
TERVETULOA MYYMÄÄN JOULUKUUSIA! 

Tutustuthan huolellisesti näihin ohjeisiin ennenkuin aloitat tärkeän 
työsi joulumielen tuojana. 

ESIVALMISTELUT 

Ota mukaan: 
 lämpimät ja sään mukaiset vaatteet 
 vaihtokengät ja vaihtosukat 
 eväitä ja kuumaa juotavaa
 iloinen joulumieli 

myyntiliivi ja työhanskat (koulutuksessa jaetaan hansikkaat koulutukseen 
osallistuville) ovat kojulla odottavassa laatikossa. 

1. Metalliset pukkien kulmaraudat ovat kuljetusta varten kiinni lyhyemmissä 
puuparruissa. Kiinnitä tarvikelavassa olevat 160cm pitkät parrut niihin  
(4 kpl) jaloiksi ja 300cm pitkä parru rungoksi. Ruuvit löytyvät vyölaukusta 
kuten myös niihin sopiva torx25- meisseli. 

2. Ota esille telineisiin mahtuva määrä kuusia pois muoviverkoista ja asettele 
ne pukkeihin/ metallisiin kuusenjalkoihin. Laita muoviverkko jätesäkkiin, 
johon keräät myös kaiken muun roskan lukunottamatta kulahtaneita havuja 
ja kuusenkantoja, joille käytät omaa jätesäkkiä. Pitäkää siis kahta jätesäkkiä 
käytössä, toinen on biojätteelle ja toinen sekajätteelle. 

3. Poista aina ennen esillelaittoa kuusista viljelymerkit (kuusen latvassa oleva 
värikäs nauha) ja muukin mahdollinen roska. 

4. Pussituskone löytyy keskeltä. Pussituskoneen jalat ovat kuljetusasennossa 
ja väärinpäin, vedä jalat ulos ja käännä ne ympäri, jotta ne toimivat 
jalkoina. Muista laittaa molemmille puolille yksi lukitussokka, jotta jalka 
pysyy rungossa kiinni. Lukitussokkien lisäksi/sijaan voidaan käyttää myös 
pultti/mutteriyhdistelmää jalan kiinnittämiseen. Niitä on tarvikelaatikossa 
varalle 1-2 kpl. Laita pussituskone näkyvälle paikalle, koska se on osa 
myyntirekvisiittaa. 
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Pussituskoneen varaverkkoa on 1-2 yksikköä joka pisteellä. Jätä ne Havus-
lavalle kannen alle suojaan. On tärkeää, että ne säilyvät suorana. 

5. Jos kuusista tippuu oksia, niistä voi tehdä kauniita kasoja ja laittaa niitä 
ulkotulien alle. Jotkut ihmiset tykkäävät laittaa oksia maljakoihin ja niitä voi 
antaa mukaan kaupanpäälle. 

6. Käytä aina Havunen-myyntiliiviä, jotta asiakas tunnistaa sinut myyjäksi. 

7. Tarvikelaatikossa on mustia jätesäkkejä, joihin kaikki myyntipaikan roskat 
siivotaan. Illalla päivän roskat heitetään (mahdollisuuksien mukaan) 
roskikseen tai vajaa säkki jätetään kuusien alle seuraavan päivän roskia 
odottamaan. Tarkoituksena on perustaa yksi paikka (työpiste) missä kuusia 
sahataan ja roskasäkkiä säilytetään. Roskat on näin helppo siivota yhdestä 
paikasta ja koju pysyy muilta osin siistinä. Laatikossa on myös sinisiä säkkejä, 
näihin kerätään ainoastaan kuusista tulevaa jätettä (oksat, havut, puupalat). 
Jos säkit puutuisivat niin käytä näille toista mustaa säkkiä.  

8. Tarvikelaatikon alla on toinen laatikko. Se sisältää kuusipusseja ja Havunen-
värityskirjoja. Värityskirjoja voit tarjota lapsiperheiden riemuksi. Tämän 
laatikon kansi on irrallaan, ota se käyttöön.  

9. Aina kun sinulla on aikaa, siivoa kojua ja kohentele kuusia, valoja ja ulkotulia. 
Tärkeää on pitää myyntitelineissä niin paljon kuusia kun niihin mahtuu. 
Sinun vastuullasi on, että koju näyttää houkuttelevalta! Tämä on myynnin 
lisäksi sinun toiseksi tärkein tehtäväsi. Myös asiakas ilahtuu nähdessään 
touhukkaan tonttumyyjän. Asettele tarvikelaatikosta löytyvä valonauha 
mahdollisimman kivasti esille, esimerkiksi kauniiseen kuuseen.  

