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   TARJOUSPYYNTÖ  
13.1.2020 

PARTIOLAISTEN 

ADVENTTIKALENTERIN TUOTANTO 

Suomen Partiolaiset – Finlands Scouter ry (myöhemmin Suomen Partiolaiset) on 
Suomen suurin nuorisojärjestö, jonka toimintaan osallistuu vuosittain 65 000 
jäsentä. Partioharrastusta järjestetään ensisijaisesti 7-22-vuotiaille lapsille, 
nuorille ja nuorille aikuisille yli seitsemässä sadassa partion 
paikallisyhdistyksessä eli partiolippukunnassa. Suomen Partiolaiset on 
valtakunnallinen keskusjärjestö, joka keskittyy erityisesti harrastamisen esteiden 
poistamiseen, metsien ja ilmaston hyvinvointiin, harrastus- ja 
vapaaehtoistoiminnassa hankitun osaamisen tunnistamiseen ja tunnustamiseen 
sekä johtamisen kehittämiseen. 
 
Vuotuinen adventtikalenterin myyntikampanja on partiolaisten tärkein 
varainhankinnan kampanja, jonka tuotoilla rahoitetaan erittäin merkittävästi 
paikallista, alueellista ja valtakunnallista partiotoimintaa. 
 
Määrittelemme tässä tarjouspyynnössä hankintamme tavoitteet sekä ohjeet 
tarjouksen tekemiseksi. Hankinnasta vastaa Suomen Partiolaisten 
varainhankinnan koordinaattori Simo Pynnönen. 

Perustiedot adventtikalenterista 

Alla on lueteltuna perustiedot adventtikalenterista, jotka tulee huomioida 
tarjousta laadittaessa. 

Painos 

 Adventtikalenterin vuotuinen painos on noin 380 000 – 420 000 
kappaletta. 

Tekniset tiedot 

 adventtikalenterin koko n. 315 x 220 mm 
 värit 4/4 + vesilakka 1/0 (kiiltävä tai matta) 
 haluttaessa Drip Off – lakkaus (matta/kiiltävä vesilakkaefekti) 
 läppäliimaus 3 sivulta + tukiliimaus kalenterin sisältä 
 5 mm ripustusreikä kalenterissa 

 
 Kalenterin mukana toimitetaan A4-kokoinen arkki pakettitarroja, 

joiden tarkemmista yksityiskohdista (muoto, koko) sovitaan 
vuosittain erikseen. 

 
 Adventtikalenteri on avainlipputuote, joten sen kotimaisuusasteen on 

oltava vähintään 50 % omakustannusarvosta. 
 Adventtikalenteri painetaan FSC-sertifioidulle kartongille. 

Aineisto 

 Suomen Partiolaiset toimittaa kalentereihin painettavat kuva-aiheet 
sovitussa muodossa, esim. tulostusvalmiina tiedostoina. 
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Pakkaaminen 

 Kalenteri pakataan (nykytilassa) polypropeenikalvoon tai vastaavaan 
tuotetta suojaavaan kalvoon, joka voidaan hävittää 
muovinkeräykseen tai polttamalla. Toimittaja voi esittää myös 
muunlaisen ratkaisuehdotuksen tuotteen suojaamiseksi. 

 Kalenterit pakataan 200 kappaleen laatikoihin. 

Ohjeellinen tuotantoaikataulu 

 Huhtikuu: valmiin kuva-aiheen toimitus painoon, kyseisen vuoden 
painomäärän vahvistaminen 

 Touko-elokuu: kalenterien paino ja varastointi 
 Syys-lokakuu: kalenterien toimitukset ennakkotilausten perusteella 

partiopiireihin 
 Loka-marraskuu: mahdolliset kampanja-ajan lisätoimitukset 

Toimitukset 

 Kalenterit toimitetaan suoraan painosta partiopiirien toimistoille 
(noin 20 kpl) erikseen annettavien ohjeiden ja aikataulun mukaisesti 
syys-lokakuun vaihteessa. 

 Kampanja-aikana (15.10.-5.12.) partiopiirien on mahdollista tehdä 
lisätilauksia. Minimi toimituserä 200 kpl. Lisätilausten 
mahdollistamiseksi tuottaja varastoi omalla riskillään vuosittain, 
perustilausten toimittamisen jälkeen, 10.000 – 15.000 kalenteria 
lisätilauksia varten. Näistä kalentereista laskutetaan vain tilatut ja 
toimitetut kappaleet. 

 Paino järjestää kalenterien toimitukset parhaaksi katsomallaan 
tavalla ja veloittaa toteutuneet rahti- tai postikulut. 

 Tarkastelemme tulevaisuudessa myös vaihtoehtoisia toimitusmalleja, 
joissa kalenterit toimitettaisiin esimerkiksi suoraan partion 
paikallisyhdistyksille (lippukunnille), joita on noin 650 kpl. Voitte 
halutessanne esittää ratkaisuanne myös tällaisen laajemman tilaus-
toimitusketjun toteuttamiseen. 
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Tarjouksen perustiedot 

Pyydämme yksilöimään tarjouksessa adventtikalenterin tuotannon kustannukset 
vuosille 2021-2022. Tuottaja voi halutessaan sisällyttää tarjoukseensa myös 
optiovuoden 2023. 
 
