
 

                                                                                                               

 

Adventtikalenterikampanja 2020 

– Tietoa myyjille ja vanhemmille 

Hei!  

Partiolaisten perinteiset adventtikalenterit ovat jälleen tulleet myyntiin. Ne ovat 

meidänkin lippukuntamme tärkein varainhankintamuoto, joiden avulla katetaan 

meidän kaikkien partiokokousten ja -retkien kuluja.  

Kalenterin hinta on 10 €, ja se käytetään lyhentämättömänä partiotoiminnan 

tukemiseen. Lähes puolet myyntihinnasta tulee suoraan lippukunnalle. Uutena 

maksutapana tänä vuonna MobilePay. Lisätiedot liittessä tai 

http://erasudet.fi/mobilepay2020  

Tänäkin vuonna lippukunta palkitsee parhaat myyjät ja suhteellisesti eniten 

kalentereita myyneen ryhmän. Lisäksi kaikki vähintään 12 kalenteria myyneet 

saavat tonttumerkin, jonka voi kiinnittää vaikka partiopaitaan. (Psst! Tänäkin 

vuonna yli 50 tai 100 kalenteria myyneet saavat halutun hopeisen tai kultaisen 

tonttumerkin.)  

Myyminen ei siis ole millään lailla pakollista. Kalenterit ovat yleensä suosittuja, 

joten niiden myyminen ei kuitenkaan ole vaikeaa vaan monien mielestä tosi 

hauskaa puuhaa.  

Luethan tämän ohjeen huolella läpi vanhempiesi kanssa. Lisäksi se on hyvä 

säilyttää koko kampanjan ajan, sillä siitä löytyy tärkeää tietoa myös mm. 

rahojen tilittämisestä.  

Iloa ja menestystä myymiseen!  

Terveisin, 

Sanni Tschokkinen 
Mankkaan Eräsusien joulukampanjapäällikkö 
sanni.tschokkinen@erasudet.fi 
0407003103



 

                                                                                                               

 

Näin saat kalentereita myyntiin  

Kalentereiden ottaminen myyntiin  
• Kaikki alle 15-vuotiaat tarvitsevat lupalapun kalentereiden ottamiseen. 

Lupalappuja löytyy kololta tai sen voi tulostaa osoitteesta 
www.erasudet.fi/adventtikalenterit. Saat uuden lapun myös aina 
ottaessasi kalentereita myyntiin. 

• Kalentereita saat omalta johtajaltasi kokouksesta lupalappua vastaan.  

• Mikäli kalenterit loppuvat ja tarvitset niitä kiireesti lisää, ota yhteyttä 
kalenteriasiamieheen (yhteystiedot alla) – tarvittaessa saat täydennystä 
nopeasti 

Kalenterien palauttaminen 
• Ei haittaa, vaikka et saisi aivan kaikkia ottamiasi kalentereita myytyä. Voit 

palauttaa ylimääräiset johtajallesi kokoukseen, viimeistään 03.12.2020.  

• Jos kotonasi on kalentereita, joita et aio myydä, palauta ne 
mahdollisimman nopeasti. Joku saattaa tarvita lisää myytävää! 

Rahojen tilittäminen  
• Ostajat voivat tänä vuonna maksaa myös MobilePaylla. Tarkemmat ohjeet 

liitteenä sekä http://erasudet.fi/mobilepay2020  

• Palauta kalentereista saamasi rahat tilittämällä lippukunnan tilille tai 
tuomalla ne käteisellä johtajallesi kokoukseen viimeistään 30.11.2020. 
Laita rahat suljettuun kirjekuoreen, jonka päälle kirjoitat oman nimesi, 
ryhmäsi ja pussissa olevan rahamäärän (ilman näitä tietoja emme voi 
tietää kuka rahat on palauttanut). Kalenterit voi maksaa myös suoraan 
lippukunnan tilille (suositeltavaa): 

Tilinumero: FI65 5721 1520 1207 62 
Saajan nimi: Mankkaan Eräsudet 
Viesti: Adventtikalenterit + myyjän nimi ja ryhmä  

• Kannattaa hoitaa tämäkin mahdollisimman aikaisin, jotta asia ei jää 
roikkumaan!  

Jäikö kysyttävää? 
Kysy omalta johtajaltasi tai ota yhteyttä: 

Sanni Tschokkinen  
sanni.tschokkinen@erasudet.fi 
0407003103 

Jaettuja lappuja löytyy myös osoitteesta erasudet.fi/adventtikalenterit. 



 

                                                                                                               

 

Ohjeita myymiseen 

• Laita päällesi siisti ja lämmin vaatetus sekä partiohuivi. Halutessasi voit 
laittaa myös partiopaidan.  

• Muista heijastin pimeällä!  
• Reipas ja iloinen mieli sekä hyvät käytöstavat edistävät myyntiä.  
• Käsittele kalentereita huolellisesti, vaikka ne onkin pakattu suojamuoviin.  
• Lue seuraavalla sivulla oleva tietoisku, jotta osaat kertoa ostajille 

kalenterista.  
• Hyviä myyntikohteita: naapurit, tuttavat, sukulaiset, opettajat, 

vanhempien työkaverit... 
 

Mitä pitää sanoa?  

