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ADVENTTIKALENTERIKAMPANJA
ON TÄÄLLÄ TAAS

KALENTERIKUVITUKSET CHRISTEL RÖNNS

H

ienoa, että luet tätä opasta! Se tarkoittaa, että
kuulut satojen adventtikalenterikampanjapäälliköiden tärkeään porukkaan. Adventtikalenterikampanja on merkittävin vuosittainen varainhankinnan
kampanjamme. Kalenterien myynnillä rahoitetaan paikallista, alueellista ja valtakunnallista partiotoimintaa jopa
kahdella miljoonalla eurolla vuosittain.
Olemme pyrkineet laatimaan avuksesi selkeän oppaan,
jonka avulla hahmotat pestiisi liittyviä tehtäviä kampanjan eri vaiheissa: ennen kampanjaa, sen aikana ja kampanjan jälkeen. Jokaiseen vaiheeseen olemme koonneet
tietoa ja vinkkejä kampanjan eri osa-alueilta.
Toivottavasti tämä vihkonen toimii oppaanasi tulevan
kampanjan ajan! Pestiisi on tarjolla myös erittäin
suositeltavaa koulutusta eri paikkakunnilla, tarkan
tiedon löydät oman piirisi tapahtumakalenterista!

ADVENTTIKALENTERIKAMPANJA
ON MONELLA TAPAA TÄRKEÄ:
KASVATUKSELLINEN MERKITYS
Kalenterin myynti opettaa kampanjaan osallistuville kaupankäyntiä ja
käsitystä taloudesta sekä ihmisten kohtaamista ja yhteisen hyvän eteen
toimimista.

TALOUDELLINEN MERKITYS
Adventtikalenterikampanja on vuoden tärkein varainhankintakampanja.

VIESTINNÄLLINEN MERKITYS
Adventtikalenterikampanja lisää partion näkyvyyttä ja positiivista imagoa.

HISTORIALLINEN MERKITYS
On kulunut jo 72 vuotta siitä, kun Suomen Partiotyttöjen johtaja Tessi Fazer
innostui Ruotsissa näkemästään adventtikalenterista. Syntyi ajatus, että
meilläkin voitaisiin tehdä oma kalenteri, jolla kerättäisiin varoja partiotoimintaan. Tessin ystävä, taiteilija Ulla von Wendt maalasi ensimmäiseen
kalenteriin piparkakkutalon. Siitä lähtien partiolaisten adventtikalenteri
on kuulunut suomalaiseen joulun odotukseen ja mahdollistanut osaltaan
partiotoiminnan ympäri maan. Partiolaisten adventtikalenteri on monelle
se ainoa ja oikea kalenteri: adventtikalenterissa luukut jatkavat ja täydentävät kalenterikuvan tarinaa. Ensimmäinen luukku avataan ensimmäisenä
adventtina tai viimeistään 1.12. Luukuista paljastuu kaikki suomalaiseen
joulunodotukseen perinteisesti kuuluvat asiat adventtikynttilöistä
Lucia-neitoon ja itsenäisyyspäivän Suomen lippuun.

MAHDOLLISUUS HYVÄNTEKEVÄISYYTEEN
Kalenterin ostaja on mukana tukemassa arvokasta paikallista
nuorisotoimintaa.

OPPAAN SISÄLTÖ

NÄIN KAMPANJA ETENEE
ENNEN MYYNTIÄ
KÄYNNISTÄ
KAMPANJA

• Valitkaa kampanjapäällikkö ja
merkitkää pesti
Kuksaan
sivu 8

• Tarkasta lippu-

SOVI YHDESSÄ
JOHTAJISTON
KANSSA

•

Aseta myyntitavoite
yhdessä johtajiston
kanssa
sivu 13

• Sopikaa myyntipaikois-

kunnan tiedot
Kuksassa verkkokauppaa varten
sivu 8

ta ja myyntitempausten
organisoinnista
sivu 16

• Valitkaa teille sopivat

• Tilaa ja nouda

kalenterit piiritoimistolta ja jakele
ne ryhmille
sivu 8

sähköiset maksutavat
sivu 16

TUKEA
ON TARJOLLA

• Tutustu saatavilla

oleviin ohjeisiin ja
materiaaleihin: lue
opas ja tutustu
www.partio.fi/
adventtikalenteri!

• Osallistu piirin

kampanjapäällikkökoulutukseen –
päivämäärän löydät
piirisi tapahtumakalenterista

• Hyödyntäkää

valmiit ikäkausien
aktiviteettivinkit
sivu 19

KERRO MUILLE

• Ohjeista ryhmänjohtajia
ja huoltajia tulevasta
kampanjasta
sivu 9

• Kerro kampanjan

alkamisesta nettisivuilla,
somekanavissa ja
lippukuntalehdessä
sivu 9 ja 20

15.10.
MYYNTI ALKAA

ELO–SYYSKUUSSA
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Joulukampanjapäällikkö matkaan jo käy!

