
 

                                                                                                               

 
PARTIOLAISTEN ADVENTTIKALENTERIEN 
MYYNTI ALKAA KORVEN 
KOUKKAAJILLA!  

Myymme perinteisesti adventtikalentereita tänäkin vuonna. Tällä kertaa 
myyntiaika alkaa meillä vähän myöhässä, eli nyt marraskuussa ja loppuu 5.12.2021. 
Nyt on aika virittäytyä joulutunnelmaan ja lähteä tekemään varainhankintaa 
lippukunnallemme yhdessä! 
 
Tänä vuonna tavoitteenamme on myydä 1500 kalenteria, eli ainakin 9 kappaletta 
jokaista lippukuntalaista kohden. Myynnistä saatavilla rahoilla lippukuntamme 
valmistautuu uuden purjeveneen hankintaan. 
Partiolainen on adventtikalenterin paras myyjä. Kiitos jo etukäteen, että 
osallistutte yhteiseen varainhankintaan ottamalla kalentereita myyntiin! 
 
Kalentereiden tuotto menee kokonaisuudessaan partiotoiminnan tukemiseen. 
Kalenterin myyntihinta on 10 €, josta lippukuntamme saa 4,50 €. Kalentereiden 
myynti on arvonlisäverovapaata varainhankintaa. 
 

 Kalentereita saa kololta omalta ryhmänjohtajalta 
 Kalenterit tulee tilittää 7.12. mennessä, jolloin kaikki rahat myydyistä 

kalentereista ja myös myymättömät kalenterit tuodaan omalle johtajalle. 
 

Tänäkin vuonna kalentereita eniten myyneille on tiedossa tonttumerkkejä! Kaikki 12 
kalenteria myyvät saavat tonttumerkin, 50 kalenteria myyneet hopeisen tonttumerkin ja 100 
kalenteria myyneet kultaisen tonttumerkin. 
 
Säilytä varusteet kuivina retkellä - lisäksi lippukunta palkitsee ahkeria myyjiä 
seuraavanlaisesti: 

• 30 kalenteria - pieni kuivapussi     
• 60 kalenteria - keskikokoinen kuivapussi    
• 100 kalenteria - iso kuivapussi 
•  

(Viime vuoden palkintojen jaossa on ollut viivettä, pahoittelemme tilannetta. Vakuutamme kuitenkin, 

että tänä vuonna homma hoituu aikataulussa) 

 
Kalentereiden palauttaminen 
Tavoitteena olisi, että jokainen saisi vähintään puolet ottamistaan kalentereista myytyä. 
Mikäli kalentereita kuitenkin jäisi myymättä, myymättömät kalenterit on palautettava 
viimeistään ma 9.12. klo 19. Kololla on palautuspäivystys 7.12. klo 17–19. Kalentereita voi 
myös palauttaa aiemmin omalle ryhmänjohtajalle. Huomioithan, että myöhässä palautetut 
kalenterit jäävät kalenterien ottajalle itselleen maksettavaksi.  
 
Kalentereiden tilittäminen 
Myynti loppuu 5.12. Ylimääräiset kalenterit tulee olla palautettu viimeistään 7.12. klo 19 
kololle ja kalenterimaksut tilitetty Korven Koukkaajien tilille.  
Kaikki kalenterimaksut suoritetaan Korven Koukkaajat ry:n tilille FI16 1270 3000 2060 81 
viitteellä 1481.  



 

                                                                                                               

 
Lähetä maksukuitista kuvakaappaus tai kuva omalle ryhmänjohtajalle! 
 
Yksi kalenteri maksaa 10 €, joten esimerkiksi 12 myydystä kalenterista tilitetään 
Koukkaajille 120 € (12*10 €).  
 
Kalenterin 10 € myyntihinnasta lippukuntamme saa 4,5 €, partiopiiri 2,85 € ja 
keskusjärjestö 2,65 €.  
 
Kysyttävää? 
Ota ensisijaisesti yhteys lapsen omiin ryhmänjohtajiin. Tarvittaessa kysymyksiin vastaavat 

myös kampanjapäälliköt Leo Somerkero (leo.somerkero@partio.fi ja Anni Karsma 
(anni.karsma@partio.fi) 

 
Joulunodotusterveisin 
 
Noora Kankare   Anni Karsma & Leo Somerkero 
Lippukunnanjohtaja    Joulukampanjapäälliköt        
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