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Joulukampanjakirje koteihin
Adventtikalenterien-, joulukorttien- ja itsenäisyyspäivänkynttilöiden myynti

Joulukampanja pähkinänkuoressa
Syksy etenee, joulu lähestyy. Messukylän Metsäpoikien vuoden tärkein varainkeruukampanja alkaa!
Joulukampanjassa Metsäpojat myyvät muiden lippukuntien tavoin erilaisia jouluisia tuotteita
varainkeruutarkoituksessa. Osallistua voivat kaikki lippukuntalaiset ja heidän vanhemmat.
Tuotemyynnistä saatavilla tuotoilla pidetään lippukuntamme retki- ja leiritoiminnan
osallistumismaksut matalina, hankitaan koloille materiaalia viikkokokouksiin sekä parannetaan
retkikalustoa.

Kampanjan aikana löydät kaiken oleellisen tiedon osoitteesta
https://www.metsapojat.fi/joulukamppis

Kampanjan aluksi

Tuotteiden tilaaminen

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

Jokaisen henkilökohtainen joulukampanja alkaa myytävien tuotteiden tilaamisella. Tuotteita voi tilata
itselleen myytäväksi verkkolomakkeella https://joulukampanja.metsapojat.fi. Tilatut tuotteet
toimitetaan seuraavaan viikkokokoukseen, ellei muuta sovita. Tilaathan tuotteet tilauslomakkeen
kautta vähintään 2 vrk ennen kokousta.

Uusille myyjille suositeltava aloitusmäärä on kuusi kappaletta kutakin tuotetta: adventtikalenteria,
joulukorttipussia ja itsenäisyyspäiväkynttilää. Se on samalla hyvä vähimmäis myyntitavoite! Jos
jokainen myy vähintään kuusi jokaista tuotetta saamme jatkossakin pidettyä leirien ja tapahtumien
hinnat alhaisina. Jos kauppa käy hyvin ja haluat tähdätä parempiin palkintoihin, tuotteita voi tilata
myytäväksi aina lisää! Kaikki myymättömät tuotteet saa palauttaa kampanjan lopuksi. Ei siis tarvitse
kantaa huolta siitä saako kaiken myydyksi.

Ensimmäisen tilauksen yhteydessä jokaiselle myyjälle perustetaan oma MobilePay tunnus, jota
myyjä saa halutessaan käyttää myyntitulojen vastaanottamiseen. Tällöin ei tarvitse käsitellä käteistä
rahaa. MobilePayn käytöstä on lisää ohjeita kampanjasivuilla https://www.metsapojat.fi/joulukamppis.

https://www.metsapojat.fi/joulukamppis
https://joulukampanja.metsapojat.fi
https://joulukampanja.metsapojat.fi
https://www.metsapojat.fi/joulukamppis
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Myytävät tuotteet ja palkinnot

Metsäpojilla on myynnissä sekä Hämeen Partiopiirin kautta tuotteita sekä omia joulutuotteita. Alla on
kerrottu tuotteista, sekä niihin liittyvistä myyjäpalkinnoista. Huomaathan että Hämeen Partiopiirin
tuotteilla ja Metsäpoikien tuotteilla on toisistaan erilliset palkinnot.

Adventtikalenterit ja joulukortit:

Adventtikalenterit ja joulukortit ovat osa laajempaa
Hämeen Partiopiirin lippukuntien joulukampanjaa.
Palkinnot näiden tuotteiden osalta määrittelee Hämeen
Partiopiiri. Joulukorttipaketti maksaa 5€ ja
adventtikalenteri 10€. Vähintään 12 tuotetta (kalenteria
ja korttipakettia yhteensä) myynyt partiolainen saa
tonttumerkin, yhteensä 50 tuotetta myynyt saa hopeisen
tonttumerkin partiopaidan hihaan. Jos myyt 100 tuotetta
saat kultaisen tonttumerkin.