MYYNNIN AIKANA MYYNNIN PÄÄTYTTYÄ
KAMPANJA PAKETTIIN

SEURAA MYYNNIN
EDISTYMISTÄ

• Kerää kalenterit ryhmiltä

• Seuraa kalenterien määrää ja

takaisin sivu 12

tilaa tarvittaessa lisää
piiritoimistoltasi
sivu 11

• Tarkista palautettavien kalente-

rien sekä käteisen rahan määrät
sivu 12

• Seuraa myynnin edistymistä

• Palauta kalenterit piiritoimis-

ja kannusta ryhmiä myyntitempauksiin
sivu 16

tolle ja huolehdi käteisen rahan
talletuksesta pankkiin sivu 12

• Merkitse tiedot palautettavista

kalentereista Kuksaan ja lukitse
kampanja sivu 12

KERRO OSTAJILLE

• Päivitä tietoja kalentereiden

KIITÄ

myyntipaikoista ja -ajoista
adventtikalenteri.fi -sivulle
sivu 20

• Tilaa tonttumerkit ja mahdolliset muut kannustepalkinnot
sivu 12

• Markkinoi kampanjaa aktiivisesti
sosiaalisessa mediassa, alueen
kauppojen ja kirjastojen ilmoitustauluilla ja tarjoamalla juttua
paikallislehteen
sivu 20–21

• Kerro kampanjan tuloksista

lippukunnan viestintäkanavissa
sivu 15

• Anna palautetta kampanjapäällikkökyselyssä sivu 12

• Muista kiittää myyjiä
5.12.
MYYNTI PÄÄTTYY

15.10.–5.12.

(ja itseäsi! <3) sivu 22

JOULU-TAMMIKUUSSA
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USEIN KYSYTYT
KYSYMYKSET
KUINKA PALJON
ADVENTTIKALENTERI
MAKSAA?
Adventtikalenterin hinta
vuonna 2019 on 10 euroa.

KALENTERITUOTOT JAKAUTUVAT:

4,50 €
LIPPU KUNNALLE

2,85 €
PARTIOPIIRILLE

TARVITSEMMEKO MYYNTIIN
JOTAIN LUPAA?

2,65 €
SUOMEN
PARTIOLAISILLE
Julkisella paikalla tapahtuvassa myynnissä ei tarvita lupaa. Myyntitempauksissa myyntipaikan omistajalta tai haltijalta tarvitaan lupa. Suomen
Partiolaiset sopii vuosittain keskitetysti kauppaketjujen ja –keskusten kanssa
kalenterien myynnistä. Vuoden 2019 osalta ohjeet päivitetään sivulle:
www.partio.fi/adventtikalenteri

ENTÄ RAHANKERÄYSLUPA JA VEROT,
MITEN HUOLEHDIMME NIISTÄ?
Adventtikalentereiden myynti on yleishyödyllisen yhteisön varainhankintaa,
josta se ei ole tuloverolain tai arvolisäverolain mukaan verovelvollinen eikä
siihen tarvita rahankeräyslupaa.

HALUAISIMME PALKITA PARHAAT KALENTERIMYYJÄT.
MITEN SE KANNAT TAA TEHDÄ?
Tonttumerkki on jokaista myyjää kannustava palkinto, jonka saat tilattua
omalta piiritoimistoltasi. Yksityishenkilön saama myyntipalkkio tai palkinto
on lähtökohtaisesti veronalaista tuloa.
Lippukunnan onkin ilmoitettava muut kuin arvoltaan mitättömät (karkkipussit, lippikset jne.) palkinnot Verohallinnon tulorekisteriin. Lue lisää netistä:
partio.fi/adventtikalenteri > kiittäminen ja palkitseminen.

NYKYÄÄN MONELLA EI OLE KÄTEISTÄ MUKANA.
MITÄ SILLOIN KANNAT TAA SANOA?
Kun ostajalla ei ole käteistä mukana, myös vaihtoehtoisista maksutavoista
kannattaa vinkata. Katso ohjeet sivulta 16!
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•

•

Adventtikalenterilla on ihan oma verkkokauppa osoitteessa
www.adventtikalenteri.fi, josta kalenterin ostaminen käy helposti! Ostaessa
kalenteria, ostaja voi kohdentaa lahjoituksensa haluamalleen lippukunnalle. Jos ostaja ei valitse lippukuntaa, lippukunnan osuus jaetaan
toimitusosoitetta lähinnä oleville lippukunnille. Verkkokauppakin siis
toimii myyntikanavana lippukunnille, joten lippukunnankin kannattaa
markkinoida verkkokauppaa omissa kanavissaan, kuten somessa!
Verkkokauppa sopii hyvin myös yritysmyynnin välineeksi.
Suomen Partiolaiset tilittää lippukunnalle kaikki verkkokaupan kautta
ostetut adventtikalenterit, joiden tuotto on kohdennettu lippukunnalle,
jos niiden yhteenlaskettu summa on vähintään 10 euroa. Jotta tilitys
lippukunnille onnistuisi, katso ohjeet Kuksa-merkintöihin sivulta 8.

ADVENTTIKALENTERIKAMPANJA ON HYVÄ
VARAINHANKINNAN MUOTO, MUT TA ONKO SIITÄ
KASVATUKSELLISTA HYÖTYÄ?
Adventtikalenterikampanja on osa partio-ohjelmaa. Kampanjan aikana voi
suorittaa partio-ohjelman varainhankinnan aktiviteetteja, joiden avulla eri
ikäkaudet voivat oppia esimerkiksi rahan käsittelyä:
partio.fi/kalenterimateriaalit

NYKYÄÄN YHÄ USEAMPI OSTAJA ON TIETOINEN
YMPÄRISTÖASIOISTA. MITÄ VOIN VASTATA KYSYJILLE?