Hinta annetaan kullekin vuodelle tuhatta kalenteria kohden sisältäen 
arvonlisäveron. Hintaan sisällytetään normaalit painovalmistelutyöt. 
Pyydämme myös antamaan arvionne kuljetuskustannuksista liitteenä olevan 
esimerkin (liite1) mukaisesti. 

Muut tarjouksessa annettavat tiedot 

Toimitusvarmuus 
Adventtikalenterin myyntikampanja on partiolaisille taloudellisesti erittäin 
merkittävä, ja pidämme toimittajan valmiuksia riskienhallintaan tärkeänä osana 
kumppanuutta. Pyydämme yksilöimään tarjouksessa mihin toimenpiteisiin 
kalenterin tuottaja ryhtyy, jotta varmistetaan tuotannon ja toimitusten sujuvuus. 
 
Näitä toimenpiteitä voivat olla esimerkiksi: 

 tuotannon eri tekijöiden (laitteet, henkilöstö) varmistaminen,  
 tuotannossa käytettävän alihankinta- ja kumppaniverkoston kuvaaminen 

sekä sen mahdollisuudet reagoida erilaisiin poikkeustilanteisiin, 
 tuotannon mahdollisuus valmiiden ja puolivalmiiden tuotteiden 

välivarastointiin eri rakennuksissa paloriskin rajaamiseksi, 
 vakuutukset, 
 tuottajan taloudellisen aseman kuvaaminen. 

 
Suomen Partiolaiset varaa oikeuden sisällyttää sopimukseen sanktioita, mikäli 
tuotanto epäonnistuu tilaajasta riippumattomista syistä. 
 
Vastuullisuus 
Voitte halutessanne kuvata myös tuotannon ympäristövaikutuksia ja niiden 
mahdollista kompensointia, mikäli olette selvittäneet näitä oman toimintanne 
osalta. 

Tarjouksen tekeminen ja tarjousten arviointi 

Tarjous pyydetään toimittamaan mahdollisine liitteineen sähköpostitse 
hankinnasta vastaavalle Suomen Partiolaisten varainhankinnan koordinaattori 
Simo Pynnöselle, simo.pynnonen@partio.fi 31.1.2020 mennessä. Simo Pynnönen 
vastaa tarjouksia koskeviin kysymyksiin sähköpostitse.Toimitamme 
pyynnöstänne postitse mallikappaleen vuoden 2019 kalenterista. 
 
Tapaamme toimittajia 1.-28.2.2020 välisenä aikana ja valitsemme 
toimittajan 31.3.2020 mennessä. Kuulemme mielellämme kehitysehdotuksianne 
kalenterien tuotannon toteuttamisesta.  
 
Tarjouksen hyväksymisessä korostamme tarjouksen kokonaisedullisuutta sekä 
valitun toimijan toimitusvarmuutta. 

Lisätiedot 

Simo Pynnönen 
Varainhankinnan koordinaattori 
Suomen Partiolaiset – Finlands Scouter ry 
Puh. 050 3044 044 
Simo.pynnonen@partio.fi   
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LIITE 1 
 
Ohjeellinen toimitusosoitteisto toimituskustannusten laskentaa varten. 
 

Piirin nimi KPL Toimitusosoite 

Etelä-Karjalan Partiolaiset ry 8000 Kesolantie 1, 54100 Joutseno 

Finlands Svenska Scouter 2000 Läntinen Pitkäkatu 13, 20100 Turku 

Finlands Svenska Scouter 1000 Rauhankatu 8, 65100 Vaasa 

Finlands Svenska Scouter 13000 Töölönkatu 55, 00250 Helsinki 

Hämeen partiopiiri 14000 Vähäntalonkatu 29, 15700 Lahti 

Hämeen Partiopiiri ry 31000 Yliopistonkatu 60 A, 33100 Tampere 

Hämeen partiopiiri ry 9000 Eteläkatu 14, 13100 Hämeenlinna 

Järvi-Suomen Partiolaiset ry 15000 Puistokatu 11, 40100 Jyväskylä  

Järvi-Suomen Partiolaiset ry 3000 Lönnrotinkatu 14, 50100 Mikkeli 

Järvi-Suomen Partiolaiset ry 10000 Savilahdentie 6 B, 70210 Kuopio 

Järvi-Suomen Partiolaiset ry 5000 Vanamonkatu 25, 80130 Joensuu 

Järvi-Suomen Partiolaiset ry 2000 Asemakatu 6, 87100 Kajaani 

Kymenlaakson Partiopiiri ry. 9000 Varuskuntakatu 8, 45100 Kouvola 

Lapin Partiolaiset ry 7000 Rajajääkärinkatu 3 A 1, 96100 Rovaniemi 

Lounais-Suomen Partiopiiri ry 54000 Läntinen Pitkäkatu 13, 20100 Turku 

Lounais-Suomen Partiopiiri ry 11000 Itsenäisyydenkatu 44, 28130 Pori 

Pohjanmaan Partiolaiset 8000 Rauhankatu 8, 65100 Vaasa 

Pohjanmaan Partiolaiset 6000 Koulukatu 5, 84100 Ylivieska 

Pohjanmaan Partiolaiset 18000 Hallituskatu 35 A 5, 90100 Oulu 

Pääkaupunkiseudun Partiolaiset 93000 Töölönkatu 55, 00250 Helsinki 

Uudenmaan partiopiiri 45000 Töölönkatu 55, 00250 Helsinki 
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