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Messukylän Metsäpojat ry 

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 

varainkeruukampanja ja sen tuotto käytetään lippukunnan kaluston ja leiripaikan ylläpitoon. 

Kynttilämyynnin palkinnot ovat erilliset adventtikalenteri- ja joulukorttimyynnistä. 

 

Tilata voi osoitteessa https://joulukampanja.metsapojat.fi 

 

 

Jouluvarainhankinta kattaa vuosittain huomattavan osan lippukunnan talouden tuloista. Loppu 

katetaan osallistumismaksuilla, osallistumismaksut menevät käytännössä tapahtumien 

järjestämiseen. Joulukampanjan tuotoilla saadaan alennettua retki- ja tapahtumamaksujen hintaa 

merkittävästi. 

 

Adventtikalenteri- ja joulukorttimyynti: 

Joulukorttipaketti maksaa 5€ ja adventtikalenteri 10€. Yhteensä 10 tuotetta (kalenteria tai 

korttipussia) myynyt saa tonttumerkin, yhteensä 50 tuotetta myynyt saa hopeisen tonttumerkin 

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

yhteensä vähintään 18 tuotetta myynyt saa lisäksi laadukkaat Koziol retkiaterimet. 

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

2. ja 3. paras saa 100 €:n ostolahjakortin. Kriteerinä on korttien ja kalentereiden euromääräinen 

myynti.  

 

Jokainen yhteensä 18 kalenteria tai joulukorttipussia saa palkinnoksi laadukkaat retkiaterimet. 

Kynttilöiden myynnistä on erilliset palkinnot, jotka on lueteltu viimeisellä sivulla. 

https://joulukampanja.metsapojat.fi/
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Messukylän Metsäpojat ry 

Itsenäisyyspäivän kynttilöiden myynti 

Messukylän Metsäpoikien itsenäisyyspäivän kynttiläpakkaukset maksavat 6€ / kpl. Pakkaus 

sisältää kaksi kappaletta Suomessa valmistetta sinivalkoista itsenäisyyspäivän kynttilää. 

Kynttilämyynnissä on huikeat palkinnot! Tutustu palkintoihin ja aseta itsellesi tavoite kynttilöiden 

myyntiin! Kuvia palkinnoista löytyy MeMen verkkosivuilta (http://www.metsapojat.fi/joulukamppis/) 

 

Kampanjan eteneminen 

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

kappaletta kutakin tuotetta: adventtikalenteria, joulukorttipussia ja itsenäisyyspäiväkynttilää. Se on 

samalla hyvä vähimmäismyyntitavoite. Jos jokainen myy vähintään viisi jokaista tuotetta saamme 

jatkossakin pidettyä leirien ja tapahtumien hinnat alhaisina. Jos kauppa käy hyvin ja haluat tähdätä 

parempiin palkintoihin, tuotteita saa myytäväksi aina lisää. 

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 

Myydyt kynttilät Palkinnot 

5 pakkausta - Kommandosaha tai 

- Järeä karbinihaka tai 

- Lukitusvaijeri (voi käyttää varusteiden kiinnittämineen reppuun) 

10 pakkausta - Kommandosaha ja järeä karbiinihaka 

- Partiopilli ja pillinaru tai 

- Retkeilijän ensiapupakkaus 

30 pakkausta - Ticket to the Moon single riippumatto tai 

- Opinel 9 Carbone taittoveitsi tai 

- 20€ lahjakortti Scandinavian Outdoor Storeen 

40 pakkausta - Otsalamppu Led Lenser H7 tai 

- Särmä Erakko laavukangas riippumatolle tai 

- 30€ lahjakortti Scandinavian Outdoor Storeen 

50 pakkausta - Varusteleka Mk. rynnäkköreppu, väri kojootinruskea, vihreä tai 

musta + sadesuojus tai 

- Fiskars Retkikirves X7 ta 

- 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 

http://www.metsapojat.fi/joulukamppis/
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Messukylän Metsäpojat ry 

tarvitsevasi paljon kalentereita tai kortteja, ota yhteyttä joulukampanjapäällikköön ja varmista, että 

tuotteita on varastossamme. 

Myydyistä tuotteista saadut rahat on helpointa tilittää suoraan lippukunnan tilille: 

Saaja: Messukylän Metsäpojat ry 

Tilinumero: FI82 1154 3500 1022 11 (Nordea) 

Viesti: tilaajan/partiolaisen nimi 

 

Tuotteet voi tilittää myös käteisellä tai kortilla (ei luottokortilla korkeiden kustannusten vuoksi). 

Karkea aikataulu: 

vko 42 Infokirje koteihin, ensimmäiset tuotetilaukset 
vko 43 Tilattuja tuotteita jaetaan ryhmien viikkokokouksissa ja myynti voi alkaa. 

