
Kakkutukku-kampanja (14.9. – 5.10.2021)

Hyvät Kaukapartiolaisten vanhemmat

Aloitetaan uusintakierros varojen keräämiseksi kesän 2022 Lapin-matkaan ja juhlavuotta
varten näillä hyviksi todetuilla Kakkutukun karkeilla, kekseillä ja näkkäreillä.

Kertauksena keväältä: tuotteita voit myydä tuttaville ja sukulaisille kätevästi etänä, koska
tuotteet ovat esillä nettisivuilla. Emme suosittele ovelta ovelle –myyntiä näin korona-aikana.

Kakkutukun tuotteet ovat karkki-pikkuleipä -ja näkkileipärasioita, joiden myyntihinta on aina
7€.

Myyntihinnasta saatava osuus lippukunnalle on noin 40 %. Vähintään 360 myydystä rasiasta
saadaan tuloja 2,85€/rasia ja vähintään 500 myydystä rasiasta 3 €/rasia. Jos saamme

myydyksi 360 rasiaa, tienaamme siis 1026€. 500 rasian myynti tuottaisi 1500€.
Lippukunnalle jäävä osuus lasketaan koko myynnin yhteissummasta.

Kuinka myynti tapahtuu

1.Rekisteröidy myyjäksi

Olen rekisteröinyt Kaukapartion Kakkutukun sivuille myyjäorganisaatioksi. Jokainen, joka
haluaa osallistua myyntiin, menee Kakkutukun sivulle ja rekisteröi siellä itsensä
Kaukapartion myyjäksi.

Rekisteröidyt myyjäksi niin, että klikkaat alla olevaa ryhmätunnuslinkkiä
https://www.kakkutukku.fi/omatsivut/RUVOPO , joka ohjaa sinut Kakkutukun
rekisteröitymissivulle. Sen jälkeen saat sähköpostitse ja tekstiviestillä henkilökohtaisen
kirjautumislinkin, jolla kirjaudut jatkossa Omille sivuille.

Myynnin toteutus:

1. Täysi-ikäinen rekisteröityy Kaukapartion myyjäksi (yllä olevalla linkillä)

- Jos haluat tilata Kakkutukun tuotteita, mutta et kuitenkaan rekisteröityä myyjäksi, se
onnistuu myös: Lähetä minulle sähköpostiosoitteeseen antti.kuokka@kaukapartio.fi
tilausviesti, jossa lukee mitä tuotteita ja montako haluat tilata.

2. Myynti alkaa 14.9. ja päättyy 5.10. 3. Kakkutukun sivulla
https://www.kakkutukku.fi/Tuotteet on kaikki myytävät tuotteet hintoineen (myyntihinta aina 7
EUR/kpl)

4. Ota tilaukset vastaan tuttavilta, sukulaisilta, kavereilta (netissä olevan myyntikuvaston
saat myös paperisena koloilta 14.9. alkaen)

5. Syötä tilauksesi kakkutukun ”omille sivuille” (jonne ensimmäisenä rekisteröidyit nimelläsi).
Tilauksia voi tehdä monessa erässä koko myyntikampanjan ajan.



6. Kun myynti päättyy 5.10., minä tilaan tuotteet tänne Kaukajärvelle, ja ne saataneen
jaettavaksi juuri ennen syyslomia. (tämä tarkentuu kampanjan loputtua)

7. Maksu: Henkilöt, joille sinä olet myynyt, maksavat tuotteet sinulle, ja sinä tilität ne maksut
Kaukapartiolle. Tilitykseen on kaksi vaihtoehtoa:

a) maksat suoraan Kaukapartion varainkeruutilille FI58 1462 3500 0039 37 (viestikenttään
nimesi ja ainakin tuotteiden lukumäärä)

b) maksat tuotteet käteisellä, kun noudat ne

Toivotan menestystä tähän karkkimyynnin jatko-osaan 

Jos sinulla on kysyttävää, ota yhteyttä: antti.kuokka@kaukapartio.fi

puhelin 0503604337 (mielellään tekstarilla, voin soittaa takaisin)

Kaukapartion varainhankintavastaava

Antti Kuokka