•
•
•

Kalenterin materiaali on muutettu FSC-sertifioiduksi
kartongiksi. Sertifikaatti takaa, että kartongin
raaka-aineena oleva puu on peräisin vastuullisesti
kasvatetusta metsästä.
Adventtikalenterin voi kierrättää kartonkikeräykseen, muovikääreen muovinkeräykseen ja
tarra-arkin paperinkeräykseen.
Kalenterilla on Avainlippu-merkki osoittamassa
kotimaista alkuperää: se valmistetaan Suomessa,
Hämeenlinnassa.

KA M PA N JAPÄÄ LLI KÖ N
PA R HAAT
TYÖ KAV E R I T
ovat taloudenhoitaja
ja viestintävastaava.

MITEN KÄYTÄN KUKSAA KALENTERIKAMPANJAN TUKENA?

•
•
•

Kalenterien tilaukset, lisätilaukset ja
myyntimäärien raportointi tehdään Kuksaan.
Kuksassa seurataan lippukunnan kampanjan etenemistä, esimerkiksi
tulleita tilityksiä myydyistä kalentereista ja varastotilannetta.
Lisätietoa Kuksan käytöstä kampanjassa löydät sivuilta 8 ja netistä
partio.fi/adventtikalenteri
J O U L U KA M PA N J AO PA S 2019
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KAMPANJAN HALLINTA
KAMPANJAAN LIITTYVÄT TOIMENPITEET
ALKAVAT JO VARHAIN SYKSYLLÄ
Ennen kampanjaa tiedotetaan jäseniä ja kotiväkeä tulevasta
myynnistä, tilataan kalenterit lippukunnalle, sovitaan rahojen
tilityksistä lippukunnan kesken sekä valitaan maksutavat.

KÄYNNISTÄ KAMPANJA
PESTIT
Aivan ensimmäiseksi on varmistettava, että kampanjapäällikölle on merkitty
joulukampanjapäällikön pesti Kuksaan. Tämän jälkeen hänellä on oikeudet
hallinnoida lippukunnan kampanjaa Kuksassa.

KALENTERITILAUKSET
Ennen myynnin alkua kampanjapäällikön avaintehtävänä on varmistaa, että
lippukunnalla on kalentereita myytäväksi. Tilaa kalenterit Kuksa-partiorekisterin kautta ja sovi yhdessä ryhmänjohtajien kanssa, miten hoidatte kalenterien jakamisen ryhmille. Tilausmäärää arvioitaessa kannattaa käyttää lähtökohtana edellisvuosien myyntimääriä – pienellä kasvunvaralla tietenkin!

TIEDOT VERKKOKAUPPAAN
Jotta lippukunta voi saada osuutensa verkkokaupasta myydyistä kalentereista,
Kuksaan tulee merkitä lippukunnan pankkiyhteyksiin liittyviä tietoja.
Näiden tietojen avulla lippukunnalle tilitetään
lippukunnan osuus verkkokaupasta ostetuista
adventtikalentereista.

MYYNTIPAIKAT
Myös adventtikalenterin
myyntipaikat merkitään Kuksaan.
Tällöin ne näkyvät adventtikalenteri.fi:n
myyntipaikat-listalla. Näin entistä
useampi kalenterin ostaja löytää
lippukuntanne myyntipaikoille!
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KATSO
KUKSA- OHJEET:
Kuksa-rekisterin
käyttöohjeet ja
videotutoriaalit löytyvät
osoitteesta
www.partio.fi/
adventtikalenteri

PEREHDYTÄ LIPPUKUNNAN JÄSENET JA HUOLTAJAT
Tavoitteena on, että kaikki lippukunnan johtajaikäiset on perehdytetty
kampanjaan ja huoltajat kotona ovat tietoisia kampanjan kulusta. Sisäiseen
viestintään panostaminen kannattaa!

KOKO LIPPUKUNNAN PEREHDYTYS
Myynnin käytännöt tai adventtikalenterikampanja voivat herättää monia
kysymyksiä jäsenistön keskuudessa. Kun kaikki tietävät missä mennään,
myynti sujuu paremmin!
Vieraile ryhmien kokouksissa tai järjestä vaikkapa koko lippukunnan yhteinen myynninaloitustilaisuus! Ripusta tavoitejulisteet ja tiedot mahdollisista
palkinnoista kolon seinälle.
Kaikkien lippukuntalaisten tulisi tietää:
• mitä myydään ja mitä kalenteri maksaa
• mikä on lippukunnan tai ryhmän tavoite
• myyntipaikat ja -ajat
• tonttumerkin saantirajat ja mahdolliset muut myyntipalkinnot

LIPPUKUNNAN JOHTAJISTON PEREHDYTYS
Perehdytä lippukuntasi ryhmänjohtajat kampanjan perustiedoista,
aikatauluista ja ohjeista. Ohjeista ryhmänjohtajia esim. tämän oppaan ja
www.partio.fi/adventtikalenteri.fi-sivuston avulla:
• ottamaan vastuuta kampanjan onnistumisesta
• hallinnoimaan ryhmän adventtikalenterimyyntiä Kuksan avulla
• jakamaan kalentereita myyjille ja keräämään myyntituotot
• kannustamaan ja valmentamaan pikkumyyjiä myyntitilanteisiin ja rahan
käsittelyyn
• huolehtimaan lasten turvallisuudesta.
Johtajilla on kampanjan onnistumisessa keskeinen rooli. Kerro siis kampanjan
käytännön asioista lippukunnan johtajille jo hyvissä ajoin ennen varsinaisen
kampanjan alkamista 15.10. Kun perusasiat ovat kaikkien tiedossa, voi kukin
ryhmä keskittyä myyntiin täysin rinnoin!
Hyvä kanava lippukunnan sisäiseen vertaistukeen ja nopeisiin kysymyksiin
voisi olla esimerkiksi johtajiston oma WhatsApp- tai FB-ryhmä.

