JOULUKAMPANJA 2018
Terve!

Syksy on jälleen pitkällä ja perinteinen partiolaisten joulukampanja kolkuttelee taas ovella!
Eräpojat käyttävät tämän vuoden tuotot pitääkseen muun muassa Ilves 19 -piirileirin
osallistumismaksut jäsenilleen mahdollisimman matalina. Tänä vuonna joulukampanjatuotteiden
myynti Eräpojissa alkaa 22.10.

Tuotteet
Tänä vuonna Eräpojilla on myynnissä kolmea tuotetta: adventtikalentereita,
joulukorttipaketteja ja itsenäisyyspäivän kynttilöitä. Adventtikalentereita
myydään koko Suomessa, kun taas joulukorttipaketit ovat Hämeen partiopiirin
erikoisuus. Joulukorttipaketissa on 6 Mauri Kunnaksen piirtämää joulukorttia,
joiden kuvat ovat kaikki tänä vuonna täysin uusia. Itsenäisyyspäivän kynttilät
ovat uusi tuote tänä vuonna. Ne ovat Eräpoikien ja muutaman muun
hämäläisen lippukunnan lisäys joulukampanjan valikoimaan. Kynttilöille on
myös oma palkintojärjestelmä, eikä niiden myyntilukuja lasketa Hämeen
partiopiirin palkintoihin mukaan. Tästä lisää kohdassa Palkinnot.

Vuoden 2018 adventtikalenteri

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 €. Kynttilöiden myyntihinta on 6€/paketti,
josta Eräpojat saavat 4,45€ ja kynttilöiden hankkijalle Niihaman Saukoille menee 1,55€. Kaikki
tuotto menee siis totuttuun tapaan suoraan partiotoiminnan hyväksi!
Tuotteita saa haettua myyntiin Pappilalta kokousten jälkeen (ma-ke klo 19.45 asti). Jos tarvitsette
tuotteet jo ennen kokousta, ottakaa yhteyttä meikäläiseen, niin yritän järjestää asian. Suosittelen
jokaista Eräpoikaa ottamaan aluksi myyntiin 5 adventtikalenteria, 5 joulukorttipakettia ja 5
kynttiläpakettia. 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. Myydessään myyjä edustaa
Eräpoikia ja partioliikettä, joten muistattehan pitää partiohuivin kaulassa ja käytöksen
partiomaisena! 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, 45
ja 46. Tarkempaa aikataulua ja ohjeistusta näihin liittyen tulee oman ryhmän johtajilta.
Palkinnot
Hämeen partiopiiri
Näitä palkintoja ansaitaan myymällä adventtikalentereita ja joulukorttipaketteja. Kynttilöiden
myyntimäärät eivät vaikuta näihin palkintoihin.
Jokainen vähintään kymmenen tuotetta myynyt palkitaan tonttumerkillä. Vähintään 18 tuotetta
myyneet saavat itselleen lisäksi Talvi-Väiskin. Lisäksi vähintään viisikymmentä tuotetta myyneet
saavat hopeisen tonttumerkin ja sataan tuotteeseen yltävät saavat vielä kultaisen tonttumerkin.
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.
Itsenäisyyspäivän kynttilät
Näitä palkintoja voi ansaita ainoastaan myymällä itsenäisyyspäivän kynttilöitä, eivätkä
adventtikalenterien tai joulukorttipakettien myyntiluvut vaikuta näihin palkintoihin.
20 kynttiläpakettia: Bahco MTT151 -monitoimityökalu
40 kynttiläpakettia: Ticket To The Moon Double -riippumatto
80 kynttiläpakettia: Led Lenser H7R.2 -otsalamppu
Huom! Palkitsemisjärjestelmä on poissulkeva, eli esimerkiksi myytyäsi 80 kynttiläpakettia saat
ainoastaan otsalampun, tai halutessasi jommankumman alemmista palkinnoista, et kaikkia kolmea
palkintoa.
Eräpoikien omat palkinnot
Näihin palkintoihin lasketaan mukaan adventtikalenterit, joulukorttipaketit ja itsenäisyyspäivän
kynttilät.
Eräpojat jakavat perinteisesti lippukunnan kolmelle
parhaalle myyjälle 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 eväiden kera!

Rahojen tilitys
Kun tuotteet on myyty, on rahojen tilityksen aika. Adventtikalentereista saadut rahat ja
mahdolliset ylijääneet kalenterit tulee tilittää viimeistään viikolla 48, eli 26.11.-2.12.
Joulukorttipaketeista ja itsenäisyyspäivän kynttilöistä tulleet rahat ja myymättömät tuotteet tulee
tilittää oman ikäkauden joulujuhlaan (11. tai 12.12.) mennessä. Muistakaa, että tilisiirto ei
välttämättä näy heti samana päivänä, joten varatkaa muutama päivä maksun siirtymiselle, tai
laittakaa viestiä jos menee viime tinkaan. Jos myymättömiä tuotteita ei palauta ajoissa, joutuu
kaikki myyntiin otetut tuotteet tilittämään rahana!
Rahat tilitetään Eräpojissa tänä vuonna ensi kertaa sähköisesti. Rahat tilitetään Eräpoikien oman
tilin sijaan joulukampanjapäällikön omalle tilille, täten maksuliikenteen seuranta yms. on
sujuvampaa. Tässä maksuohjeet:
Tilinumero: FI11 3939 0013 1336 32 (Huom! Ei Eräpoikien tili)
Saajan nimi: Simo Soininen
Viesti: Myyjän nimi (Esim. Make Mallimyyjä)
Myydyt tuotteet (Esim. 8x adventtikalenteri, 5xkorttipaketti, 5xkynttiläpaketti)

Myymättömät tuotteet tulee palauttaa siistissä kunnossa, eikä pahasti vahingoittuneita tuotteita
oteta vastaan. Jos teillä on ongelmia sähköisen maksamisen kanssa, olkaa yhteydessä
meikäläiseen.

Mikäli mistään kampanjaan liittyvistä asioista tulee kysyttävää, ottakaa rohkeasti yhteyttä
meikäläiseen!

Jouluisin terveisin:
Simo Soininen
Joulukampanjapäällikkö
simo.soininen@taer.fi
puh. 0458844558

