ADVENTTIKALENTERIEN MYYNTI ALKAA 15.10.!
Helsingin Kalevan Pojat ja Tytöt hankkii varoja myymällä partiolaisten
adventtikalenteria. Tavoitteenamme on hankkia toimintarahaa, jonka turvin voimme
pitää leirien ja retkien hinnan kohtuullisena kaikille myös ensi vuonna.
Partiolainen on adventtikalenterin paras myyjä. Toivomme myös teiltä apua, hyvät partiolaisen vanhemmat.
Pyydämme teitä alla olevalla lupalapulla sitoutumaan ottamaan tietyn määrän kalentereita myyntiin.
Vanhemmatkin voivat myydä kalentereita esimerkiksi työpaikallaan.
Adventtikalenterien myynti yhteisen hyvän eteen opettaa partiolaisille tärkeitä taitoja. Itse myyntitilanne voi
kuitenkin olla jännittävä varsinkin ensimmäisillä kerroilla. Olisi hienoa, jos voitte tsempata partiolaista tai
harjoitella myyntitilannetta etukäteen kotona. Myyjät tunnistetaan partiohuivista, joka tulisi olla aina
kaulassa kalentereita myydessä. Toivomme, että myös keskustelette partiolaisen kanssa myyntitavoitteista,
ettei tule otetuksi liian isoa palaa haukattavaksi. Myyntiin lapsia voi kannustaa palkinnoilla, joita jaetaan
ahkerille myyjille. Tonttumerkin saa, kun on myynyt 12 kalenteria. Jos yltää 20 kalenteriin, saa HKPTpalkinnon.
Partiolaisten adventtikalenterimyynnillä on pitkät ja ansiokkaat perinteet: kalentereita on myyty vuodesta
1947 lähtien. Viime vuonna kalenteri täytti 70 vuotta! Tuotto menee kokonaisuudessaan partiotoiminnan
tukemiseen. Myyntihinta on 7 €, josta lippukuntamme saa 2,90 €, partiopiiri 2,23 € ja keskusjärjestö 1,87 €.
Myynti ei ole tuloveron tai arvonlisäveron alaista tuloa eikä siihen tarvita rahankeräyslupaa.
Kalentereita saa omalta johtajalta
Luovutamme partiolaisille kalentereita myyntiin alla olevaa lupalappua vastaan. Samat tiedot voi ilmoittaa
johtajalle myös sähköisesti. Otetuista kalentereista lippukunta saa palauttaa vain 50 %, joten kalentereita ei
kannata hamstrata. Lisää kalentereita saa omalta johtajalta. Myymättömät kalenterit tulee palauttaa
5.12. mennessä omalle johtajalle. Lippukunta lähettää tämän jälkeen jokaiselle kotiin laskun myyntiin
otetuista kalentereista. Huomioithan, että kalenteri täytyy maksaa, jos sitä ei palauteta ajoissa, vaikka se
olisikin jäänyt myymättä.
Muista myös:
Kaukaisimmille sukulaisille ja tutuille kannattaa mainostaa adventtikalenterit.fi -sivustoa, josta voi tilata
kalenterin. Kun tilaukseen nimetään Helsingin Kalevan Pojat ja Tytöt, saamme lippukuntaosuuden.
Joulunodotusterveisin,
Lippukunnanjohtaja
Saara Heinänen
050 304 5962

Kampanjapäällikkö
Reetta Lahtinen
040 054 8764

Sitoudumme ottamaan myyntiin ____ kalenteria loka-marraskuussa 2018.
Partiolaisen nimi________________________________________
Vanhemman allekirjoitus ___________________________________
Vanhemman nimenselvennys ___________________________________
Palautathan lapun tai välität luvan sähköisesti lapsen ryhmänjohtajalle

