
 

ADVENTTIKALENTERIT 2017 
Taas on se aika vuodesta, kun partiolaisten perinteiset adventtikalenterit tulevat myyntiin. Tänä vuonna 
kalenterin myyntihinta on 7€, josta lippukunta saa itselleen 2,90€. Tämä onkin Karhunvartijoiden suurin 
vuosittainen varainkeruuhanke. Tuotot tulee suoraan partiolaisten käyttöön. Annetaan siis jokainen oma 
panos ja myydään viisi kalenteria enemmän kuin viime vuonna.! Vanhemman on hyvä käydä läpi kotona 
nämä asiat myyntiin liittyen. 
 
Tänä vuonna kalenterimyyntirahat voi palauttaa myös Karhunvartijoiden tilille Nordea FI58 1011 3000 2687 
47. Viestikenttään tulee kirjoittaa lapsen nimi, ryhmä sekä myytyjen kalenterien määrä. Lisää kalentereita 
noudettaessa tulee antaa kuitti suoritetusta maksusta. 

Kalenterien hakeminen ja myyjän vastuu 
Kalentereita saa Kivenlahden kololta 9.10. alkaen. Myynti alkaa 15.10. ja tätä ennen kalentereita ei saa 
myydä. Kivenlahden kololla on päivystävä kalenteritonttu maanantaista torstaihin aina kokousten aikaan, 
jolloin rahoja saa palauttaa ja kalentereita hakea lisää myös oman kokousajan ulkopuolella.  
Kalenteritontut päivystävät: 
Maanantaisin klo 17-20 
Tiistaisin klo 18-20 
Keskiviikkoisin klo 17-19 
Torstaisin klo 17-19 
 
Kalentereita saa lisää, vasta kun kaikki edellisten kalentereiden myyntirahat/kuitti on palautettu 
kalenteritontulle kololle. Ottaessasi kalenterit myyntiin, partiolainen ja huoltaja ovat vastuussa siitä, 
että kaikki rahat ja myymättömät kalenterit palautetaan ajoissa kololle.  
 
Kaikki kalenterirahat ja myymättömät kalenterit tulee palauttaa kololle viimeistään torstaina 7.12. 
klo. 18.00! 

Vinkkejä myyntiin 
Adventtikalenterin myynnissä on hyvä ottaa huomioon joitakin seikkoja. Hyvässä myynnissä arvostetaan 
asiakasta, annetaan hyvä kuva partiosta ja mainostetaan kalenteria mahdollisimman hyvin. 
 
Kalenterin voi tilata nyt netistä kotiin toimitettuna. Kertomalla tilauksessa ostavansa adventtikalenterin 
Karhunvartijoilta, ostaja kannattaa toimintaamme ja saamme osuuden kalenterin hinnasta suoraan 
lippukunnalle. Jos ostaja ei merkkaa lippukunnan nimeä, raha menee automaattisesti ostajan postiosoitteen 
mukaan häntä lähimmälle lippukunnalle. Osta adventtikalenteri netistä: www.adventtikalenteri.fi ! 
 
Myyntipaikat 
Ovelta ovelle myynnissä tulee muistaa ennen kaikkea turvallisuus. 
- Arkena myynti kannattaa aloittaa klo 17 jälkeen. Viikonloppuisin voi myydä myös päiväsaikaan. 
- Myynti tulisi lopettaa viimeistään klo 19.30.  
- Liiku aina kaverin kanssa tai pienessä ryhmässä. Vanhemman tulee tietää missä olet myymässä. 
- Vihaisia koiria on varottava ja pihojen portit muistettava sulkea. 

 

http://www.adventtikalenteri.fi/


 

Tapahtumiin ja yrityksiin tarvitaan lupa myyntiin. Kannattaa kuitenkin olla rohkeasti yhteydessä jos siltä 
tuntuu. Erityisesti vanhempien työpaikat ovat usein oiva paikka kalenterien myyntiin. 
Kouluissa on paljon henkilökuntaa, joille kannattaa tarjota mahdollisuus ostaa partiolaisten 
adventtikalenteri. 

Myyjän varustelista 
- Partiohuivi 
- Siistit ja lämpimät vaatteet 
- Vaihtorahaa 
- Heijastin 

Näin onnistut myynnissä 
1. Tervehdi ostajaa kohteliaasti toivottamalla esimerkiksi hyvää iltaa. 
2. Kerro myyväsi partiolaisten adventtikalenteria. 
3. Esittele kalenteria. Kalenterin lisäksi pakkaukseen kuulu 6 pakettikorttia. 
4. Kerro varojen tulevan partiotoiminnan hyväksi. Adventtikalenterit ovat Karhunvartijoiden vuoden suurin 

varainkeruu. 
5. Varaudu vastaväitteisiin: Jos käteistä ei ole, Karhunvartijoita voi tukea ostamalla kalenterin verkosta 

www.adventtikalenteri.fi . Jos asiakas on ostanut jo yhden kalenterin, voisiko toisen ostaa vaikka 
kummilapselle? 

6. Vaikkei kauppaa syntyisikään, muista aina kiittää ja toivottaa hyvää joulunodotusta. 

Mitä vaihtorahaksi? 
Varaa mukaan 1€ ja 2€ kolikoita sekä seteleitä. 
 
Ostaja ostaa yhden kalenterin ja antaa 10€ - takaisin ____ 
Ostaja ostaa yhden kalenterin ja antaa 20€ - takaisin ____ 
Ostaja ostaa yhden kalenterin ja antaa 50€ - takaisin ____ 
Ostaja ostaa kaksi kalenteria ja antaa 15€ - takaisin ____ 
Ostaja ostaa kaksi kalenteria ja antaa 20€ - takaisin ____ 
Ostaja ostaa kaksi kalenteria ja antaa 50€ - takaisin ____ 
 
Kalenterien palautus 
Myymättömät kalenterit ja rahat myydyistä kalentereista tulee palauttaa kololle viimeistään torstaina 
7.12. klo. 18.00! 
 
Jouluterveisin 
Joulukampanjapäälliköt: 
 
Jenna Juuti 
jenna.juuti@hotmail.fi 
0500753667 
 
Olli Hurme 
olli.hurme@gmail.com 
0400936854 
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