MISTÄ
LISÄÄ
AIKUISIA
LIPPUKUNTAAN?
MUISTILISTA LIPPUKUNNAN REKRY TOINNIN TUEKSI
Poteeko lippukuntanne kroonista johtajapulaa? Tai onko nopea kasvu aiheuttanut akuutin tarpeen saada lisää
johtajaresursseja? Vai ovatko aktiivijohtajat siirtyneet opiskelujen, töiden tai perhe-elämän myötä muualle?
Elämä menee eteenpäin, tilanteet muuttuvat ja hyvä niin. Uudet ihmiset saavat mahdollisuuden oppia uutta,
ottaa itselle sopiva määrä vastuuta ja kokea upeita hetkiä partiossa.
Parhaimmillaan lippukunnan rekrytointi on jatkuvaa ja tapahtuu luontevasti osana lippukunnan perustehtävää.

NÄKYYHÄN PARTIO PAIKKAKUNNALLA?

MYYNTIPUHE - ELI MITÄ TARJOTAAN?

- laadukas partiotoiminta näkyy, kuuluu ja vetää puoleensa
- varmistakaa, että paikkakunnalle muuttavat perheet tietävät
kolon sijainnin ja lpk:n yhteystiedot ovat ajan tasalla
- olkaa mukana paikkakunnan tapahtumissa
- vaalikaa hyviä suhteita taustayhteisöihin
- muistakaa partiohuivit partioarjessa ja -juhlassa
- tehkää partiota tutuksi termein, joita ei-partiolainenkin
ymmärtää

- positiivisessa hengessä, ei vaativasti tai ehtoja asettaen
- muista konkretia jos rekrytoidaan johonkin selkeään
tehtävään - mitä tekemään, miten, milloin, missä
- tee ensiaskel helpoksi, kutsu tutustumaan toimintaan
> paras myyntipuhe on kokea pieni pala partiota
tekemisen kautta, vaikka meloen tai kämppäretkellä
- viesti sitä, että partiossa on tilaa monenlaiselle osaamiselle
- leireihin, retkiin ja mm. varainhankintaan liittyvissä
projekteissa pääsee tekemään yhdessä ja oppimaan uutta
- partiomaailmaan pääsee mukavasti mukaan lippukunnan
viikkotoimintaan liittyvissä tehtävissä, esim. avustamalla
sudenpentujen tai seikkailijoiden ohjelman suunnittelussa
ja järjestämisessä
- partiossa on myös monta tapaa onnistua - tarkoitus ei ole
aiheuttaa uudelle ihmiselle lisää stressiä
- partiossa pääsee irti arkiammatista ja voi kokeilla jotain
ihan muuta - ja päästä tekemään sitä lähes ammattimaisesti!
- partiossa tutustuu uusiin ihmisiin ja saa uusia ystäviä
- pienikin apu on tervetullutta, voi auttaa vaikka leiritavaroiden
kuljetuksissa tai osallistua pieneen väliaikaiseen projektiin

REKRYTOINNIN KOHDERYHMIÄ
- lasten vanhemmat
- entiset tai nukkuvat partiolaiset
- ei-vielä-partiolaiset
- opiskelun vuoksi paikkakunnalle muuttaneet
- killat ym.
- paikalliset yritykset ja yhdistyksetu

HYVIÄ VIESTINTÄKANAVIA JA -TAPOJA
- paikallislehti (hyvä juttu toimii usein paremmin
kuin maksettu ilmoitus!)
- oppilaitokset, koulut, eskarit, päiväkodit
- asukas- ja kyläyhdistykset
- lippukunnan käytössä olevat somekanavat (insta, face, ym.)
- tempaukset ja tapahtumat (esim. kalenterimyynti)
- leirien vierailupäivät
- lpk:n kotiin menevien tiedotteet
- kirje tai sähköposti (esim. lpk:n toiminnasta pois jääneille)
- hyödynnä lpk:n juhlavuodet ja muut isot tapahtumat
(kutsu ja tilaisuus mahdollistavat henkilökohtaisen
kontaktoinnin ja innostuksen herättämisen)

YHTEINEN VASTUU REKRYTOINNISTA
- jokaisella lippukuntalaisella on osavastuu rekrytoinnista
- kaikki partioon liittyvä puhe ja someviestittely vaikuttaa
- näyttäytyykö partiotoiminta houkuttelevana, plusmerkkisenä?
- resurssipula ei pääse yllättämään, jos rekrytointiteema on
luonnollinen osa lpk:n toiminnan vuosisuunnittelua
- puhukaa asioita auki ja ääneen, luokaa yhteinen käsitys siitä
missä ollaan ja mihin suuntaan halutaan kehittyä
- lähestykää ihmisiä, olkaa rohkeita, antakaa tilaa tuoreille
näkemyksille ja tekijöille, vaalikaa tekemisen meininkiä
- ottakaa yhteinen vastuu uudesta ihmisestä

TUKEA TARJOLLA
Partiopiirin toimiston kautta löytyy aina käytännön neuvoja,
vertaistukea tai tarvittaesssa vaikka henkilökohtainen
keskustelutuokio.

