TERVEHDYS RAJAKIVENKIERTÄJÄN KOTIVÄKI!
Jälleen on joulu jo pikkuhiljaa lähestymässä, ja näin ollen partiolaisten adventtikalenterimyyntikin on alkamassa.
Suomen Partiolaiset - Finlands Scouter ry:n perinteinen joulukampanja kerää jälleen varoja
partiotoimintaan Suomessa. Kotimaisen kalenterin hinta on 7 euroa. Kalenterin mukana on
kuusi pakettikorttia. Ne on pakattu ympäristöystävälliseen muoviin. Kalenteri mahtuu juuri
C4-kuoreen, voit siis lähettää kalenterin ystävällesi vaikkapa joulutervehdyksenä! Ulkomailla
asuvalle ystävällesi se on erityisen mukava joulumuisto Suomesta. Adventtikalenteri on
tärkeä osa monen suomalaisen joulunodotusta!
Jokaisen myydyn kalenterin hinnasta osa (2,90 €) saadaan suoraan lippukuntamme toiminnan tukemiseen. Tällä toimintarahalla pystymme järjestämään jäsenistöllemme laadukasta toimintaa mm. niin, että retkien ja leirien osallistumismaksut pysyvät kohtuullisina. Koska adventtikalenterimyynti on olennainen osa toimintaamme, olisi kotona
hyvä miettiä mahdollisuuttanne osallistua projektiin. Myyntiaika on lokakuun puolivälistä marraskuun loppuun.
Myös vanhemmat voivat myydä kalentereita esimerkiksi työpaikallaan. Myyntiin otetuista kalentereista voidaan
palauttaa vain hyvin pieni osa, joten haluaisimmekin nyt tietää, kuinka monta kalenteria lapsenne saa ottaa myyntiin. Kalentereita on myöhemmin mahdollista saada lisää lupalappua vastaan omalta johtajalta. Vanhempien on hyvä
huolehtia siitä, että myymättömät kalenterit palautetaan ja rahat tilitetään ajoissa.
Voit mainostaa kauempana asuville sukulaisille ja tuttaville mahdollisuutta ostaa kalenteri myös netistä osoitteesta:
www.adventtikalenteri.fi. Myös netin kautta ostettujen kalentereiden tilitys voidaan ohjata juuri sen oman tutun
partiolaisen lippukunnan toiminnan tukemiseen, joten netistä ostaessa kannattaa määrittää lippukunnaksi ”RajakivenKiertäjät ry”. Sivu aukeaa kalenterimyynnin alkaessa 15.10.18. Sivustolta löydät tarkempaa tietoa asiasta.
Adventtikalenterit tuovat sekä myyjille että ostajille hyvän ja jouluisen mielen! Ja jotain on
varmuudella tiedossa tämänkin vuoden aktiivisille kalenterimyyjille: viime vuosien tapaan
jokainen vähintään kymmenen kalenteria myynyt saa partiopaitaan kiinnitettävän tonttumerkin. Vähintään 50 kalenteria myyneille on luvassa hopeinen tonttumerkki ja vähintään 100 kalenteria myynyt saa kultareunaisen tonttumerkin. Kaikki 20 kalenteria myyneet saavat väiski-pipon! Kannattaa siis
yrittää parhaansa!
Tarvittaessa voit ottaa yhteyttä lippukunnan kalenterikettuihin tai ryhmän omaan johtajaan.
Joulukalenterit jaetaan niitä myyntiin ottaville (ja lupalaput palauttaneille) ryhmien kokouksissa
alkaen viikolla 42
Myydyistä kalentereista saadut rahat toimitetaan omalle johtajalle ehdottomasti viimeistään 29.11.2018 eli viikon
48 kokouksissa. Tällöin palautetaan myös kaikki mahdolliset myymättömät kalenterit.
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Palauta alla oleva lappu omalle johtajallesi joka tapauksessa viimeistään ryhmäsi kokouksessa viikolla 41 (8.–
11.10.18)
________________________________________________________ ______
Lapseni _____________________________________ saa ottaa myyntiin
_______ kalenteria.
___________________________________________
Huoltajan allekirjoitus ja nimenselvennys