Hämeen partiopiiri palkitsee 18 tuotetta (kalenteria ja/tai
korttipakettia) myyneet partiolaiset Koziolin kannellisella
retkilautasella.

Lisäksi koko 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.

Metsäpojat palkitsee lisäksi eniten kalentereita ja kortteja
yhteensä myyneen myyjän omalla erikoispalkinnolla.

Itsenäisyyspäiväkynttilät

Itsenäisyyspäivän kynttilöiden myynti on Messukylän Metsäpoikien ja lähialueen lippukuntien oma
varainkeruukampanja ja sen tuotto käytetään lippukunnan kaluston ja leiripaikan ylläpitoon.
Kynttilämyynnin palkinnot ovat erilliset Hämeen Partiopiirin adventtikalenteri- ja joulukorttimyynnistä,
sillä nämä palkinnot lippukunta määrittelee itse.

Messukylän Metsäpoikien itsenäisyyspäivän kynttiläpakkaukset maksavat 6€ / kpl. Pakkaus sisältää
kaksi kappaletta Suomessa valmistettua 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/)

Myydyt kynttilät Palkintovaihtoehdot

6 pakkausta - Astiankuivauspyyhe retkikäyttöön
- Näppärä pieni taskulamppu
- Lukitusvaijeri 5kpl (voi käyttää esim. varusteiden kiinnittäminen

reppuun)

http://www.metsapojat.fi/joulukamppis/
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10 pakkausta - Opinel No 06 Inox taittoveitsi
- Itsestään täyttyvä retkityyny
- Partiopilli ja pillinaru
- Retkeilijän ensiapupakkaus

20 pakkausta - Thermos Everyday 0,5 -termospullo
- Kompassi
- Mackenzie retkikirves
- 20€ lahjakortti Scandinavian Outdoor Storeen

30 pakkausta - Ticket to the Moon single riippumatto
- Särmä Erakko laavukangas riippumatolle
- 30€ lahjakortti Scandinavian Outdoor Storeen

40 pakkausta - Särmä iso rynnäkköreppu, väri vihreä tai musta + sadesuoja
- Otsalamppu Led Lenser H7.2
- 50€ lahjakortti Scandinavian Outdoor Storeen

50 pakkausta - Cocoon Mummy Liner makuupussin sisäpussi
- 70€ lahjakortti Scandinavian Outdoor Storeen

70 pakkausta - Mackenkenzie Riippumattosetti (riippumatto, hyttysverkko, tarppi ja
hihnat)

- Kaasukeitin Trangia 25-3 UL-GAS
- Ortlieb Rack-Pack XL vedenpitävä 89 litrainen kassi

100 pakkausta - Leatherman Surge -monitoimityökalu
- Exped DownMat 7M, untuvamakuualusta
- Lumonite Compass R -monitoimivalaisin

MeMen eniten - Eniten kynttilöitä myynyt palkitaan erikoispalkinnolla

Kampanjan aikana

Kampanja aikataulu

Alla on karkea kampanja aikataulu.

vko 42
Syysloma

Infokirje koteihin, ensimmäiset tuotetilaukset
Perjantaina 22.10. klo 18-19 pidetään etänä joulukampanjainfo, johon voi
vapaasti osallistua. Linkki osoitteessa metsapojat.fi/joulukamppis

vko 43
25.10. alkaen

Tilattuja tuotteita jaetaan ryhmien viikkokokouksissa ja myynti voi alkaa.

vko 44
1.11 alkaen

Lippukunta järjestää yhteisiä myyntitilaisuuksia Turtolan Citymarketissa.
Myyntipäivät ovat 2.11., 3.11. sekä 4.11.
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vko 47-48
22.11. alkaen

Myyntitulojen tilitys ja myymättömien tuotteiden palautus. Myymättömät
kalenterit on palautettava viimeistään 2.12.

vko 49
6.12. alkaen

Myymättömät joulukortit ja itsenäisyyspäiväkynttilät palautetaan viimeistään
9.12. Myyntitulot on tilitettävä lippukunnalle viimeistään 9.12.