• Aloita sanomalla ”Hyvää iltaa / päivää!”  
• Kerro, että myyt ”Partiolaisten adventtikalenteria” ja näytä ostajalle 

kalenteria  
• Kerro, mihin tarkoitukseen rahat menevät. ”Kalenterin tuotto menee 

mankkaalaisen partiotoiminnan tukemiseen.”  
• Lopuksi muista kiittää ja toivottaa hyvää joulunodotusta, vaikka kauppoja 

ei syntyisikään.  
• Hyviä myyntilauseita  

o ”Kalenterin mukana tulee pakettitarroja.” 
o ”Adventtikalenteri on mainio joulutervehdys esimerkiksi 

kummilapselle.” 
o ”Kalenterin ostamalla tuet paikallista nuorisotoimintaa.”  

• Huonoja myyntilauseita 
o ”Osta kalenteri, mun on pakko myydä 5 että saan merkin.” 
o ”Osta nyt hei, älä oo tollanen pihtari!” 
o ”Eihän täällä ole suklaata, mutta...” 
 

Muista myös  

• Varaa tarpeeksi vaihtorahaa!  
• Lopeta ovelta ovelle -myynti viimeistään klo 19.30. Perjantai- ja lauantai-

illat eivät ole sopivia myyntiaikoja.  
• Ovelta ovelle myydessä ei koskaan saa mennä sisälle asuntoon, pysy aina 

pihalla / rapun puolella. 
• Jos asiakkaalla ei ole käteistä, muistuta että tilauksen voi maksaa myös 

MobilePaylla tai tehdä osoitteessa adventtikalenteri.fi ja ohjata tuotot 
paikalliseen lippukuntaan.  

 



 

                                                                                                               

 

 
Adventtikalenterimyyjän tietoisku 
 
Perinteestä  

• Adventtikalenterien ostajat ovat Suomen lähes 800 lippukunnan 
merkittävimpiä rahoittajia.  

• Kalentereilla on pitkä ja arvokas perinne. Ensimmäinen partiolaisten 
adventtikalenteri tuli myyntiin vuonna 1947.  

• Partiolaisten kalenteri on adventtikalenteri eikä joulukalenteri. Se 
erottuu muista juuri adventinajan perinteen tarkasta noudattamisesta. 
Luukuista aukeavat oikeina päivinä oikeat symbolit – 
adventtikynttilät, Suomen lippu, Lucia-neito ja Jeesus-lapsi. 
 

Hinta  
• Kalenterin myyntihinta on 10 €.  
• Hinnasta lippukunta saa 4,50 €, partiopiiri 2,85 € ja Suomen 

Partiolaiset 2,65 €. Keskusjärjestön osuudesta maksetaan kalenterin 
valmistuskulut ja kampanjan valtakunnalliset markkinointi- ja 
rahtikulut ja piirin osuudesta alueelliset kampanjakulut.  

• Partiolaisten adventtikalentereiden myynti ei ole tuloveron tai 
arvonlisäveron alaista tuloa eikä siihen tarvita rahankeräyslupaa.  
 

Tähän raha käytetään  
• Lippukuntamme myy kalentereita hankkiakseen toimintarahaa mm. 

retkiä, leirejä ja kalustohankintoja varten.  
• Adventtikalenterituotolla Suomen Partiolaiset ja partiopiirit muun 

muassa tuottavat partiolaisten ohjelmakirjallisuutta, järjestävät 
kursseja ja koulutusta sekä partiolaisten yhteisiä tapahtumia.  
 

Pakkaus 
• Adventtikalenteripakkaukseen kuuluu pakettitarroja. Pakkauskelmu on 

koostumukseltaan ympäristöystävällistä ja sen voi hävittää 
polttamalla. 
 

Lisätietoa 
• Adventtikalenterin kampanjasivusto on osoitteessa 

www.adventtikalenteri.fi. Sivuilta voi myös tilata kalenterin ja ohjata 
tuotot paikalliseen lippukuntaan. 



Partiolippukunta Mankkaan Eräsudet  Adventtikalenterimyynti 2020 

MobilePay-ohje myyjille 

 

1. Näytä asiakkaalle viereisen sivun ohje tai ohjeista häntä itse. 

Muistuta kirjoittamaan viestikenttään myyjän (sinun) nimesi. 

 

2. Kun asiakas on maksanut, pyydä häntä näyttämään kuitti 

puhelimesta (malli alla). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jos tulee ongelmia, ota yhteyttä: ville.vuorenmaa@erasudet.fi  tai 

kysy esim. MES-chatissa 

 

 

MobilePay-ohje ostajille 

 

Tapa 1: QR-koodi 

 

1. Skannaa oheinen QR-koodi 

MobilePay-sovelluksessa 

(Maksa-välilehti). 

2. Kirjoita viestikenttään myyjän nimi. 

Varmista, että muut tiedot ovat oikein 

(korjaa summa, jos ostat enemmän 

kuin yhden kalenterin. 

3. Maksa “swaippaamalla” ja näytä kuitti 

myyjälle. 

 

 

Tapa 2: maksa summa numeroon 72121 

 

1. Lähetä 10 € (tai oikea summa kalenterien 

määrän mukaan) numeroon 72121. Älä välitä 

tekstistä “numero ei ole yhteystiedoissasi”, 

vaan paina enter. 

2. Kirjoita myyjän nimi viestikenttään. 

3. Varmista, että tiedot ovat oikein, maksa 

“swaippaamalla” ja näytä kuitti myyjälle. 
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