J O U L U KA M PA N J AO PA S 2019
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Huolehdi, että johtajisto tietää ainakin:
• kampanjan perustiedot: mitä tapahtuu ja milloin
• mitä myydään ja mitä se maksaa
• mikä on lippukunnan tavoite
• myyntivinkit
• myyntipaikat ja –ajat
• Mistä saa materiaalia myynnin harjoitteluun tai markkinointiin
(partio.fi/adventtikalenteri)
• rahojen tilityskäytännöt

KOTIJOUKKOJEN PEREHDYTYS
Tiedota myös kotijoukkoja, jotta he voivat tukea lapsiaan myyntityössä.
Innokkaimmat vanhemmat ovat myös kullanarvoinen apu myynnissä ja
myyntipaikkojen löytämisessä! Kerro kampanjasta kotiväelle heti syksyn
alussa esimerkiksi toiminnan aloituskokouksessa, syyskokouksessa tai
vanhempainillassa.

•
•
•
•
•

Kerro kalenterin merkityksestä ja varainhankinnan tärkeydestä.
Mitä tuloilla on tehty ja voidaan tehdä?
Lähempänä kampanjaa voit kutsua vanhemmat
myynninaloitustilaisuuteen ja/tai lähestyä heitä kirjeellä.
Muista kertoa kampanjasta myös lippukunnan lehdessä,
www-sivuilla ja sähköpostilistoilla.
Kalentereiden nouto kannattaa tehdä mahdollisimman helpoksi. Vanhempien aktiivisuus kaatuu helposti, jos kalenterien nouto ei onnistu.
Kysy rohkeasti, voitteko myydä kalentereita vanhempien työpaikoilla
tai voisivatko vanhemmat vaikkapa viedä työpaikan ilmoitustaululle
adventtikalenterin mainosjulisteen tai lippukunnan nimellä
varustettuja flyereitä www.adventtikalenteri.fi-verkkokaupan
markkinoimiseksi.

SISÄISEN
VIESTINNÄN
MATERIAALEJA,
kuten tavoitejulisteet
ja kirjepohjat huoltajille,
löytyy materiaalipankista
www.partio.fi/
kalenterimateriaalit
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OHJEISTA HUOLELLISEEN RAHANKÄSITTELYYN
Käteisen rahan tilitykset aiheuttavat monille kampanjapäälliköille päänvaivaa
kampanjan aikana. Käteisen käsittelyn määrää voi vähentää esimerkiksi niin,
että kalentereita myyntiin ottavan partiolaisen vanhemmat tilittävät myyntiin otetut kalenterit suoraan lippukuntanne tilille. Näin rahat myös siirtyvät
turvallisemmin lippukunnalle ja virheiden määrä vähenee.
Toimita ohjeet ryhmänjohtajille ja lasten kotijoukoille siitä, miten myyntituotot tilitetään lippukunnalle. Sovi myös taloudenhoitajan kanssa, miten
lippukunnan tilille saapuvia tilityksiä seurataan.

RIITTÄÄKÖ KALENTERIT, MISSÄ RAHAT MENEVÄT?
KAMPANJAA HALLITAAN MYÖS MYYNNIN AIKANA
Kun myynti käynnistyy ja olet jakanut kalenterit ryhmille, on aika seurata kalenterien riittävyyttä. Jos myynti käy kuumana, saat lisää kalentereita omalta
piiritoimistoltasi! Seuraa tilannetta myös eri ryhmien välillä - on tärkeää,
etteivät kalenterit loju jonkun kotona, samalla kun ne ovat joltain toiselta
päässeet loppumaan.
Mikäli saat ryhmänjohtajilta runsaasti käteisen rahan tilityksiä, voi niiden
talletus pankkiin useammassa erässä kampanjan aikana olla järkevää.
Kampanjan aikana kannusta ja innosta myyjiä sekä muistuta aikataulusta ja
valvo turvallisuutta. Voit lähettää lippukuntalaisten huoltajille sähköpostia,
jossa kannustetaan, kehutaan ja kiitetään aktiivisia myyjiä sekä annetaan
väliaikatietoja myös lippukunnan myyntitavoitteesta.
Ota tarvittaessa rohkeasti yhteys piirisi kampanjaa hoitavaan työntekijään.

J O U L U KA M PA N J AO PA S 2019
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KAMPANJAN JÄLKEEN

•

•
•

•
•

Kerää myymättömät kalenterit ja palauta ne oman piirisi
toimistolle. Tarkista, että tilitetyn rahan ja palautettujen
kalenterien määrä täsmää jaettujen kalenterien määrään.
Palautettujen kalenterien kokonaismäärä ei saisi ylittää
piirisi määrittämää palautuskiintiötä.
Lippukunta saa lahjoittaa kampanjan aikana kaksi
kalenteria: tehkää hyvänmielen lahjoitus esimerkiksi
lastensairaalaan tai palvelutaloon - ja muistakaa myös
kertoa siitä somessa!
Merkitse Kuksa-partiorekisteriin lippukunnan myydyt,
palautetut ja lahjoitetut adventtikalenterit. Lukitse
kampanja. Lippukunta saa laskun Kuksaan merkittyjen
tietojen mukaisesti. Huomioi, että lippukunta saa laskun
koko tilauksesta, jos palautuksia ei ole merkitty ja toimitettu piirin antamaan eräpäivään mennessä.
Lopullisten myyntimäärien selvittyä voit myös tilata
tonttumerkit piiristäsi ja näin varmistaa, että reippaat
myyjät saavat merkkinsä sekä muut luvatut kannustepalkinnot!
Seuraavan vuoden kampanjaa varten kannattaa kirjata
lyhyesti, missä olivat pahimmat sudenkuopat – ja missä
mehevimmät onnistumiset. Näin tieto on tallella sinua tai
seuraajaasi varten ensi vuonna.

