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Messukylän Metsäpojat ry 

 

 

 

Tee ensimmäinen tuotetilaus osoitteessa 
https://joulukampanja.metsapojat.fi  

Jatkossa voit täydentää ensimmäistä tilaustasi osoitteessa 
https://joulukampanja.metsapojat.fi/lisatilaus 

 

 

Joulukampanjaohje koteihin 
Adventtikalenterien-, joulukorttien- ja itsenäisyyspäivänkynttilöiden myynti 

Syksy etenee, joulu lähestyy. Messukylän Metsäpoikien vuoden tärkein varainkeruukampanja 

alkaa! Osallistua voivat kaikki lippukuntalaiset ja heidän vanhemmat. Adventtikalentereista ja 

joulukorteista saatava tuotto käytetään paikkamaan lippukuntamme retki- ja leiritoiminnan kuluja, 

hankimme kololle materiaalia viikkokokouksiin sekä parannetaan retkikalustoa. 

Itsenäisyyspäivän kynttilöiden myynti on Messukylän Metsäpoikien ja lähialueen lippukuntien oma 

kampanja ja sen tuotto käytetään lippukunnan kaluston ja leiripaikan ylläpitoon ja tänä vuonna 

1e/myyty paketti tukemaan piirileiri Ilvekselle lähtijöitä.  

Jouluvarainhankinta kattaa vuosittain huomattavan osan lippukunnan talouden tuloista. Toinen 

talouden tukijalka on toiminta-avustukset. Loppu katetaan osallistumismaksuilla, 

osallistumismaksut menevät käytännössä tapahtumien järjestämiseen. 

 

 

 

 

 

 

Adventtikalenteri- ja joulukorttimyynnin PALKINNOT: 

Yhteensä 10 tuotetta myynyt saa tonttumerkin, yhteensä 50 tuotetta myynyt saa hopeisen 

tonttumerkin partiopaidan hihaan. Jos myyt 100 tuotetta saat KULTAREUNAISEN tonttumerkin. 

Jokainen 18 tuotetta myynyt saa Väiski villapipon. Pipo on hyvä talvella ja metsässä ja villapipo 

lämmittää märkänäkin. 

Hämeen Partiopiirin paras myyjä saa 300 €:n ostolahjakortin Scandinavian Outdoors –liikkeeseen. 

2. ja 3. paras saa 100 €:n ostolahjakortin. Kriteerinä on euromääräinen myynti.  
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Jokainen 18 tuotetta myynyt ansaitsee Talvi-Väiskin ja tonttumerkin. 

Kynttilämyynnin palkinnot ovat erikseen viimeisellä sivulle. 

Kampanjan eteneminen 

Ryhmissä annetaan ohjeet myynnistä viikolla 43. Uusille myyjille suositeltava aloitus määrä on 6 

kpl adventtikalenteria ja 6 kpl korttipakettia. Kalenterin hinta on 7€ / kpl ja korttipaketin 5€ / kuuden 

kortin pakkaus. Huom. Lisää saa myöhemmin jos kauppa käy. 

Lippukunta saa palauttaa otetuista tuotteista vain osan, joten palauta rahat jo myydyistä 

tuotteista samalla kun haet lisää tuotteita myyntiin. Tällöin tiedämme, että kannattaako 

tuotteita hakea partiopiiriltä lisää. 

Jos kaikki tuotteet eivät tunnu menevän kaupaksi, palauta ne ajoissa, jotta emme hae tuotteita 

piiriltä turhaan lisää. Jos myyt ensimmäistä kertaa tai aikaisemmin et ole myynyt paljon, niin älä nyt 

ala ahnehtia, vaan ota aluksi vähän ja kun huomaat, että kauppa käy niin hae lisää. Mitä 

aikaisemmin alat myydä, sitä helpompaa myyminen on! Jos tiedät tarvitsevasi paljon kalentereita 

tai kortteja, ota yhteyttä joulukampanjapäällikköön ja varmista, että tuotteita on varastossamme. 

Tilitys 

Adventtikalentereiden ja joulukorttien tilitykset suoritetaan viikolla 49 oman ryhmän kokouksessa 

käteisellä tai kortilla (emme hyväksy luottokortin käyttöä korkeiden kustannusten vuoksi). 

Joulukorttien tilitykset tulee suorittaa viimeistään viimeisellä toimintaviikolla (vko 51). 

Voit tilittää tuotteet myös suoraan lippukunnan tilille. Tilisiirrolla suoritettavista tilityksistä tulee 

tiedottaa joulukampanjapäällikköä. Jos olet merkinnyt tilauslomakkeeseen tilisiirron maksutavaksi 

tämä riittää ilmoitukseksi. Metsäpoikien tilinumero on: FI82 1154 3500 1022 11 (Nordea). Muista 

laittaa tilisiirron viesti kenttään tilaajan/partiolaisen nimi. 

Kirjanpito 

Pidä tarkasti myös itse kirjaa siitä, kuinka monta kappaletta mitäkin tuotetta olet ottanut myyntiin, 

myynyt, tilittänyt ja palauttanut. Hukatut ja hajonneet tuotteet joudut itse korvaamaan. 