Keskiviikkona 23.10. klo 18-19 pidetään vanhemmille ja partiolaisille yhteinen 
myynti-info, josta saa vinkkejä ja neuvoa myyntiin. 

vko 44-47 Myynti ja tilaaminen jatkuu. Lippukunta pyrkii järjestämään yhteismyynti 
mahdollisuuksia supermarkettien yhteyteen. Näistä tiedotusta myöhemmin. 

vko 48-49 Myyntitulojen tilitys ja myymättömien tuotteiden palautus. Adventtikalenterien 
myyntitulot ja myymättömät kalenterit on palautettava viimeistään 5.12. 

vko 50 Joulukorttien ja itsenäisyyspäivä kynttilöiden myyntitulot tilitettän lippukunnalle. 
Myymättömät tuotteet palautetaan. 

Tammikuu Myyjille jaetaan myyntipalkinnot. 
 

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. 

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 5 kappaletta kutakin tuotetta: kalenteria, korttipussia ja kynttiläpakkausta. 

 Mikäli sinulla on kysyttävää adventtikalentereiden, joulukorttien tai itsenäisyyspäivän kynttilöiden 

myynnistä, ota rohkeasti yhteyttä. 

Parhaat myyjät 

Lippukunnan kaksi parasta kalenteri ja kortti myyjää sekä paras kynttilämyyjä palkitaan 

erikoispalkinnoin. Kisaan lasketaan ajallaan tehdyt tilitykset. 
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Messukylän Metsäpojat ry 

Turvallisuus 

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

ovelta ovelle. Myöskään suuria rahamääriä ei kannata pitää taskuissa! Myynti on kivaa myös 

pareittain tai vanhemman ollessa mukana! 

Verotuksesta 

Verottajan uusien ohjeiden vuoksi joudumme ilmoittamaan verottajan tulorekisteriin riittävän 

arvokkaat tuotepalkinnot. Käytännössä, jos partiolainen myy yli 30 kynttiläpakkausta tai saa yhden 

parhaan myyjän palkinnoista, joudumme tekemään ilmoituksen. Ilmoitusta varten tarvitsemme 

partiolaisen henkilöllisyystunnuksen. Messukylän Metsäpojat ei säilytä henkilötunnusta, vaan 

tuhoaa kaikki sen sisältävät viestit tai dokumentit heti ilmoituksen jälkeen. Hämeen partiopiiri 

menettelee samoin, mikäli joku Metsäpojista voittaa yhden piirin parhaan myyjän palkinnoista. 

Myyntivinkkejä 

Ovelta ovelle myyminen on yksi tehokkaimpia keinoja. Reipas hymy ja ”Haluatko tukea paikallista 

lasten ja nuorten partiotoimintaa?” kantavat usein pitkälle. 

Myynti mielessä kannatta lähestyä myös yrityksiä ja yhteisöjä. Esimerkiksi vanhempien ja tuttavien 

työpaikoilla voi kysellä halukkuutta yhteistilaukseen. Tai ehkä yritys haluaa muistaa 

yhteistyökumppaneitaan partiolaisten joulukortein? Joulukampanjapääliköiltä voi kysellä valmista 

materiaalia, jolla voi lähestyä yrityksiä. 

Ajat muuttuvat ja käteisen käyttö on jäämässä vähemmälle. Metsäpoikien 

yhteismyyntitilaisuuksissa voi maksaa ostettuja tuotteita myös kortilla. Metsäpojat ottaa myös 

käyttöön Mobilepay Myshop maksualustan. Sovelluksen käyttäjät voivat ostaa tuotteita 

älypuhelimellaan. Myyjänä tarvitset ainoastaan henkilökohtaisen tunnusnumeron maksua varten, 

et edes omaa älypuhelinta. Jos olet kiinnostunut käyttämään Mobilepayta, pyydäthän omaa 

tunnusta joulukampanjapääliköltä. 

Kaukaisemmatkin sukulaiset ja kaverit voivat tukea Metsäpoikia adventtikalenteri.fi verkkokaupan 

kautta. Verkkokaupan kautta tilatessa tulee vain valita lippukunnaksi Messukylän Metsäpojat, 

jolloin myyntitulot tulevat oikeaan osoitteeseen. Valitettavasti verkkokaupan kautta myyntiä ei ole 

mahdollista kohdistaa yksittäiselle myyjälle. 

Joulunodotusterveisin, 

 

Joulukampanjapäälliköt: 

Roni Rinne  040 484 9443 / roni.rinne@metsapojat.fi 

Antti Kinnunen.  050 9183 906 / antti.kinnunen@metsapojat.fi 

Katso myös metsapojat.fi/joulukamppis 

 

 

 