MYYNTIAIKANA 

KOJUJEN AUKIOLOAJAT: www.havunen.fi/#myyntipisteet/  

1. Muovilaatikossa olevassa vyölaukussa on myös ruutuvihko ja lyijykynä/tussi/ 
 kuulakärkikynä, joilla merkataan ylös jokaisen käteisellä myydyn kuusen   
 määrä ja hinta. Merkkaa myös ylös noudettujen lahjakorttien koodi. Huom.  
 voit pitää kirjaa myös puhelimella. 
 MobilePay-tapahtumia ei tarvitse merkata lainkaan.

2. Pyri olemaan mahdollisemman iloinen ja palveluhenkinen asiakasta kohti   
 alusta asti. Huomioi kojulle saapuva asiakas, vaikka palvelisit juuri toista   
 asiakasta. Voit sanoa että ”pieni hetki” palvelen teitä ihan hetken kuluttua ja  
 voitte sillä välin ihan vapaasti katsoa teille sopivaa joulukuusta.
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 Wolt-kuskin tullessa voit sanoa asiakkaalle, pieni hetki, käyn    
 antamassa Wolt-kuskille tavarat. Yleensä asiakkaat miettivät    
 pidempään, joten ei anneta Wolt-kuskin turhaan odottaa. 
 
3. Kuuset hinnoitellaan kolmen elementin mukaan, kuusen korkeuden,   
 tuuheuden ja symmetrisyyden mukaan.  
 
 100-150 cm 150-175 cm 175-200 cm 200-230 cm 230+ cm  
 ovh: 30–40 € ovh: 35–50 €  ovh: 50–65 €  ovh: 55-80 €  ovh: 70-120 € 
 
 Joillekin asiakkaille tinkaaminen kuusikojulla on jokavuotinen traditio. Siksi  
 sinun kannattaa kertoa heille 5 euroa korkeampi hinta kuin haluat    
 saada ja alkaa tinkimään siitä alaspäin.  
 
 Jos asiakas käyttää lahjakorttia niin ota sen koodi (esim. DN56487)   
 itsellesi talteen, kysymme niitä myöhemmin. Joko kirjaat sen ylös   
 vihkoon, puhelimeesi tai otat kuvan asiakkaan lahjakorttikoodista.  
 Pahviset ja paperiset kortit säästät itselläsi. Voit hävittää ne joulun   
 jälkeen.  

4.  Kun asiakas on ilmoittanut ostavansa kuusen, häneltä kysytään haluaako   
 hän että sahataanko kuusesta tyvi. Jos kuusi viedään samana päivänä   
 vielä sisälle, sahatun tyven tuore pinta toimii imupintana ja kuusi    
 ”juo” lämpimään päästyään vettä. Kun kuusi alkaa juoda ja sillä on    
 seuraavien viikkojen aikana koko ajan riittävästi vettä kuusenjalassa, säilyy  
 se hyvänä eikä tiputtele neulasia. Tyvestä sahataan noin 2 senttiä tai  
 enemmän jos asiakas haluaa. 

 Kuusta voi säilyttää ulkotiloissa sahaamattomana, mutta sisään   
 tuotaessa kuusen kanta pitää välittömästi sahata ja kuusi  
 laittaa veteen! 
 
 Tässä vaiheessa tarjoat myös Kuusipussia. Kuusipussi maksaa asiakkaalle   
 5 euroa ja se on erittäin suosittu. Kuusipussi on iso biohajoavasta 
 materiaalista tehty ”jätesäkki”, jolla joulukuusen hävittäminen     
 onnistuu sisätiloista ilman suurempaa sotkua. Kuusipussin myynnistä   
 saat aina 1 euron. 

6.  Soita/laita viestiä WhatsApp-ryhmääsi mikäli kuuset, ulkotulet, yms. tavara  
 loppuu. Tarvittaessa ulkotulia ja tulitikkuja/sytkäreitä voi ostaa läheisestä   
 kaupasta kunnes tuomme niitä lisää. Muista säilyttää kuitti! 
 
7.  Neuvoja voi myös kysyä. Asiakkaiden mahdollisissa reklamaatiotapauksissa  
 tai muissa poikkeavissa tilanteissa ole yhteydessä Joniin soittamalla tai   
 Whatsappilla.  
 
8.  Mikäli sairastut, ilmoita välittömästi (vaikka keskellä yötä) meille.
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PÄIVÄN LOPETUS 

Koju laitetaan aina ”pakettiin” päivän lopuksi. Eli ulkotulet sammutetaan ja 
laitetaan laatikkoon suojaan sateelta.
 
Sininen tarvikelaatikko laitetaan ”kuusikasan” keskelle verkottimen kaveriksi. 
 