Itsenäisyyspäivän kynttilöiden myynti 

Messukylän Metsäpoikien itsenäisyyspäivän kynttiläpakkaukset maksavat 6€ / kpl. Pakkaus 

sisältää kaksi kappaletta Suomessa valmistetta sinivalkoista itsenäisyyspäivän kynttilää. 

Kynttilämyyntipalkinnot on listattu alla olevassa taulukossa. Palkinnot ovat huikeita! Tutustu 

palkintoihin ja aseta itsellesi tavoite kynttilöiden myyntiin! 

Palauta kynttilänmyynnistä saamasi rahat (ja myymättömät kynttilät) lippukuntaan 

(ryhmänjohtajalle tai Antille) viimeistään viikolla 50 tai 51. 

Kynttilöitä jaetaan lippukuntalaisille myytäväksi ensimmäisen kerran syyslomalla, jolloin niitä saa 

alkaa myydä heti.  
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Joulukampanjapäällikkönä toimii Antti Kinnunen. 050 9183 906 / 

antti.kinnunen@metsapojat.fi 

Tsekkaa myös lippukunnan 
verkkosivujen oma joulukampanja osio  

www.metsapojat.fi/joulukamppis 

Tavoitteet ja vanhempien osallistuminen 

Myös vanhemmat saavat osallistua omalla nimellä myymiseen ja palkintojen saamiseen tai auttaa 

omaa partiolaista tuotteiden myymisessä. Tuotteita voi myydä partiolippukunnan jäsenenä, mutta 

esimerkiksi yrityksenä myyminen ei ole sallittua verotuksellisista syistä. 

Joulukampanjan adventtikalenteri ja kortti myynnin jäsenkohtaisina tavoitteina on lippukunnassa, 

että jokainen jäsen myy 10 tuotetta (eli saa tonttumerkin itselleen). Vanhemmilla partiolaisilla 

tavoitteena on 18 tuotetta (eli tonttumerkki +talvi-väiski). Kynttilämyynnin tavoitteena on 5 

kynttiläpakettia. 

Mikäli sinulla on kysyttävää adventtikalentereiden, joulukorttien tai itsenäisyyspäivän kynttilöiden 

myynnistä, ota rohkeasti yhteyttä. 

Parhaat myyjät 

Lippukunnan kolme parasta kalenteri ja kortti myyjää sekä paras kynttilämyyjä palkitaan 

erikoispalkinnoin. Kisaan lasketaan ajoissa tehdyt tilitykset. 

Turvallisuus 

Turvallisuusohjeista mainittakoon, että kello 20.00 jälkeen ei ole enää tarkoituksenmukaista myydä 

ovelta ovelle. Myöskään suuria rahamääriä ei kannata pitää taskuissa! Myyntiä kannattaa tehdä 

pareittain tai vanhemman ollessa mukana. 
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Kynttilänmyyntipalkinnot 
 

Myydyt 
kynttilät 

Palkinnot 

5 pakkausta -       Kommandosaha tai 
  -       Magnesiumtulukset tai 
  -       Teleskooppi makkaratikku 
10 pakkausta -       Kommandosaha ja magnesiumtulukset tai 
  -       Suomen armeijan kenttäpullo 
15 pakkausta -       Partiopilli ja pillinaru tai 
  -       Retkeilijän ensiapupakkaus 
  -       Titaaninen Light My Fire lusikkahaarukka 
20 pakkausta -       Opinel 7 Carbone taittoveitsi tai 
  -       Särmä risukeitin       
  -       Mil-Tec Vedenpitävä kantosäkki 30 litraa 
30 pakkausta -       Ticket to the Moon single riippumatto 
  -       Opinel 9 Carbone taittoveitsi tai 
  -       20€ lahjakortti Scandinavian Outdoor Storeen 
40 pakkausta -       Otsalamppu Led Lenser H7 tai 
  -       Särmä Erakko laavukangas riippumatolle 
  -       30€ lahjakortti Scandinavian Outdoor Storeen 

50 pakkausta 
-       Varusteleka rynnäkköreppu, väri kojootinruskea, vihreä tai musta +        
        sadesuojus tai 

  -       Fiskars Retkikirves X7 
  -       50€ lahjakortti Scandinavian Outdoor Storeen 
70 pakkausta -       Ortlieb 59l vedenpitävä säkki 
  -       70€ lahjakortti Scandinavian Outdoor Storeen 
80 pakkausta -       DD Frontline Hammock riippumatto hyttysverkolla 
100 
pakkausta 

-       Kaasukeitin Trangia 25-3 UL-GAS tai 

  -       Ortlieb Rack-Pack XL vedenpitävä 89 litrainen kassi 
MeMen 
eniten 

-       Eniten kynttilöitä myynyt palkitaan erikoispalkinnolla 

 

Näitä palkintoja voi yhdistellä kunhan kokonaispistemäärä 
ei ylitä omaa saavutettua pistemäärää. 


