
Omat sivut – Yhteyshenkilölle
Omat sivut ovat henkilökohtaiset juuri teidän ryhmällenne ja hallintotyökalunne, jolla voitte hoitaa 
kaikki myyntiin liittyvät asiat. Kun ryhmä on rekisteröitynyt, saatte heti käyttöönne Omat sivut 
ja oman verkkokaupan. Voitte myydä kynttilöitä verkkokaupan ja myyntikuvastojen kautta tai 
suoramyyntinä. Näin se toimii:

Kynttilöiden myyminen verkkokaupassa ja/tai myyntikuvastoilla

1. Täytä ”ryhmän viimeinen myyntipäivä” ja ”ryhmän myyntitavoite” 
Mene Etusivu-välilehdelle ja valitse sitten oikeasta reunasta Asetukset. Täytä viimeinen myyntipäivä ja ryhmän 
myyntitavoite (euroina). Myyjät näkevät nämä tiedot mennessään Omien sivujen Etusivu-välilehdelle.
Verkkokauppa on avoinna tilauksia varten -valintaruudun täytyy olla valittuna alusta asti. Älä poista rastia 
valintaruudusta.

2. Kutsu myyjät
Sinun on kutsuttava myyjät Omille sivuille, jotta he voivat kirjata myyntinsä ja jakaa verkkokauppaansa. Kutsu 
myyjiä -välilehdellä on rekisteröitymislinkki, jonka voit lähettää sähköpostilla kutsuttaville myyjille. Lähetä 
myyjille mielellään myös Omat sivut – Opas myyjille (ladattavissa samalta sivulta), jossa kerrotaan, miten kaikki 
toimii. Tarvittaessa voit lisätä myyjiä myös manuaalisesti. Rekisteröityessään myyjät saavat heti käytettäviinsä 
omat Omat sivut ja henkilökohtaisen verkkokaupan ja oman jakamislinkin sille. Myyjät lisäävät Omilla sivuilla 
myös myyntinsä, jonka he saavat myyntikuvastojen kautta.

3. SMyykää kynttilöitä verkkokaupan ja/tai myyntikuvastojen kautta 
Tavoitatte enemmän ostajia, jos myytte sekä verkkokaupassa että kuvastoilla. Myykää kynttilöitä niin, että 
kaikki jakavat omaa verkkokauppaansa ja ottavat samanaikaisesti myyntikuvaston kautta vastaan tilauksia, 
jotka he sitten kirjaavat Omilla sivuilla Etusivu-välilehdellä.

4. Myynti on päättynyt ja lopputilaus on lähetettävä 
Tarkista viimeisenä myyntipäivänä, että myyjät ovat kirjanneet myyntinsä. Lähetä mielellään 
muistutussähköposti ennen viimeistä myyntipäivää. Yhteyshenkilönä voit tarvittaessa aina itse kirjata 
myyjän myynnin tai muokata sitä Omilla sivuilla. Lähetä yhteinen kynttilöiden lopputilaus Tuikkutukulle 
Tilaa kynttilöitä ja kuvastoja- ja Lopputilaus-välilehtien kautta. Täällä on yhteenveto kaikista verkkokaupan 
kautta tulleista ja käsin myyjien Omilla sivuilla kirjatuista tilauksista. Ryhmän verkkokaupat sulkeutuvat 
automaattisesti, kun lopputilaus lähetetään.

5. Kynttilöiden toimitus
Kynttilät toimitetaan aina ilman rahtimaksua valitsemaanne osoitteeseen noin 2–5 työpäivän kuluessa. Omilla 
sivuilla (valitsemalla Tilaa kynttilöitä ja kuvastoja ja Tehdyt tilaukset) voit tulostaa lähetyslistan, josta on helppo 
nähdä, mitä kunkin myyjän pitää saada, kun he hakevat kynttilänsä. Sitten myyjät voivat jakaa kynttilät ostajille 
ja periä maksun niistä. Tämän jälkeen jokainen myyjä maksaa kokonaissummansa yleensä mobiilimaksulla tai 
yhteiseen luokan kassaan tai joukkueen tilille.

