
 

Joulukamppanja alkaa taas! 
 
Tänä vuonna myydään pelkästään partiolaisten perinteistä 
adventtikalenteria, joulukortit ovat poistuneet myynnistä. 
 
Lippukuntamme hankkii toimintaan varoja myymällä partiolaisten adventtikalentereita. 
Tavoitteenamme kerätä varoja, joiden turvin voimme pitää leirien ja retkien hinnan kohtuullisena myös ensi 
vuonna. Kalevan karhut suuntaavat tuotot retki- ja leiritoimintaan sekä mahdollistamaan 
vähävaraisten karhujen osallistumisen toimintaan. 
 

Adventtikalenterilla on pitkät perinteet: 
suomalaiset partiolaiset toivat idean Suomeen jo 
vuonna 1947. Kalenteri on ilmestynyt siitä lähtien 
joka vuosi. Tämän vuoden kalenterin on 
kuvittanut kuvataiteilija ja lastenkirjailija Ninka 
Reittu. Kalentereiden tuotto menee 
kokonaisuudessaan partiotoiminnan tukemiseen. 
Kalenterin myyntihinta on 10 €, josta 
lippukuntamme saa 4,50 €. Tuotteiden myynti ei 
ole tuloveron tai arvonlisäveron alaista tuloa eikä 
siihen tarvita rahankeräyslupaa.  

 
Kalentereita saa myyntiin kololta ja kirkolta omalta ryhmänjohtajalta. Kalentereita voi ostaa myös 
verkkokaupasta osoitteesta:  

https://www.adventtikalenteri.fi/osta-partiolaisten-adventtikalenteri/  
Valitsemalla lippukunnaksi Kalevan Karhut ry, kalentereista ohjautuu lippukunnallemme 4,50 €. 
Vanhemmat johtajat ja kotijoukot voivat myydä tuotteita myös työpaikoillaan. Yllä olevaa linkkiä saa jakaa 
esim. kauempana asuville sukulaisille ja ystäville, jotka tahtoisivat kalentereita ostaa. 
 
Mahdolliset myymättä jääneet tuotteet tulee palauttaa keskiviikkoon 30.11.2022 mennessä 
joulukampanjapäällikölle tai omalle ryhmänjohtajalle. Myydyt tuotteet tulee tilittää perjantaihin 
30.11.2022 mennessä suoraan lippukunnan tilille Nordea FI18 1509 5000 0093 84 liitä maksuun viesti: 
myyjän nimi, xx myytyä kalenteria. Viimeiseen palautuspäivään mennessä palauttamattomat tuotteet 
katsotaan myydyiksi.  
 
  

• 12 kalenteria myynyt saa Tonttumerkin  
• 20 kalenteria myynyt saa lisäksi 0,35 dl metallisen juomapullon  
• 50 kalenteria myynyt saa lisäksi Hopeisen Tonttumerkin  
• 100 kalenteria myynyt saa lisäksi Kultaisen Tonttumerkin   

 

Lippukunnan euromääräisesti kolmelle eniten myyneelle jäsenelle tulee perinteisesti lahjakortit 
Scandinavian Outdoor Storeen (50 €, 30 € ja 20 €) sekä ryhmälle joka kokonaisuutena myy eniten 
lippukunnassa (myynti/jäsen) on luvassa pieni yllätyspalkinto ja nimi kunniataululle kolon seinään. 
 
Tavoitteena on, että jokainen lippukuntamme jäsen myy vähintään 12 tuotetta, eli Tonttumerkkiin 
vaadittavan määrän. Tonttumerkit ommellaan partiopaidan oikeaan hihaan. 
 
Koko Hämeen Partiopiirin paras euromääräinen myyjä saa 300 € lahjakortin Scandinavian Outdoor 
Storeen. Toiseksi ja kolmanneksi parhaat myyjät saa 100 € lahjakortit. 
 
 
Joulunodotusterveisin, 
 
Lippukunnan joulukampanjapäällikkö 
Punis (Satu-Maria Turunen)   
045 114 2174, punis.partio@gmail.com   
 

https://www.adventtikalenteri.fi/osta-partiolaisten-adventtikalenteri/


     
Partiolaisemme ______________________________________________________ 
 
 
Ottaa myyntiin:  _______ adventtikalenteria 
 
Huoltajan allekirjoitus   ______________________________________________ 
 
Huom! Myymättömät tuotteet tulee palauttaa ja myydyt tuotteet tilittää suoraan 
lippukunnan tilille FI18 1509 5000 0093 84 viestiin nimi ja myytyjen kalentereiden 
määrä, 30.11.2022 mennessä. Palauttamattomat tuotteet katsotaan myydyiksi. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


