
Adventtitervehdys partiolaisen kotiväelle 

 
Kaukapartio hankkii loka–marraskuussa varoja myymällä partiolaisten adventtikalentereita ja 
joulukortteja. 
 
Kalentereiden ja korttien tuotto tulee kokonaisuudessaan partiotoiminnan tukemiseen. Lippukuntamme 
tavoitteena on hankkia toimintarahaa pystyäksemme järjestämään 
laadukasta toimintaa niin, että retkien ja leirien osallistumismaksut 
pysyvät kohtuullisina. Ensi vuonna Kaukapartio täyttää 40 vuotta 
ja tänä vuonna keräämme rahaa erityisesti ensi kesänä järjestettäviä 
tapahtumia, kuten juhlavaellusta ja juhlaleiriä varten. 
 
MYYNTIHINNAT: 
Adventtikalenteri 6 € (josta lippukuntamme saa 2,40 €)  
Timo Kästämän taitekorttipaketti 5 € (lippukunnalle 1,50€) 
Mauri Kunnaksen joulukorttipaketti 3 € (lippukunnalle 0,90 €) 
 
Pyydänkin teiltä apua, hyvät partiolaisen vanhemmat. Partiolainen itse on adventtikalenterin paras myyjä. 
Meidät tunnistetaan partioasusta, vähintään partiohuivi pitäisi olla kaulassa. Vanhemmat voivat myös opastaa 
reippaaseen ja kohteliaaseen käytökseen, ja antaa vaikka pientä myyntikoulutustakin. Keskustelkaa myös 
myyntitavoitteista, ettei tule otetuksi liian isoa palaa haukattavaksi. Myös vanhemmat voivat myydä 
kalentereita ja kortteja esimerkiksi työpaikallaan.  
 
Partiopiiri antaa kannustepalkintoja aktiivisille myyjille: 

 vähintään 8 tuotetta (tuote = kalenteri/korttipaketti) myynyt saa Tonttumerkin 2011 

 vähintään 15 tuotetta myynyt saa Partio Scout –fanikaulaliinan tai Partiopipon 
 
Lisäksi Kaukapartio palkitsee parhaat myyjät joulujuhlassa. 
 
Joulukampanjan tuotteita saa hakea Kaukajärven ja Levonmäen koloilta aina silloin, kun siellä on johtajia niitä 
antamassa eli aina ryhmien kokoontumisaikoina. Esimerkiksi Kaukajärven kololla ma, ti, ke klo 18-19.30, ja 
Levonmäellä ma, to klo 18-19. Hae mieluiten aina samasta paikasta, ettei kirjanpito mene sekaisin. 
 
Kalenterit ja kortit tulee tilittää perjantaihin 2.12.2011 mennessä, jolloin kaikki rahat myydyistä tuotteista 
ja myös myymättömät tuotteet tuodaan kololle. Kaukajärven kololle voi tulla perjantaina 2.12. tilittämään klo 
18-19. Tilittää voi myös aiemmin. Adventtikalentereita saa tuoda takaisin enintään 35 %. 
 
Vinkkejä myyntiin: 

 Paras myyntiaika on klo 16.30-19.30, vältä myöhempää aikaa. 

 Voit aloittaa esim. ”Hyvää iltaa! Olen Kaukapartiosta ja myyn partiolaisten adventtikalentereita ja joulukortteja. 
Haluaisitteko tukea partiotoimintaa? Kalenteri maksaa 6 €, taitekorttipaketti 5 € ja Mauri Kunnaksen 
joulukorttipaketti 3 €.” 

 Lisäksi voit kertoa, mitä tarkoitusta varten myyt tuotteita: ”Kaukapartio täyttää ensi vuonna 40 vuotta ja 
keräämme rahaa juhlaleiriä ja juhlavaellusta varten.” 

 Muista lopuksi toivottaa: ”Hyvää illanjatkoa!/ Hyvää joulunodotusta!”, vaikka kauppaa ei syntyisikään. 

 
Terveisin,  
Joulukampanja-asiamies Kirsi Aalto (kirsi.aalto (a) kaukapartio.fi) 
----------------------------------------------------------------------palauta alaosa johtajallesi, niin saat ottaa mukaasi tuotteita 
 
Lapseni________________________________________ saa osallistua Joulukampanjaan. Aluksi otamme: 
 
____ adventtikalenteria(6€)     ____ Kästämän taitekorttipakettia(5€)     ____ Kunnaksen joulukorttipakettia(3 €) 
 
Huoltajan allekirjoitus ja puhelinnumero:___________________________________________________________ 

 

Piirtäjä: Lasse Katainen 


