
	

																																																																																																															

ADVENTSKALENDERKAMPANJEN BÖRJAR 
I OKTOBER!  
Under senhösten säljer Sailors scouternas adventskalender för att samla in medel för kårens verksamhet. 
Målet är att med hjälp av intäkterna kunna erbjuda verksamhet i form av läger och utfärder även framöver 
till ett förmånligt pris.  
 
Bästa förälder, vi behöver er hjälp för att lyckas med kampanjen! Adventskalenderns bästa försäljare är 
scouten själv. Ni som förälder kan ge ert barn goda försäljningstips och anvisa till artigt kundbemötande. 
Kanske ert barn med en scoutkompis kunde få sälja kalendrar på er arbetsplats? Diskutera även gärna 
tillsammans hemma hur många kalendrar er scout klarar av att sälja. 
 
Vi kännetecknas av vår halsduk som varje försäljare bör bära. Om försäljningen sker utomhus vid kyligt 
väder är varma kläder och reflex även viktiga. Vi informerar er närmare om datum och tidpunkter för 
möjliga  gemensamma försäljningsevenemang. Det är både spännande och nervöst att sälja kalendrar de 
första åren. Vi uppskattar hjälpen om ni även hemma kan öva på försäljningsrepliker innan vi sätter igång 
med kampanjen. Vargungarna kommer även att öva på försäljning under höstens möten (21.10). 
 
Adventskalenderförsäljningen påbörjades redan år 1947. Kalenderintäkterna används till sin helhet till att 
stöda scoutverksamheten i Finland. Kalendern kostar 10€, varav kåren får 4,50€, Finlands Svenska Scouter 
r.f. 2,85€ och centralorganisationen SP-FS ry 2,65 €. Försäljning av adventskalendern är inte momsbelagd 
och försäljning kräver inget särskilt tillstånd. 
 
Vi sköter beställandet och redovisandet av kalendrarna 100% elektroniskt via Kuksa. Via den bifogade 
länken kan scouten tillsammans med en förälder anmäla hur många kalendrar hen tänker sälja. På så sätt 
undviker vi jobbiga lovlappar och borttappade kalenderlistor. Kalenderförsäljningen börjar 15.10, så 
deadline för anmälningarna är söndag 11.10. Fakturor skickas sedan ut på basis av beställningssiffrorna. 
INGA kontanter ska lämnas in på möten.  
 
Ifall scouten vill beställa fler kalendrar efter den preliminära beställningen görs det via mejl till 
ville@sailors.fi, jonathan@sailors.fi eller ellen@sailors.fi  
 
I år kommer kåren också att använda sig av MobilePay som alternativ betalningsmetod. Kåren har ett eget 
MobilePay-nummer som scouten kan använda i försäljningstillfällen. Vid använding av MobilePay 
kontrollerar scouten att betalningssumman betalats före överräckning av kalendern. Alla köp som görs via 
MobilePay syns genast hos kårens ekonom och dras av från fakturan. Fast MobilePay är otroligt behändigt, 
funkar det bäst som komplement till traditionell kontantbetalning. Det lönar sig alltså att ändå ha med sig 
växelkassa när man är ute och säljer. 
 
Kalendrar kan hämtas från Mögeli fr.o.m. vecka 42 och osålda kalendrar lämnas in SENAST torsdagen 3.12. 
 
  
Hälsningar	
	
Julkampanjchef      
Ville Valtanen 
 ville@sailors.fi 
044-2844671 
  
www.scout.fi/adventskalendern  
www.adventtikalenteri.fi   
 
Länk till  kårens  egen kalenderbeställning för försäljare: 
https://kuksa.partio.fi/Kotisivut/login.aspx?Id=37832 
 
I år kan man också köpa kalendrar direkt via nätet, använd följande länk så går pengarna till kåren! Den 
köpta kalendern kommer då hem på posten. Dela gärna länken till bekanta. Kalendrar sålda via 
webbshopen ger inte tomtemärke. 
 https://www.adventtikalenteri.fi/osta/lippukunta/sjoscoutkaren-sailors/ 