Päivän myynti pyritään keräämään aina seuraavana päivänä, joten ota 
rahat seuraavana päivänä mukaan turvallisessa paikassa (tämä koskee 
pääkaupunkiseudun myyntipisteitä. Muissa pisteissä ilmoitetaan saapumisesta 
edellisenä päivänä (Oulu, Vaasa, Kokkola, Jyväskylä paikallispäällikön toimesta 
erikseen sovitusti).  
 
Laita rahat ja kyseisen päivän myyntilappu, mistä ilmenee myytyjen kuusien 
sekä noudettujen lahjakorttien määrä sekä saadut rahat, Havunen-vyölaukussa 
oleviin pusseihin päiväkohtaisesti. Mikäli olet ostanut jotain tarvikkeita, laita 
niistä saadut kuitit myös pussiin. Tarvitset ensimmäisen päivän myynneistä 
itsellesi pohjakassan, merkitse ottamasi pohjakassa myös lapulle.  
Myyntilappu tulee olla luettavissa avaamatta pussia.  
 
Laita Jonille 050 466 7407 whatsappiin joka päivä raportti klo 22.00 mennessä 
(myyntipisteesi, päivä, nimi, käteisellä myytyjen kuusten määrä, käteistä saatu, 
noudettujen lahjakorttien määrä sekä myytyjen kuusipussien ja kuusenjalkojen 
määrä. MobilePay-myynti jätetään kokonaan raportista pois.  

 
 Esimerkki: 
  
 Paikka: Pohjois-Haaga 
 Päivä: 16.12. 
 Myyjä: Matti Meikäläinen 
 Käteinen: 13kpl (550€) 
 Lahjakortti: 3kpl 
 Myydyt kuusipussit: 10kpl 
 Myydyt kuusenjalat: 1kpl 
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VIIMEISEN PÄIVÄN TOIMENPITEET: 

1.  Siivoa myyntipiste kunnolla. Olemme muiden alueella vuokralla, joten tämä  
 on erittäin tärkeää! 
 
2.  Laita kaikki tarvikkeet tarvikelaatikoihin takaisin. laita toiseen laatikkoon   
 kuusipussit, ja värityskirjat laatikossa olevaan paperikassiin suojaksi    
 kosteudelta.  
 
 Pura puiset telineet tarvikelaatikossa olevan ruuvarin avulla ja jätä kuten 
 myynnin alussa. Laita ruuvit vyölaukkuun. 
 
3.  Täytä tarvikelava sellaiseksi kuin se oli tullessakin.  
 Laatikon kannen on mentävä kiinni ja kuljetusrekan nostaessa lavaa  
 kyytiin minkään tavaran putoaminen  ei voi olla mahdollista.  
 
4.  Viimeisen päivän myynnit tilitetään meille seuraavilla vaihtoehtoisilla tavoilla:
 
tapa 1.  Tuot rahat Havusen toimistolle (Nousiaistentie 4, liiketila talon  
  oikeassa reunassa) 28.12.2022 klo 10.00-16.00 välisenä aikana. 

tapa 2.  Vie rahat käteisenä pankkiin ja talletat ne omalle tilille, jonka jälkeen  
  siirrät ne Q-Trading Oy tilille FI71 1745 3000 1673 63 ja laitat viestiksi  
  täsmällisesti (esim. KUUSENMYYNTI 2022, LOUHELA, MATTI    
  MEIKÄLÄINEN). Tee tämä tilisiirto viimeistään 28.12.2022 mennessä.  
   
  Palkanmaksua emme voi suorittaa ennen kuin tämä on tehty. 

OHJEET LAHJAKORTTIEN VASTAANOTOLLE

Kuuseen oikeuttavia lahjakortteja on kymmeniä erilaisia. Niistä löytyy myös 
Havusen logo ja sarjanumero. 

Useimmat lahjakorteista ovat lähetetty sähköpostilla, joten ne tulevat asiakkaan 
omina printteinä. Myös kännykkäkuva kelpaa, mutta siinä täytyy näkyä 
sarjanumero. Tässä tapauksessa ota lahjakortin sarjanumero ylös.

Kun otat vastaan lahjakortin tarkasta pikaisesti, että kortissa on koodi, jossa 
on aina kaksi kirjainta ja viisi numeroa esim. DN56789 ja katso että se on 
voimassa vuonna 2022. Ainoa poikkeus koodeissa on TUETIIMIÄ-lahjakortit 
joissa koodi on tyyliä: TT-2022-002-567. 
 
HUOM. edellisten vuosien lahjakortit eivät kelpaa enää tämä vuonna. 
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Muutamat asiakkaat yrittävät myös joka vuosi lunastaa kuusta Kiitoskaupan 
lahjakorttikoodilla. Se ei ole sellaisenaan kelpo vaan sillä täytyy ensin lunastaa 
Havusen lahjakortti Kiitoskaupan nettisivuilta. Tämmöisen tapauksen sattuessa,  
ole yhteydessä Joniin.   
 