Saat
joulukuun
alkupuolella sähköpostiisi kampanjapäälliköiden palautekyselyn.
Vastaamalla siihen annat
arvokasta tietoa tulevien kampanjoiden
kehitykseen!
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TAVOITTEEN
ASETTAMINEN
ONNISTUNUT KAMPANJA
TARVITSEE TAVOITTEITA
Asettakaa yhteinen tavoite. Vuoden 2018 kampanjassa
myyntitavoitteen asettaneet lippukunnat saavuttivat
jopa 15 prosenttia keskimääräistä paremman myynnin!
Kun lippukunta on asettanut kalenterien myyntiin selkeän tavoitteen, ovat
myyjät motivoituneempia ja ostajatkin on helpompi vakuuttaa kalenterin oston
ja partiotoiminnan tukemisen tärkeydestä. Määritelkää siis lippukunnan johtajiston kesken konkreettinen tavoite, josta on helppo kertoa lippukunnan sisällä
ja ostajille.

MIETTIKÄÄ ESIMERKIKSI NÄITÄ KYSYMYKSIÄ:

•
•
•
•
•
•
•

Mikä olisi konkreettinen kohde kalenterituotoille? Sellainen voisi olla
esimerkiksi teltan hankinta, leirimatka tai kämpän kunnostus.
Montako kalenteria tätä tavoitetta varten on myytävä?
Miten määrä suhtautuu viime vuoden myyntimääräänne?
Onko tavoite realistinen, mitä sen saavuttamiseksi tulee tehdä eri tavoin?
Onko jäsenmäärämme muuttunut viime vuodesta?
Kuinka moni lippukuntalainen sai viime vuonna kultaisen tai hopeisen
tonttumerkin? Tehomyyjien vinkit on hyvä jakaa muidenkin avuksi!
Myyvätkö kaikki ikäluokat kalentereita?
Miten entistä useampi voisi myydä kalentereita?

Parhaat lippukunnat myyvät vuosittain yli 20 kalenteria jäsentä kohti. Tavoitteen kannattaa kuitenkin olla saavutettavissa, koska kalentereja saa palauttaa
piireille korkeintaan ennakkoon ilmoitetun prosenttimäärän verran.
Tarkistathan palautusprosentin piirinne adventtikalenterityöntekijältä.
Helppo tapa purkaa lippukunnan kokonaistavoite on kertoa kuinka monta
kalenteria tulisi jokaisen myydä, jotta tavoitteeseen päästään.

J O U L U KA M PA N J AO PA S 2019
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TAVOITTEISTA TULOKSIIN
ESIMERKKI:
Kaikki lippukunnan
100 jäsentä myivät
10 kalenteria vuonna 2018:
100 jäsentä x 10 kalenteria
= 1 000 myytyä kalenteria:
vuoden 2018 lpk-osuudella
2 900 euroa.

Vuonna 2019 jäsenmäärä on
hiukan kasvanut ja jäseniä on 110.
Tavoitteeksi asetettiin, että jokainen jäsen
myisi keskimäärin kaksi kalenteria enemmän:
110 jäsentä x 12 kalenteria
= 1 320 myytyä kalenteria.
Lippukunnan osuus kalenterin myyntihinnasta on
tänä vuonna 4,50 euroa, joten tällä tavoin
lippukunta hankkii vuoden 2019 toimintaan
5 940 euroa – siis peräti yli 3 000 euroa
enemmän kuin edellisvuonna!

MONTAKO
KALENTERIA?

HANKINTA
Puolijoukkueteltta (1 990 € )

440

Vaellusteltta (600 €)

130

Niger-teltta (730 € )

160

Kämppävuokra (500 €)

110

Trangia kaasupolttimella (135 €)

30

Edestakainen bussimatka
50 km päähän (450 €)

2
(/matkustaja)

Edestakainen bussimatka
300 km päähän (2000 €)
Jolla (1 500 €)

9
(/matkustaja)
330
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SEURAA TAVOITTEIDEN SAAVUT TAMISTA KAMPANJAN AIKANA
Kun yhteinen tavoite on asetettu ja myynti on käynnissä, on aika seurata
ryhmien edistymistä tavoitteen saavuttamisessa! Tavoitteesta ja kampanjan
edistymisestä kertominen ovat myös oivallista materiaalia esimerkiksi
somemainontaan:

”Adventtikalenterien kauppa käy kuumana - olemme
myyneet jo 540 kalenteria! Ensi lauantaina myyjämme
päivystävät lähikaupalla klo 10-14.”
Muistuta myös myyjiä kertomaan tavoitteesta myyntitilanteessa: miksi kalentereita myydään? Mitä juuri sinun lippukuntasi on suunnitellut tekevänsä
myyntituotolla?

