä vuonna läheisiin ihmisiin, koska kokouksissa joudumme jättämään
ovelta ovelle myynnin kokonaan pois. Tämän vuoksi onkin tärkeää kannustaa lasta
myymään kalentereita esimerkiksi sukulaisille, ystäville, tutuille, työkavereille, opettajille ja
niin edelleen. Olisiko myyminen mahdollista kouluissa tai vanhempien työpaikoilla? Tämä ei

kuitenkaan sulje pois esimerkiksi oman taloyhtiön tai kerrostalon asukkaille myymistä ovelta
ovelle, vaikka yhdessä vanhemman kanssa. Monet ostavat mieluusti kalenterin tutulta
naapurilta!

Kaikille on tilattu ennakkoon 12 adventtikalenteria myyntiin, ja siitä saakin tonttumerkin
todistukseksi suorituksesta. Toki määrä voi olla suurempi tai pienempikin. Kannattaa pohtia
perheessä sopivaa määrää ja miettiä omaa tavoitetta. Parhaat myyjät palkitaan.
● 12 myytyä kalenteria = tonttumerkki
● 50 myytyä kalenteria = hopeinen tonttumerkki
● 100 myytyä kalenteria = kultainen tonttumerkki
Kalentereita saa helposti lisää ryhmänjohtajilta tai kampanjapäälliköiltä kysymällä!

Kirjanpito kalentereiden ja rahojen määristä hoidetaan oman ryhmän kautta. Vanhempana
olisi kuitenkin hyvä seurata lapsen rahankäsittelyä kampanjan aikana, jos tarve vaatii. Sekä
kalentereiden että rahojen käsittely vaatii erityistä tarkkuutta ja huolellisuutta jokaiselta.
Kalenteritilannetta käydään läpi kokouksissa viikottain, mutta tätä tulisi seurailla myös
kotona. Lasten kanssa kannattaa yhdessä pitää kirjaa siitä, kuinka monta kalenteria on
myyty ja millä tavalla maksu on suoritettu.
Tilitys eli rahojen palautus lippukunnalle tehdään mieluiten tilisiirtona suoraan lippukunnan
tilille vanhempien välityksellä. Tällöin pystymme vähentämään välikäsiä rahojen käsittelyssä,
joka on täytynyt ottaa huomioon vallitsevan pandemiatilanteen vuoksi.
Kilon Kipinöiden lippukunnan tilinumero: FI95 1428 3000 2072 96.
Jos ette jostain syystä millään pysty suorittamaan tilitystä tilisiirrolla, otamme
hätätapauksessa myös käteistä vastaan.

Kalenterit tulee tilittää viimeistään 3.12.2020 mennessä, mieluiten sitä mukaan kuin
myynti etenee.
- Kaikki rahat myydyistä kalentereista tulee olla tilitettynä ja myymättömät
kalenterit palautettuna omalle johtajalle 3.12. mennessä!
- Tilityksen yhteydessä tulee mainita seuraavat tiedot:
- myyjän nimi
- myyjän ryhmän nimi
- myytyjen kalenterien määrä
- summa numeroina
Tilitystavasta tulee mainita omalle johtajalle.

Maksutapoja ovat käteinen ja MobilePay. Lisäksi kalentereita voi ostaa suoraan
verkkokaupasta, www.adventtikalenteri.fi, ja ohjata tukensa haluamalleen lippukunnalle.
(Huom! Verkkokaupan kautta kalenteria ei voi ostaa lapselta, vaan kalenterit postitetaan
partion toimistolta.)

MobilePay:
Lippukuntamme lyhytnumero on 50603, jonka laittamalla puhelinnumeron kohdalle pystyy
maksamaan minkä tahansa summan. Lisäksi QR-koodin skannaamalla myyjän puhelimen
näytöltä tai tulostetulta lapulta voi maksaa suoraan yhden kalenterin hinnan 10€. (QR-koodi
alempana liitteenä, mahdollista vaikka tulostaa)
Maksutavoista ja rahojen käsittelystä löytyy lisätietoa osoitteesta:
https://www.partio.fi/lippukunnille/projektit-ja-hankkeet/adventtikalenteri/maksutavat-ja-rahan
kasittely/
Koronaohjeista muutama tärkein:
● Mobiilimaksua tai verkkokauppaostoa tarjoamalla vähennetään lähikontaktien
tarvetta.
● Kasvomaskin käyttö suositeltavaa.
● Myymään voi lähteä vain täysin terveenä!

Kampanjapäällikköinä toimivat tänä vuonna Anna Hyytiäinen ja Anni Koponen. Jos
kampanjan aikana herää kysyttävää tai muita ongelmia, ottakaa vain rohkeasti yhteyttä!
Anna Hyytiäinen: 0407164893, anna.hyytiainen@kilonkipinat.fi
Anni Koponen: 0443466506, anni.koponen2002@gmail.com
Hyvää syksyä ja tulevan joulun odotusta!
Kiitos jo etukäteen avustanne, tehdään yhdessä tästä kampanjasta mahtava!
Yhteistyöterveisin,
Joulukampanjapäälliköt Anna ja Anni sekä kaikkien ryhmien johtajat