Tammikuu 2021 Myyjille jaetaan myyntipalkinnot.

Miten ja missä myyn tuotteita?

Ovelta ovelle

Perinteisin tapa myydä joulukampanjatuotteita on kiertää naapurustossa ovelta ovelle kaverin
kanssa. Myyntitilanteessa reipas hymy ja ”Haluatko tukea paikallista lasten ja nuorten
partiotoimintaa?” kantavat usein pitkälle.

Ajat muuttuvat ja käteisen käyttö on jäämässä vähemmälle. Metsäpoikien yhteismyynti tilaisuuksissa
voi maksaa ostettuja tuotteita myös kortilla. Metsäpojilla on myös käytössä MobilePay MyShop
maksualusta. Sovelluksen käyttäjät voivat ostaa tuotteita älypuhelimillaan. Myyjänä tarvitset
ainoastaan saamasi henkilökohtaisen tunnusnumeron maksua varten, et edes omaa älypuhelinta.
MobilePay maksuvaihtoehdosta voi mainita heti, jolloin perinteiset “ei mulla oo käteistä” tilanteet
voidaan välttää.

Myynti supermarketilla

Metsäpojat järjestävät Turtolan Citymarketilla yhteismyyntitilaisuuksia, joissa tuotteita myydään
porukalla. Myyntiajat ovat:

- Tiistai 2.11. klo 17.30 - 19.30
- Keskiviikko 3.11. klo 17.30 - 19.30
- Torstai 4.11. klo 17.30 - 19.30

Jokainen viikkotoiminnan ryhmän tulee yhteennäistä myyntikerroista myymään. Ryhmänjohtaja
määrittelee päivän ja tarkan ajan. Kaikki myyntipäivät ovat avoimia kaikille Metsäpojille ja voit
halutessasi osallistua kaikkiinkin.

Citymarketissa riittää potentiaalisia asiakkaita ja lippukunta ottaa mukaan korttimaksupäätteen
myynnin helpottamiseksi. Edellisvuosista poiketen, citymarketille ei saa tuoda itse tilaamiaan
tuotteita. Sen sijaan lippukunta ottaa mukaan ison kasan tuotteita, joita marketilla myydään.
Edellisvuosien tapaan marketilla myydyt tuotteet lasketaan mukaan myyjän henkilökohtaiseen
saldoon. Pelkällä markettimyynnilläkin voi siis kerätä itselleen hyvät palkinnot.

Yritykset ja yhteisöt

Myyntimielessä kannattaa 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.
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Verkossa

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. Verkkokaupasta voi ostaa vain adeventtikalentereita, eikä
verkkokaupan kautta myyntiä ole mahdollista kohdistaa yksittäiselle myyjälle.

https://www.adventtikalenteri.fi/osta/lippukunta/messukylan-metsapojat-ry

Verkosta voi myös löytää paikkoja, josta tuotteita voi fyysisesti käydä ostamassa.
Metsäpojat sekä muut lippukunnat merkistevät osoitteeseen
https://www.adventtikalenteri.fi/myyntipaikat/ myyntipaikkoja ja aikojaan. Esimerkiksi
Metsäpojilta voi kampanja aikana ostaa tuotteita Takahuhdin Pappilasta joka keskiviikkona.

Käytännön ohjeita kampanjaan

Kirjanpito

Metsäpojat pitää kampanjan aikana jatkuvaa kirjanpitoa. Pidä tarkasti myös itse kirjaa siitä, kuinka
monta kappaletta mitäkin tuotetta olet ottanut myyntiin, ja myynyt. Varmista myös että olet kartalla
missä rahat ovat ja että rahamäärä täsmää myytyjen tuotteiden määrään. Hukatut ja hajonneet
tuotteet joudut itse korvaamaan!

Turvallisuus

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.

