
JOULUKAMPANJA 2017 
Terve! 

 

Syksy on jo pitkällä ja perinteinen partiolaisten joulukampanja kolkuttelee taas ovella! Tänä 

vuonna Eräpojat pitävät joulukampanjatuotteiden myynnillä huolen siitä, että vuoden 2018 

leirimaksut pysyvät kohtuullisina. Tänä vuonna joulukampanjatuotteiden myynti Eräpojissa alkaa 

23.10. 

 

Tuotteet 

Tänä vuonna Eräpojilla on myynnissä kahta tuotetta: adventtikalentereita ja joulukorttipaketteja. 

Adventtikalentereita myydään koko Suomessa, kun taas joulukorttipaketit ovat Hämeen 

partiopiirin erikoisuus. Joulukorttipaketissa on 6 suomalaisten taiteilijoiden piirtämää joulukorttia, 

tämän vuoden taiteilijat ovat Mauri Kunnas, Rudolf 

Koivu ja Martta Wendelin. Paketissa on kaksi 

korttia kultakin taiteilijalta. 

 Adventtikalenterin myyntihinta on 7 euroa, josta 

Tampereen Eräpojat saavat 2,90 €, Hämeen 

partiopiiri 2,23 € ja Suomen Partiolaiset 1,87. 

Joulukorttipakettia myydään viiden euron hintaan, 

josta Eräpojat saavat 1,50 € ja Hämeen partiopiiri 

3,50 €. Kaikki tuotto menee siis suoraan 

partiotoiminnan hyväksi!  

Tuotteita saa haettua myyntiin Pappilalta kokousten jälkeen. Jos tarvitsette tuotteet jo ennen 

kokousta, ottakaa yhteyttä meikäläiseen, niin yritän järjestää asian. Suosittelen jokaista Eräpoikaa 

ottamaan aluksi myyntiin 3 adventtikalenteria ja 5 joulukorttipakettia. Se on hyvä tuotemäärä, 

jolla saa helposti tuntumaa myymiseen, varsinkin jos ei ole ennen joulukampanjatuotteita myynyt. 

Tuotteita voi ottaa myyntiin myös enemmän, joskin suosittelemme enintään 15 tuotteen 

ottamista kerralla myyntiin. Yli 15 tuotteen ottamiselle kerralla tarvitsemme huoltajan 

allekirjoittaman luvan tai huoltajan mukanaolon. Myynnin edetessä tuotteita voi toki hakea lisää 

ilman erillistä lupaa alle 15 tuotteen erissä. 

Myynti 

Tuotteita myydään pääasiassa perinteisellä ovelta ovelle -taktiikalla. Muistattehan, että myyminen 

on suositeltavaa lopettaa viimeistään klo 19.30 ja myydessä tulee kunnioittaa mahdollisia 

kieltokylttejä! 

Jokainen Eräpoikien ryhmä käy myös kerran myymässä tuotteita kokouksen aikana joko Lielahden 

Prismassa tai Lielahden K-Citymarketissa. Nämä myyntivuorot pyritään sijoittamaan viikoille 44 ja 

45, tarkempaa aikataulua ja ohjeistusta näihin liittyen tulee oman ryhmän johtajilta. 

Vuoden 2017 adventtikalenteri 



Palkitseminen 

 Jokainen vähintään kymmenen tuotetta myynyt palkitaan tonttumerkillä. Vähintään 18 tuotetta 

myyneet saavat itselleen lisäksi ensiapupakkauksen. Eräpojat jakavat Suomi100-hengessä omana 

kannustepalkintonaan tänä vuonna jokaiselle vähintään 100 tuotetta myyneelle kaasutoimisen 

Trangia-retkikeittimen! 

Eräpojat jakavat myös perinteisesti lippukunnan kolmelle  

parhaalle myyjälle omat palkinnot: 

Eniten myynyt: Retkikirves 

2. eniten myynyt: Otsalamppu 

3. eniten myynyt: Kompassi 

Yksittäisten henkilöiden lisäksi Eräpojat palkitsevat myös ryhmän, joka myy eniten tuotteita 

suhteessa jäsenmäärään. Tähän myyntilukuun lasketaan myös marketeissa myydyt tuotteet. 

Voitokas ryhmä pääsee nauttimaan joko videopeli- tai elokuvakokouksesta lippukunnan 

tarjoamien evästen siivittämänä! 

Myös Hämeen piirillä on omat kannustepalkintonsa: piirin paras myyjä saa 300 € arvoisen 

lahjakortin Scandinavian Outdoor Storeen sekä piirin 2. ja 3. parhaat myyjät saavat 100 € 

lahjakortin samaan liikkeeseen. Lisäksi vähintään viisikymmentä tuotetta myyneet saavat hopeisen 

tonttumerkin ja sataan tuotteeseen yltävät saavat vielä kultaisen tonttumerkin. 

Rahojen tilitys 

Kun tuotteet on myyty, on rahojen tilityksen aika. Adventtikalentereista saadut rahat ja 

mahdolliset ylijääneet kalenterit tulee tilittää viimeistään viikolla 48, eli siis 27.-29.11. Olen 

paikalla Pappilalla näinä päivinä klo 18- 19.30. Joulukorttipaketeista tulleet rahat ja myymättömät 

korttipaketit tulee tilittää joulujuhlaan (13.12.) mennessä. Jos myymättömiä tuotteita ei palauta 

ajoissa, joutuu kaikki myyntiin otetut tuotteet tilittämään rahana! 

Rahat tulee tilittää joko kirjekuoressa tai Minigrip-pussissa, jonka päälle on kirjoitettu myyjän nimi 

ja sisällä oleva rahasumma. Myymättömät tuotteet tulee palauttaa siistissä kunnossa, eikä pahasti 

vahingoittuneita tuotteita oteta vastaan. 

Mikäli mistään kampanjaan liittyvistä asioista tulee kysyttävää, ottakaa rohkeasti yhteyttä 

meikäläiseen. 

 

Jouluisin terveisin: 

Simo Soininen 

Joulukampanjapäällikkö 

simo.soininen@taer.fi 

puh. 0458844558 

Ensiapupakkaus 


