Adventtitervehdys
partiolaisen kotiväelle
Lippukuntamme hankkii jälleen loka–marraskuussa
varoja myymällä Partiolaisten adventtikalentereita ja
joulukortteja.
Partiolaisten perinteikäs adventtikalenteri täyttää jo 70
vuotta! Se on Suomen ensimmäinen ja ainoa aito adventtikalenteri, ja myyntituotto menee kokonaisuudessaan
partiotoiminnan tukemiseen. Kalenterin myyntihinta on tänä vuonna 7 € ja joulukorttien 5 € (paketissa 6
korttia).
Lippukuntaan jäävästä osuudesta osa jaetaan kullekin ryhmälle käytettäväksi ryhmän toimintaan ja osa
käytetään lippukunnan yhteisiin tapahtumiin. Viinikan Sinitytöt pyrkii järjestämään laadukasta toimintaa ja
pitämään leirien ja retkien osallistumismaksut kohtuullisina, jotta kaikilla halukkailla on mahdollisuus osallistua
lippukunnan toimintaan. Lippukunnan tämän vuoden tavoite ja toive on, että jokainen jäsen sudenpennuista
aikuisiin myisi vähintään 10 adventtikalenteria. Tämän lisäksi saa myydä kortteja ja kalentereita niin paljon
kuin haluaa.
Kalentereita ja kortteja saa myyntiin kokouksissa/laumailloissa. Myynnin saa aloittaa 15.10.! Tämä on
adventtikalenterien myynnin valtakunnallinen aloituspäivä, joten pidetään siitä kiinni. Tuotteet jaetaan
syysloman vuoksi jo 9.10. alkavalla viikolla. Tuo kokoukseen oheinen tilauslappu, tai tilaa haluamasi tuotteet
tekstiviestillä numerosta 045 1254969. Viestissä pitää mainita lapsen nimi ja ryhmä, mitä tuotetta ja
montako, kokouspäivä jona tuotteet halutaan mukaan ja huoltajan nimi! Tuotteita saa lisää aina 24.11.
saakka.
Kotimyynnin lisäksi lippukunta myy kalentereita ja kortteja markettitempauksessa 17.-19.11. Ryhmille
ilmoitetaan heidän myyntiaikansa ja paikkansa mahdollisimman pian. Älä ota kauppakeskukseen
kotimyynnissä olevia tuotteita, jos ei niin ole erikseen sovittu johtajien kanssa! Jos olette näin sopineet ja viet
tuotteita kotimyynnistä markettiin, niin ilmoita niistä ensimmäisenä myynnistä vastaavalle aikuiselle.
Vanhemmat voivat olla avuksi monin tavoin! Partiolainen itse on
adventtikalenterin paras myyjä, vanhemmat voivat opastaa
reippaaseen ja kohteliaaseen käytökseen ja antaa vaikka pientä
myyntikoulutusta. Vanhemmat voivat myös myydä kalentereita
esimerkiksi työpaikallaan. Lapset voivat myydä kalentereita tuttavien
ja sukulaisten lisäksi ovelta ovelle, mieluiten tutulla alueella ja aina
vähintään yhden partiokaverin kanssa. Ovelta ovelle myynti tulee
lopettaa iltaisin viimeistään klo 19.30. Kalenterin voi tilata myös
netistä (jos vaikka kaukana asuvat sukulaiset haluavat tukea juuri
meidän lippukuntaa). Osoitteesta www.adventtikalenteri.fi löytyy
tilauslinkki ja ohjeet.
Kalenterit ja kortit tulee tilittää viikolla 48 (27.11.-3.12.2017), jolloin kaikki rahat myydyistä kalentereista ja
korteista, sekä myymättömät tuotteet tuodaan omaan kokoukseen. Itsenäisyyspäivän jälkeen tuotteita ei
voi palauttaa vaan ne tulee maksaa. Kalentereita saa palauttaa 20% otetusta määrästä.
Ahkeruudesta myös palkitaan
10 myydystä tuotteesta saa tonttumerkin partiopaitaan ja 18
tuotetta myynyt saa tonttumerkin lisäksi partiolaisen
ensiapupakkauksen. 50 kalenteria myynyt saa hopeisen ja
100 kalenteria myynyt kultaisen tonttumerkin. Merkit ja
pakkaukset jaetaan lippukunnan joulujuhlassa 14.12.
Joulujuhlassa palkitaan myös lippukunnan 3 eniten myynyttä
jäsentä.
Tarvittaessa voit ottaa yhteyttä lippukunnan joulukampanjapäällikköön: Anna ”Aude” Vaksholma 0408205017
auden.oma@hotmail.com

Lippukuntalainen __________________________________________________
haluaa myyntiin _______ adventtikalenteria ja _______ korttipakettia
Huoltajan allekirjoitus: _______________________________________________