Mikäli ovelta ovelle myynti tuntuu ajatuksena hankalalta, kannattaa panostaa myyntitapahtumiin
Turtolan Citymarketilla. Näissä tilaisuuksissa ryhmänjohtajat ja joulukampanjapääliköt ovat koko ajan
paikalla.

Tilauskäytänteitä

Täytämme lippukunnan varastoa aina sitä mukaa kun ne alkavat tyhjentyä. Älä siis turhaan tilaa
itsellesi lisää tuotteita myyntiin ennen kuin edelliset on myyty/vähissä. Jos kaikki tuotteet eivät tunnu
menevän kaupaksi, palauta ne ajoissa, jotta emme tilaa tuotteita piiriltä turhaan lisää. Jos myyt
ensimmäistä kertaa tai aikaisemmin et ole myynyt paljon, niin älä ala ahnehtia, vaan ota aluksi vähän,
lisää saa aina! Mitä aikaisemmin alat myydä, sitä helpompaa myyminen on!

https://www.adventtikalenteri.fi/osta/lippukunta/messukylan-metsapojat-ry
https://www.adventtikalenteri.fi/myyntipaikat/
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Kampanjan päätteeksi

Palautukset

Kampanjan päätteeksi kaikki myymättömät tuotteet palautetaan lippukunnalle ja myyntitulot
tilitetään lippukunnalle. Pidä kiinni palautusten ja tilitysten takarajoista. Myymättömät
adventtikalenterit on palautettava lippukunnalle viimeistään to 2.12. Myymättömät joulukortit ja
kynttilät on palautettava viimeistään to 9.12. Kaikki myymättömät tuotteet kannattaa palauttaa jo
2.12. mennessä ellei myyntiä aio tosiasiallisesti jatkaa.

Tilitykset

Joulukampanjan myyntitulot on tilitettävä lippukunnalle viimeistään 9.12. Mikään ei estä hoitamasta
tilityksiä jo aiemmin.

Lippukunta olettaa saavansa palauttamattomien tuotteiden arvojen edestä myyntituloja. Esimerkiksi:

Erkki tilaa myytäväksi 10 kalenteria, 10 korttipakkausta ja 10 kynttiläpakettia. Hän palauttaa
kampanjan päätteeksi 2 kalenteria ja 3 kynttiläpakettia. Lippukunnalle tilitetään 10 € x 8 kalenteria
+ 5 €  x 10 korttipakkausta + 6 € x 7 kynttiläpakettia = 172 €

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 halutessaan tilittää myös käteisellä tai kortilla. Käteis- ja kortti tilitykset ovat mahdollisia
vain viikoilla 47 ja 48 (23.11.-2.12) ryhmien viikkokokouksissa.

Verotuksesta

Verottajan uusien ohjeiden vuoksi joudumme ilmoittamaan verottajan tulorekisteriin riittävän
arvokkaat tuotepalkinnot. Käytännössä, jos partiolainen myy yli 70 kynttiläpakkausta, joudumme
tekemään ilmoituksen. Ilmoitusta varten tarvitsemme partiolaisen henkilötunnuksen. Messukylän
Metsäpojat ei säilytä henkilötunnusta, vaan tuhoaa kaikki sen sisältävät viestit ja/tai dokumentit heti
ilmoituksen jälkeen. Hämeen partiopiiri menettelee samoin, mikäli joku Metsäpojista voittaa yhden
piirin parhaan myyjän palkinnoista.

Tervetuloa tekemään Metsäpoikien kampanjaa!

Joulukampanjapäälliköt:
Roni Rinne ja Eemil Lehtonen
sähköposti joulukampanja@metsapojat.fi
puhelin 040 4849443 (Roni)

Kampanjasivusto www.metsapojat.fi/joulukamppis

Ethän epäröi olla meihin yhteydessä, jos jokin askarruttaa.

mailto:joulukampanja@metsapojat.fi
http://www.metsapojat.fi/joulukamppis