On erittäin epätodennäköistä, että lahjakortti olisi epäkelpo, joten  
älä ota siitä stressiä tai käytä aikaa lahjakortin liialliseen tutkimiseen. 

MOBILEPAY MAKSU

Kuusen voi myös maksaa MobilePay:n avulla. Tätä varten pisteeltä löytyy 
laminoitu lappu, jossa on valmiit maksukoodit 40 €:n ja 100 €:n väliltä sekä 
vapaavalintainen summa. Lapusta löytyy myös pikaohjeet asiakkaalle.

Kun hinnasta on sovittu asiakkaan kanssa toimi näin: 

1.  Ota QR-koodit sisältävä lappu esiin.  
 Huom. Puhelin skannaa tosi helposti väärän koodin lapusta joten kannattaa  
 yrittää peittää viereisiä koodeja esim. kädellä tai toisella lapulla. 
 
2.  Asiakas skannaa ostosummaa vastaavan koodin puhelimella. Jos käytät   
 vapaavalintaista summaa niin asiakas laittaa sovitun summan itse koodin   
 skannaamisen jälkeen. 
 
3.  Tarkasta, että summa on oikein ja että asiakas hyväksyy maksun.  
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Esimerkki normaalista lahjakortista joita on monilla eri kansikuvilla ja logoilla

        
        

Esimerkki digikortista joita on myös useita erilaisia

kansi

sisäaukeama

Tämä lahjakortti oikeuttaa noutamaan vapaavalintaisen (maks. 250 cm) joulukuusen Havusen myyntipisteistä.  
Tulosta lahjakortti ja ota se mukaasi myyntipisteelle tai esitä myyjälle kuva lahjakortista mobiililaitteella.  

Alareunan uniikki sarjanumero pitää olla luettavissa. Tätä lahjakorttia voi käyttää vain yhden kerran. 

Kuusen voit noutaa Joensuun myyntipisteeltä, Itäranta 14. Piste on avoinna  
15.-23.12. klo 10-17. Muut Havusen myyntipisteet löydät osoitteesta www.havunen.fi/myyntipisteet 

Voit myös tilata kuusen kotiin Havusen verkkokaupasta, jolloin maksat vain toimitusmaksun. Toimitusalueitamme ovat 
Uusimaa, Turku, Tampere, Oulu ja Lahti. Katso tilausohjeet ja tarkemmat tiedot sivuiltamme kauppa.havunen.fi 

Tämä lahjakortti on voimassa 23.12.2021 asti 
 

HUOM! Lahjakortti on myös mahdollista vaihtaa viiden (5)  
männyn taimen istutukseen puhtaamman ilmaston puolesta.  

Katso lisää www.havunen.fi/istutapuita.

Arvoisa Devectolainen!Arvoisa Devectolainen!

Haluamme muistaa tänä jouluna sinua ja perhettäsi  
kotimaisella joulukuusella. Kuusen voit noutaa tällä lahjakortilla 

alla olevan ohjeistuksen mukaisesti.

Hyvää joulua toivottaa

D N 9 9 9 9 9

P
N

9
9

9
9

9

Tämä lahjakortti oikeuttaa noutamaan 
vapaavalintaisen (maks. 250 cm) joulukuusen Havusen myyntipisteistä. 

Katso Havusen kattava myyntipisteverkosto osoitteesta  
www.havunen.fi/myyntipisteet tai käytä älypuhelimellasi  

viereistä QR-koodia, joka avaa oikean sivun suoraan selaimeen.

Voit myös tilata kuusen kotiin Havusen verkkokaupasta, jolloin maksat vain 
toimitusmaksun. Toimitamme kattavasti Uudellamaalla, Turussa, Tampereella, Oulussa 
ja Lahdessa. Katso tilausohjeet ja tarkemmat tiedot sivuiltamme kauppa.havunen.fi 

Tämä lahjakortti on voimassa vähintään 22.12.2021 asti  
ja sen jälkeen niin kauan kuin kuusia riittää. 

 
HUOM! Lahjakortti on myös mahdollista vaihtaa viiden (5) männyn taimen istutukseen 

puhtaamman ilmaston puolesta. Katso lisää www.havunen.fi/istutapuita.

Arvoisa työtoveri! 

Haluamme muistaa tänä jouluna sinua ja perhettäsi 
kotimaisella joulukuusella. Kuusen voit noutaa tällä 

lahjakortilla alla olevan ohjeistuksen mukaisesti. 

Hyvää joulua toivottaa

The End