MUISTA KERTOA KAMPANJAN TULOKSISTA
Iso urakka takana - mutta minkälaiseen tulokseen päädyitte? Tavoitteiden
osalta on tärkeää muistaa kertoa myös tulos. Tämä on hyvä tapa kiittää myyjiä
ja ryhmänjohtajia tehdystä työstä ja konkretisoida kampanjan merkitystä
varainhankinnassa.
Muistakaa kertoa kappalemääräisen tuloksen lisäksi mitä myyntituotolla
saavutetaan, siis mitä konkreettista myyntityön ansiosta saatiin aikaan. Tämä
vahvistaa adventtikalenterin ostajien luottamusta siihen, että heidän tuellaan
on merkitystä lippukunnan arjessa ja kannustaa heitä osallistumaan
kampanjaan myös tulevina vuosina.

ESIMERKKEJÄ TULOKSISTA KERTOMISEEN
VAIKKAPA SOSIAALISESSA MEDIASSA
”Lippukuntamme
myi kampanjan aikana
yhteensä 872 kalenteria
ja keräsi näin lähes 4 000
euroa partiotoiminnan
tueksi. Tuoton avulla
uusimme retkeilykalustoamme hankkimalla
kaksi uutta puolijoukkuetelttaa.”

”Lippukuntamme myi
tänä vuonna 1 220
kalenteria keräten peräti
5 500 euroa toiminnan
mahdollistamiseksi. Rahan
avulla pystymme pitämään
osallistumismaksut alhaisina
ja tuemme ensi kesän piirileirille lähtijöitä 50 euron
stipendillä.”

J O U L U KA M PA N J AO PA S 2019
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MYYNTITYÖ
MYYNTIÄ SUUNNITELLAAN JO
ENNEN VARSINAISEN KAMPANJAN ALKUA
Ennen kampanjan ja myyntityön alkua lippukunnan kannattaa:
Päättää erilaisista maksutavoista
Suunnitella ja koordinoida myyntitempaukset sekä
sopia myyntiajat ja -paikat lippukuntalaisten kanssa
Harjoitella myyntitilanteita ja huolellista rahankäsittelyä
Katsoa, mitä aktiviteetteja
eri ikäryhmät voivat kalenteria myymällä suorittaa

VAIHTOEHTOISET MAKSUTAVAT
Yhä harvempi kantaa mukanaan
käteistä ja tähän on syytä varautua
myös adventtikalenterikampanjassa.
Käteismaksun lisäksi kannattaa harkita
jonkin muun maksutavan ottamista käyttöön
myyntitapahtumissa. Helposti käyttöön otettavia
vaihtoehtoja tähän ovat esimerkiksi:
• MobilePay MyShop
• iZettle tai muu korttimaksupääte
Olettehan ajoissa liikkeellä, jotta saatte
maksutavat käyttöön ennen kampanjan alkua!

MOBIILI MAKSUTAPOJA
TARJONNEET

lippukunnat saavuttivat vuonna 2018
peräti 22 % keskiarvoa paremman
tuloksen. Lisätietoa
eri maksutavoista
löydät: partio.fi/
maksutavat

MYYNTITEMPAUSTEN SUUNNIT TELU JA KOORDINOINTI
Kampanjapäällikkökyselyn mukaan sellaiset lippukunnat, jotka hyödynsivät
useampaa kuin kahta erilaista myyntitapoja (ovelta ovelle, kaupan edustalla
jne), saavuttivat jopa 25 % keskimääräistä paremman myynnin! Missä kaikkialla lippukuntanne voisi myydä kalentereita ovelta ovelle -myynnin lisäksi?
• Onko alueellanne myyntipaikoiksi sopivia kauppojen
edustoja tai auloja ja kauppakeskuksia?
• Järjestetäänkö lähialueellanne joulumyyjäisiä
tai -toreja, jonne voisi mennä myymään?
• Kannustakaa partiolaisten vanhempia myymään
kalentereita työpaikoillaan!
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HYÖDYNTÄKÄÄ VERKKOKAUPPAA
Ostaja voi osoittaa myynnin tuotot juuri teidän lippukunnallenne yhtä lailla
kuin kasvotusten ostettuna – muista siis markkinoida myydessä myös tätä
vaihtoehtoa! Lisätietoa verkkokaupan hyödyntämisestä sivulla 8!

LUPIEN
PYYNNIN
HELPOT TAMISEKSI
saatavilla on valmis
kirjepohja materiaalipankissa: partio.fi/
kalenterimateriaalit

MUISTA MYYNTILUVAT!
Yleisesti sisätiloissa vaaditaan lupa
kiinteistön omistajalta, kaduilla ja
esimerkiksi asemien läheisyydessä
saa myydä ilman lupaa. Kun olette
keksineet hyviä myyntipaikkoja,
luvat kannattaa pyytää etukäteen.

Piirit ja SP koordinoivat yhdessä
kauppakeskuksissa tapahtuvia
myyntitempauksia. Kysy oman
piirisi työntekijältä, miten lippukuntasi olisi mahdollista päästä
mukaan!

Suomen Partiolaiset sopii vuosittain
keskitetysti suurimpien kauppaketjujen kanssa myymisestä valtakunnallisella tasolla. Yleensä myynnistä
pitää silti sopia erikseen paikallisen
liikkeen kanssa. Vuoden 2019 osalta
ohjeet päivitetään syksyn aikana
osoitteeseen www.partio.fi/
adventtikalenteri

MITÄ MUKAAN MYYNTIPAIKALLE?
Tärkeintä myyntityössä on iloinen asenne,
hyvin mietitty myyntipaikka, rahojen turvallinen käsittely ja riittävä määrä myyjiä sekä
kalentereita. Somistettu myyntipaikka auttaa
kiinnittämään ostajien huomion. Kynnystä ei
kannata asettaa liian korkealle - esimerkiksi
piiriltä lainassa oleva banderolli tai
materiaalipankista tulostettu juliste toimivat huomion kiinnittäjinä. Myös esimerkiksi
paikalle tuotu joulukuusi tai kranssi vievät
ohikulkijoiden ajatuksia kohti joulua.

