OHJEET KÄSITYÖLÄISILLE 2019

Yleinen info kesälle 2019
Ahvenisen Punaisen Talon avajaiset ovat 24.6.2019 klo 11. Punainen Talo on avoinna joka
päivä kello 11–17. Olemme avoinna 4.8.2019 asti.
Tuotteiden vastaanotto on maanantaina 17.6 klo 9–18! Varaa aikaa sekä tavaroita tuodessasi
että hakiessasi! Tuotteiden luovutus myyntikauden jälkeen 6.8.2019 klo 12-18.
Kaikki tuotteet tarkastetaan tuotaessa. Tuotteita voi tuoda paikalle lisää myyntikauden aikana.
Täydennykset VAIN klo 11–15 välisenä aikana myyntikautena (Kaikki tuotteet lisätään aina
tuotelomakkeelle). Tuotteiden menekkiä voi tiedustella paikan päällä.
Ahvenisen Kyläyhdistys perii myyntipaikkamaksun 15 euroa. Maksu 14.6.2019 mennessä.
Lomakkeen löydät kotisivuiltamme https://eno.4h.fi/ahvenisen-punainen-talo/ohjeitakasityolaisille/
Ennakkoilmoittautuminen myyntitoimintaan 1.6.2019 mennessä ohjaajaeno@4h.fi tai
soittamalla 050 400 1112/Liisa
Ilmoittautuessa ilmoita nimesi, osoitteesi, sähköpostiosoitteesi sekä puhelinnumerosi. Ilmoita
myös tuottajanumerosi jos sinulla sellainen jo on edellisiltä vuosilta.
Myyntiprovisio on edullisempi Enon 4H-yhdistyksen jäsenille! Jäsenlomakkeen voit täyttää
kotisivuillamme https://eno.4h.fi/jaseneksi/ 30.6.2019 mennessä. Käteismaksuja emme voi
vastaanottaa.
Myydyistä tuotteista 4H-yhdistys perii provisiota toiminnasta aiheutuneiden kulujen
kattamiseen:
16 % myyntituotosta 4H-jäsenet
22 % myyntituotosta ei 4H-jäsenet
12 % nuoret, alle 29 v. 4H-jäsenet
4H-yrittäjät 10%!
4H-jäsenmaksu on 35 €/ jäsen ja perhemaksu 70 €. Jäsenkausi 1.9.–31.8.

Ahvenisen Punaisen Talon suora puhelinnumero on 050 401 6702 ja käytössä 24.6.2019–
4.8.2019 välisenä aikana. Muina aikoina ota yhteys suoraan Enon 4H-yhdistyksen
toiminnanjohtaja Marja-Liisa Vanniseen 050 400 1112.
Enon 4H-yhdistys järjestää myyjät Punaiselle talolle. Punaiselle Talolle työllistetään aina
paikallisia nuoria. Tuotteet vakuutetaan Enon 4H-yhdistyksen toimesta ajalle 17.6–6.8.2019.

Tuotteet
Tuotteiden mukaan selkeästi täytetty tuotelomake, jonka löydät Enon 4H:n kotisivuilta
https://eno.4h.fi/ahvenisen-punainen-talo/ohjeita-kasityolaisille/
Jos et saa lomaketta tulostettua ota yhteys Marja-Liisa Vanniseen 050 400 1112 ja hän
tulostaa tarvittaessa lomakkeita Enon 4H yhdistyksen toimistolla, Ekokeskuksen tiloissa
Niskantie 17.
Tuoteselosteen tulee olla selkeästi täytetty ja mahdollisimman yksinkertainen. Tekijän nimi
(yrityksen nimi) ja yhteystiedot sekä tuotteen nimi on löydyttävä. Missä tuote on valmistettu
sekä tiedot materiaaleista/raaka-aineista, joita tuotteen valmistamiseen on käytetty.
Elintarvikkeissa merkintä milloin tuote on valmistettu sekä merkintä viimeisestä
käyttöpäivästä. Tuotteen hinta erotuttava selkeästi, 0,50 euron tarkkuudella.
Tuotelomakkeeseen EI eritellä samanlaisia ja samanhintaisia tuotteita, joilla vaikka eri
kuosi tai väri. Ilmoita selkeästi villasukka 15e, EI eritellen punainen villasukka 15e, musta
villasukka 15e jne. Helpottaa myyjien työtä ja aikanaan kesän lopussa luovutusta ja tilitystä,
jolloin rahat siirtyvät teille käsityöläisille nopeammin eikä sekaannuksia tai ylimääräistä
työtä tule!
Tuoteseloste markkinoi hyvin tehtyä tuotetta. Mikäli vastaava kilpailijan tuote on puutteellisesti
merkitty, asiakas päätyy tuotteeseen, jossa tuoteseloste on asianmukainen.

Tehdastuotteet eivät kuulu käsityömyymälään, eikä niitä oteta myyntiin. Oma käsillä
tekeminen pitää tuotteessa näkyä! Ei tuotepakkauksia esim. valmiista kynttilöistä, myös
aplikaatiopyyhkeet sekä muutkin tuotteet on oltava itse tehtyjä.
Taiteilijoiden tekijänoikeuksia kunnioitettava, myös ulkomaalaisten! EI suoria kopioita.
Hinnoittelun yhtenäisyyden lisäämiseksi huomioithan muutamia minimihinta ehdotuksia:
Naisten villasukat väh.15€, miesten pitkävartiset villasukat väh.25€, pitkät pitsineuleiset
polvisukat väh. 30€, yksiväriset kintaat väh 10–15€ ja kirjoneulekintaat väh. 25€.

Käsitöiden tilitys kauden päätyttyä
Myydyistä tuotteista maksetaan rahat ilmoitetulle pankkitilille 19.8.2019 mennessä. Ota
yhteys Enon 4H-yhdistyksen toiminnanjohtaja Marja-Liisa Vanniseen joko spostilla
ohjaajaeno@4h.fi tai puhelimitse 050 400 1112 viimeistään 12.8.2019. Tarkastamme ja
päivitämme tietosi.
Käteismaksuja ei suoriteta! Emme ota enää vastaan jäsenmaksua varten rahoja suoraan
myynneistä emmekä suorita asiakkaan puolesta myyntipaikkamaksuja! Huomioithan että
nämä asiat ovat kunnossa kesän 2019 alussa. Myyntiprovisiot veloitamme suoraan
jäsenrekisterin 30.6.2019 tietojen mukaisesti.
Epäselvissä tilanteissa olethan yhteydessä toiminnanjohtaja Marja-Liisa Vanniseen.