6. Jos teidän täytyy tilata lisää tai palauttaa kynttilöitä 
Jos saatte lisää kynttilätilauksia sen jälkeen, kun olette lähettäneet lopputilauksenne, voit pääkäyttäjänä 
lisätä ne manuaalisesti ja tehdä sitten jälkitilauksen. Huomaa, että jälkitilaus lisätään ”suoratilauksena” eli 
ei jollekulle myyjälle jaettuna. Jos jälkitilauksia on useita, kokoa ne yhteen yhdeksi uudeksi tilaukseksi. Jos 
haluat lisätä uusia tilauksia myyjäkohtaisesti ja/tai avata verkkokaupan uudelleen, valitse Aloita uusi myynti 
-vaihtoehto Tee jälkitilaus -vaihtoehdon sijaan. Jos kynttilöitä jää myymättä, voitte palauttaa ne meille 
maksutta. Palautukset kirjataan Omilla sivuilla kohdassa Tilaa kynttilöitä ja kuvastoja/Tehdyt tilaukset.

7. Voitto, lasku ja maksaminen 
Kun olette täysin valmiita ja kaikki ovat maksaneet oman osuutensa myynnistä, sinun pitää maksaa lasku 60 
päivän kuluessa. Lasku lähetetään sähköpostilla yhteyshenkilölle kynttilöiden toimituksen yhteydessä. Laskun 
summa on 50 % myynnistänne, ja loput 50 % eli puolet saatte pitää. Se on voittonne ja sen voitte siis pitää 
suoraan!



Kynttilöiden suoramyynti

1. Kynttilöiden tilaaminen suoraan kotiin
Päättäkää kuinka monta ja mitä kynttilöitä haluatte myydä ja tehkää sitten kynttilöiden suoratilaus Tilaa 
kynttilöitä/kuvastoja -välilehdellä valitsemalla Tilaa kynttilöitä – Suoramyynti.

2. Kynttilöiden toimitus
Kynttilät toimitetaan aina ilman rahtimaksua valitsemaanne osoitteeseen noin 2–5 työpäivän kuluessa. Tämän 
jälkeen kynttilät voidaan jakaa myyjille. Kynttilöiden jakamista myyjille voi helpottaa esimerkiksi sopimalla 
tietystä illasta, jonka aikana kaikki myyjät voivat tulla hakemaan kynttilöitä ja kerätä itse haluamansa määrän 
kynttilöitä.

3. Myykää kynttilät
Tämän jälkeen kaikki ryhmän/luokan/joukkueen myyjät voivat kiertää myymässä kynttilöitä. Esitelkää itsenne ja 
kertokaa, millä luokalle olette tai mitä yhdistystä tai joukkuetta edustatte. Kertokaa myös, mihin tarkoitukseen 
keräätte rahaa, esimerkiksi luokkaretkeä, kisamatkaa tai harjoitusleiriä varten. Kertokaa, että teidän kauttanne 
kynttilöitä ostavat ovat samalla mukana varmistamassa, että jokainen joukkueen jäsen tai luokan oppilas pääsee 
osallistumaan yhteisen tavoitteen toteuttamiseen. Jokainen voi siten tehdä hyvän työn ostamalla teiltä kynttilän!

Tämän jälkeen jokainen myyjä maksaa kokonaissummansa yleensä mobiilimaksulla tai yhteiseen luokan 
kassaan tai joukkueen tilille.

4. Jos teidän täytyy tilata lisää tai palauttaa kynttilöitä
Jos haluatte täydennystä kynttilöillenne, tehkää uusi kynttilätilaus menemällä Tilaa kynttilöitä ja kuvastoja 
-välilehdelle ja valitsemalla Tilaa kynttilöitä – Suoramyynti. Jos kynttilöitä jää myymättä, voitte palauttaa ne 
meille maksutta. Palautukset kirjataan Omilla sivuilla kohdassa Tilaa kynttilöitä ja kuvastoja/Tehdyt tilaukset.

5. Voitto, lasku ja maksaminen
Kun olette täysin valmiita ja kaikki ovat maksaneet oman osuutensa myynnistä, sinun pitää maksaa lasku 60 
päivän kuluessa. Lasku lähetetään sähköpostilla yhteyshenkilölle kynttilöiden toimituksen yhteydessä. Laskun 
summa on 50 % myynnistänne, ja loput 50 % eli puolet saatte pitää. Se on voittonne ja sen voitte siis pitää 
suoraan.