J O U L U KA M PA N J AO PA S 2019
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MYYNTIPAIKAN
SOMISTAMISEEN:
www.partio.fi/
adventtikalenteri
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MYYNTITILANTEIDEN HARJOITTELU
Kokeneelle konkarille kalenterimyynti voi tuntua selkeältä tehtävältä, mutta
lippukunnassanne on varmasti ensikertalaisiakin. Etenkin monelle sudenpennulle myynti voi olla jännittävä tilanne ja siksi myyntitilannetta kannattaakin harjoitella kokouksissa. Käykää läpi esimerkiksi seuraavat asiat:

PUKEUTUMINEN KALENTERIMYYNTIIN

•
•

Siistit ja tarpeeksi lämpimät vaatteet – muista myös heijastin!
Partiohuivi kaulaan

RAHAN KÄSITTELY JA VAIHTORAHAT

•
•

Käykää läpi ohjeet rahankäsittelyyn. Miten vaihtorahoja ja saatuja
kalenterimaksuja säilytetään? Keneltä saa lisää vaihtorahaa?
Myyntitilanteeseen voi ottaa mukaan myös materiaalipankissa tarjolla
olevia flyereita, joissa kerrotaan lippukunnan nimi ja adventtikalenterin
verkkokaupan osoite.

ITSE MYYNTITILANNE JA SEN HARJOITTELU

•
•
•

Miettikää ja harjoitelkaa hyviä myyntilauseita, kuten
”tue partiolaisia, saat kiitokseksi adventtikalenterin”
”tue partiotoimintaa ja osta adventtikalenteri”
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MUISTA TURVALLISUUS
Kuten kaikessa partiotoiminnassa, tulee myös
myyntityössä muistaa turvallisuus. Opastakaa
myyjiä kiinnittämään huomiota esimerkiksi
liikenteeseen, toisiin ihmisiin sekä rahankäsittelyyn liittyvissä teemoissa.

KATSO
VINKIT
turvallisuuteen:
www.partio.fi/
adventtikalenteri

MUISTISÄÄNNÖT TURVALLISEEN
KALENTERIMYYNTIIN:

•
•
•
•
•

Myykää kalentereita pareittain tai ryhmissä. Ryhmänjohtajan on hyvä
olla mukana myyntiretkillä ja tietää, missä ryhmäläiset liikkuvat.
Ryhmänjohtaja on valmiina puuttumaan tilanteeseen tarvittaessa.
Kampanja-aikana on pimeää ja monesti sää on kurja. Kerratkaa liikennesäännöt, muistakaa säänmukainen pukeutuminen ja heijastinten käyttö.
Kalentereille kannattaa varata sopiva kassi pitämään kalenterit kunnossa
ja myyntikelpoisina myös märällä säällä.
Rahaa tulee käsitellä huolellisesti: rahat säilytetään tallessa kukkarossa,
eikä taskussa. Isommat setelit viedään johtajille mahdollisimman pian.
Erityisesti pienten myyjien kanssa on hyvä käydä läpi rahan käsittelyä:
mitä annetaan takaisin mistäkin rahasta? Miten vaihtorahoja säilytetään?
Ovelta ovelle myynnissä on hyvä kunnioittaa ihmisten iltarauhaa eikä
myyntiä kannata jatkaa pitkälle iltaan.

ADVENT TIKALENTERIN MYYNTI
O N O S A PA RT I O - O H J E L M A A

•
•

Adventtikalentereiden myynti on osa kaikkien ikäkausien
partio-ohjelmaa. Jokaisessa ikäkaudessa myyntiin tulee uusia
näkökulmia ja harjoitellaan erilaisia taitoja.
Ikäkausille on tehty omat adventtikalentereiden myyntiin liittyvät
aktiviteettivinkit ja voit ladata ne osoitteesta partio.fi/kalenterimateriaalit

J O U L U KA M PA N J AO PA S 2019
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MARKKINOINTI
JA VIESTINTÄ
KALENTERIN OSTAJILLE
MARKKINOINTI KALENTERIN OSTAJILLE
ENNEN KAMPANJAA JA SEN AIKANA
Ennen myynnin alkua tulee huolehtia tarvittavien markkinointimateriaalien hankinnasta ja miettiä, missä kalentereita aiotaan myydä
ja markkinoida. Kampanjan aikana aktiivista markkinointia kannattaa
tehdä jatkuvasti: lähempänä joulukuun alkua adventtikalenterien
ostaminen tuntuu aina vain ajankohtaisemmalta ja silloin
myös oma viesti on helpompi saada läpi.

HYÖDYNNÄ VALMIIT MATERIAALIT
Lippukunnallesi on lähetetty materiaalipaketti, jossa on valmiita julisteita
ja muita materiaaleja kalentereiden markkinointiin. Materiaalipaketti pitää
sisällään mm. mainosjulisteita julkisiin tiloihin sekä flyereita. Hae piiritoimistolta tai tulosta partion materiaalipankista julisteita, joita voi kiinnittää
lähikauppojen ilmoitustaululle.

