
 

                                                                                                               

 
PARTIOLAISTEN ADVENTTIKALENTERIEN 
MYYNTI ALKAA TIISTAINA 
15.10.!  

Lippukuntamme hankkii varoja myymällä partiolaisten 

adventtikalenteria. Tavoitteenamme on hankkia varoja, 

joiden turvin voimme pitää leirien ja retkien hinnan 

kohtuullisena kaikille myös ensi vuonna. 
 
Partiolainen on adventtikalenterin paras myyjä. 
Pyydämme teitä tukemaan yhteistä varainhankintaa. 
 
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. Kalenterimyyjät tunnistetaan parhaiten 
partiohuivista, joka tulee olla aina kaulassa kalentereita myydessä. Myyntiin voi kannustaa 
palkinnoilla, joita jaamme erityisen ahkerille myyjille. Tonttumerkin saa, kun on myynyt 12 
kalenteria. Jos yltää 20 kalenteriin, saa HKPT-palkinnon. 
 
Partiolaisten adventtikalenterimyynnillä on pitkät ja ansiokkaat perinteet: adventtikalentereita on 
myyty vuodesta 1947 lähtien. Kalentereiden tuotto menee kokonaisuudessaan partiotoiminnan 
tukemiseen. Kalenterin myyntihinta on 10 €, josta lippukuntamme saa 4,50 €. Kalentereiden myynti 
on arvonlisäverovapaata varainhankintaa. Tänä vuonna kalenterin on kuvittanut Christel Rönns. 
 
Kalentereita myytäväksi saa omalta johtajalta 

Luovutamme kokouksissa partiolaisille kalentereita myyntiin alla olevaa lupalappua vastaan. Samat 
tiedot voi ilmoittaa johtajalle myös sähköisesti. Otetuista kalentereista saa palauttaa vain puolet, 
joten kalentereita ei kannata hamstrata. Lisää kalentereita saa omalta johtajalta. Myymättömät 
kalenterit tulee palauttaa to 5.12. mennessä ryhmänjohtajalle kololle. Lippukunta lähettää 
tämän jälkeen jokaiselle kotiin laskun myyntiin otetuista kalentereista, eli kalentereista saadut rahat 
voi pitää. 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 palkkion.  
 
  
Joulunodotusterveisin,  
 
Lippukunnanjohtaja   Kampanjapäällikkö       
Saara Heinänen    Reetta Lahtinen 
saara@hkpt.fi   reetta@hkpt.fi  
050 304 5962   040 054 8764 
 
  
 

Annan lapselleni luvan ottaa myyntiin kalentereita loka-marraskussa 2019. Mikäli kalentereita jää 
myymättä, niistä voi palauttaa puolet. 

Partiolaisen nimi________________________________________   

Vanhemman allekirjoitus___________________________________  

 Palautathan tiedot lapsen ryhmänjohtajalle 
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ADVENTTIKALENTERIMYYNTI 
PÄHKINÄNKUORESSA 

 

Mitä ja miksi? 

Partiolaiset myyvät adventtikalentereita joka vuosi kerätäkseen varoja 

toiminnan tukemiseen. Sekä johtajat, lapset että vanhemmat voivat 

myydä kalentereita. Myynti on hyvä tapa harjoitella erilaisia taitoja.  

 

Kalenterimyynti alkaa ti. 15.10. ja päättyy to 5 .12. 

 

 

Mitä meidän pitää tehdä? 

 

1. Palauttaa ryhmänjohtajalle kirjeen lopussa oleva lupalappu tai 

sähköinen lupa kalenterimyyntiin ennen, kuin kalentereita otetaan 

myyntiin 

2. Keskustella myynnistä kotona 

3. Huolehtia, että myymättä jääneet kalenterit palautetaan kololle 

viimeistään 5.12. 

4. Tarkistaa Kuksasta, että lapsen myymät ja palauttamat 

kalenterimäärät on merkitty oikein viimeistään 5.12. ja olla 

tarvittaessa yhteydessä kalenterikampanjapäällikköön. 

5. Maksaa kalentereista tuleva lasku 

 

 
 


