Joulukampanjapäivitys 21.11.
Yleisiä huomioita:
● Kaikki loput kalenterit ja kortit löytyvät kirkon kololta - ilmoita edelleen Annille jos otat
sieltä itsellesi tai ryhmällesi.
● Kalenterit ovat tällä hetkellä loppu valtakunnallisella tasolla - joten tasataan määriä
ryhmien kesken mikäli joltain vielä puuttuu kalentereita. Ilmoita siis mikäli sinulla on
paljon ylimääräisiä tuotteita.
● Kalentereita on iso määrä liikkeellä meidän lippukunnassa, muistutuksena, että
saamme palauttaa vain puolet myyntiin otetusta määrästä.
● Muistathan merkitä ryhmäläisillesi annetut/palautetut kalenterit kuksaan.
Tärkeät päivämäärät:
● Vk 48 (29.11. - 5.12.) myymättömät tuotteet palautetaan ryhmänjohtajalle
viikkokerralla ja tilitykset tehdään alla olevien ohjeiden mukaan.
● 5.12. mennessä kaikki ryhmänjohtajat merkitsevät kuksaan tuotteiden myyntimäärät
ja palautukset (ohjeistuksen tähän saat Annilta tarvittaessa)
● 6.12. mennessä ryhmänjohtajat + ryhmättömät palauttavat myymättömät tuotteet
Annille (kirkolla lupauksenannon jälkeen tai sovi erikseen, jos et pääse paikalle)
Lahjoitukset:
● Kampanjan aikana lippukuntamme saa lahjoittaa kaksi kalenteria valitsemaamme
kohteeseen esim. lastensairaalaan tai palvelutaloon - ehdotuksia saa antaa!
● 6.12. jälkeen kalentereita saa lahjoittaa haluamansa määrän
hyväntekäisyystarkoituksella - tästä oltava kirjallinen selvitys
Tilitys:
Tilitykset hoidetaan suoraan lippukunnan tilille FI3856113320036522 ryhmäkohtaisella
viitteellä. Tilityksen yhteydessä huoltajien täytyy kirjata ja kertoa ryhmänohjaajalle minkä
verran myytyjä kalentereita/kortteja on myyty MobilePay-maksuna ja minkä verran tilitetään
pankkitilille (tai jos on pakko niin käteisenä). Tämä tieto tulee välittää myös
joulukampanjapäällikkö Annille, jotta maksut pystytään todentamaan.
Ryhmäkohtaiset viitteet:
SUDET ULVOO 21063 (MP nro 79784)
SATURNUS 21076 (MP nro 17160)
RAJUT SUDET 21089 (MP nro 40346)
ILVEKSET 21092 (MP nro 68078)
EKOLOGISET SOIJAKYNTTILÄT 21102
(MP nro 71561)
VALOMIEKOILLA TAISTELEVAT
VEGENAKIT 21115 (MP nro 59390)
MANSIKIT 21128 (MP nro 11107)
LAHNAT 21131 (MP nro 26668)
LENTÄVÄT LEHMÄT 21144 (MP nro
76439)
PALIKAT 21157 (MP nro 26801)
EKSYKSISSÄ 21160 (MP nro 96861)

JÄÄTÄVÄT JÄKÄLÄT 21173 (MP nro
93709)
SELVIYTYJÄT 21186 (MP nro 63624)
FEENIKSIT 21199 (MP nro 77214)
UUSI TARPOJAVARTIO KIRKOLLA
21209 (MP nro 62656)
NE JOILLA EI OLE RYHMÄÄ 21212 (MP
nro 94050)