MARKKINOINTI
JA VIESTINTÄ ERI KANAVISSA
ILMOITA MYYNTIPAIKAT KUKSAAN.
Moni etsii kalenterin myyjää adventtikalenterin nettisivuilta. Kun tiedätte, milloin ja missä
aiotte myydä kalentereita, merkitse lippukunnan
myyntipaikat Kuksaan. Näin kiinnostuneet ostajat
löytävät tiedot myyntipaikoista adventtikalenterin
omasta verkkopalvelusta. Vuonna 2018 myyntitapahtumansa sivustolle lisänneet lippukunnat
saavuttivat 36 % paremman tuloksen verrattuna
lippukuntiin, jotka eivät sivustolla näkyneet.
Ohjeet merkitsemiseen
www.partio.fi/adventtikalenteri
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KAIKKI
MARKKINOINTIMATERIAALIT
LÖYTYVÄT

myös partion
materiaalipankista:
partio.fi/
kalenterimateriaalit

TARJOA PAIKALLISLEHTEEN
JUTTUIDEAA ADVENTTIKALENTERISTA
JA PARTIOSTA.
Lehtiin kannattaa olla hyvissä ajoin yhteydessä. Myös paikallislehtien tapahtumakalenterit ovat hyvä tapa ilmoittaa myynnin
alkamisesta. Monissa paikallislehdissä on
käytössä myös ilmaiset pikkuilmoitukset
ajankohtaisia asioita varten.

KERTOKAA VERKKOSIVUILLANNE
JA SOSIAALISESSA MEDIASSA

ADVENT TI KALENTERI KAMPANJAN

markkinatutkimuksen
mukaan moni ei tiedä,
mistä adventtikalenterin voi hankkia. On siis
tärkeää kertoa ihmisille, missä kaikkialla
aiotte kalentereita
myydä! Katso
kaikki vinkit:
www.partio.fi/
adventtikalenteri

etukäteen missä ja milloin olette
myymässä kalentereita.
• Omien kanavienne lisäksi myös paikkakuntien omia some-ryhmiä kannattaa hyödyntää!
• Käytä somessa ainakin aihetunnisteita #adventtikalenteri #partioscout
• Tee postaukset lippukunnan somekanaviin! Valmiita somesisältöjä on
saatavilla osoitteessa www.partio.fi/adventtikalenteri
• Verkkosivuillenne kannattaa laittaa kalenterimyynnistä kertova banneri
ja uutinen.

LIPPUKUNTANNE RYHMÄT VOIVAT TEHDÄ MYÖS OMIA MAINOKSIA
ja ottaa valokuvia mahdollista lehtijuttua ja tulevaa somemarkkinointia varten. Voitte ottaa persoonallisia, oman lippukuntanne näköisiä kuvia!

LÄHESTY MYÖS UUSIA MAHDOLLISIA ASIAKKAITA
Lähetä kirje paikallisille yrittäjille – voisiko heillä tänä
vuonna olla adventtikalenteri yrityksen
joulumuistamisena?

Lippukunnan
sisäisestä viestinnästä
löydät tietoa
sivulta 9
alkaen!

J O U L U KA M PA N J AO PA S 2019
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LOPUKSI:
KIITOS HYVIN
TEHDYSTÄ TYÖSTÄ
Muista kiittää kampanjaan osallistuneita: ostajia sekä myyjiä!
Käytä materiaalipankin valmista kiitoskuvaa somepostauksessa.
Voit myös lähettää kiitoskirjeen lippukunnan jäsenille, kotijoukoille ja
yhteistyökumppaneille. Niin ja lopuksi – kiitä myös itseäsi. Hienosti tehty!

Piiritoimistolta tilattavat tonttumerkit ovat
loistava tapa kiittää hyvin suoriutuneita
myyjiä! Voit kiittää erityisen ansioituneita myyjiä esimerkiksi ehdottamalla juttua
lippukuntalehteen tai kiittämällä heitä
lippukunnan yhteisessä tilaisuudessa.

OLET OPPINUT KAMPANJASSA
RUTKASTI VARAINHANKINNASTA!
Hae varainhankinnan osaamismerkkiä
osoitukseksi osaamisestasi:
partio.fi/sahkoiset-osaamismerkit
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SET Christel Rönns
KALENTE RIN KUVITUK

NY T
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HYÖDYNNÄ
VALMIIT MATERIAALIT!
LATAA OSOITTEESSA
PARTIO.FI/
KALENTERIMATERIAALIT
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HYÖDYLLISIÄ OSOITTEITA
VERKKOKAUPPA

adventtikalenteri.fi
TIETOA KAMPANJASTA
JA KUKSAN KÄYTTÖOHJEET

partio.fi/adventtikalenteri
KALENTERIEN TILAUKSET

kuksa.partio.fi
MYYNTIPAIKKOJEN ILMOITUSTAULU

partio.fi/myyntipaikat
ADVENTTIKALENTERIN MYYJIEN
FACEBOOK-RYHMÄ

facebook.com/
adventtikalenterimyyjat
ADVENTTIKALENTERIN FANITTAJIEN
FACEBOOK-RYHMÄ

facebook.com/adventtikalenteri
KAIKKI PARTIO-OHJELMAN AKTIVITEETIT

partio-ohjelma.fi
VIESTINTÄ- JA MARKKINOINTIMATERIAALIT

partio.fi/materiaalipankki
#PARTIOKALENTERI
#ADVENTTIKALENTERI
#PARTIOSCOUT

