
MUISTILISTA LUOTTISREKRYTOINNIN TUEKSI

Joskus se vaan on niin helppoa, että kun soittaa jollekin
ja pyytää mukaan niin hän tulee. Kannattaa kokeilla!
Tarjoa maistiasiksi pieni mukava tehtävä jossain projektissa.
Ottakaa uusi ihminen kannustavasti vastaan niin siitä se lähtee.
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MISTÄ
LISÄÄ
LUOTTIKSIA
JAOSTOON?

Onko jaostonne kokouksissa paljon tyhjiä tuoleja ja samat aktiivit tekevät vuodesta toiseen suunnilleen kaiken?
Kaipaatteko uutta virtaa, lisää tekijöitä, tiettyä erityisosaamista tai toiminnallisen tiikerinloikan eteenpäin?
Entäs jaoston tunnettuus piirissä; tiedetäänkö keitä te olette, mitä kaikikea te teette ja miksi?
Vastausten pohtiminen edellä esitettyihin kysymyksiin on hyvä alkutyö jaoston jäsenhankinnalle.
Jaostossa yhdenkin uuden ihmisen vaikutus voi olla merkittävä ja kauaskantoinen.
Mielekäs jaostoura lähtee selkeästä pestikuvauksesta ja jaoston yhdessä määrittelemistä tavoitteista.

MITÄ TOIVOTAAN, MITÄ TARVITAAN?

- pystytäänkö jaoston nykykokoonpanolla tekemään
  ne asiat jotka halutaan vai onko väkeä liian vähän?
- onko kipinä kadonnut samalla vanhalla porukalla uurastessa?
- onko jaoston toiminta-ajatus himmentynyt?
- ovatko jaostolaiset kaikki liian samoilta kulmilta?
- vai onko tarvetta juuri koodarille, rakentelijalle,
   superverkostoitujalle tai kakkumaakarille?
-  ...tai vain hyvälle tyypille, jolla on tunneäly kohdallaan
> jaoston yhteinen näkemys auttaa löytämään oikeita
   ihmisiä ja sopivia osaamisprofiileja

LUOTTISBRÄNDIN SYVIN OLEMUS

- �olenk määki simmone luattis?� kysyi eräskin
   pitkän  linjan jaostoaktiivi eräässä lippispäivässä
-  miettikää miten voisitte mahdollisimman yksinkertaisesti
   kertoa mikä jaostojen rooli on piirissä ja millaista on
   olla luottiksena juuri teidän jaostossanne
-  mikä luottiksena olemisessa on palkitsevaa ja millaisia
    huippuhetkiä oma jaostonne on kokenut
-  luottiksena pääsee tekemään vaikka mitä, elämyksiä
   syntyy osallistumalla
-  luottispolku näyttää mukavalta myös CV:ssä

MONIKANAVAISTA LUOTTISVIESTINTÄÄ

MILLAINEN OLISI SOPIVAN KOKOINEN PESTI?

- KERTOKAA JAOSTOSTANNE säännöllisesti!
- piirin julkaisut: Repolainen(etenkin jäsenno), Reposti,
  luottissanomat, L-SP:n nettisivut,Facebook Face/luottikset,
  lpk-posti, lpk:en ilmoitustaulut, piirin toimiston ilmoitustaulu
- piirin tapahtumat: lpk-päivä, lpk-foorumi, piirin kokoukset,
  paraati- ja joulukahvit, kisat, alue-, kevät- ja syyskokoukset,
  koulutustapahtumat
- piirin projekti- ja leiriorganisaatiot, staabikaverit, yhteistyö-
  kumppanit
- yliopistot (utu.fi), koulut (ilm.taulut), katutempaukset (hlö-
   kohtainen keskustelu), kalenterimyynti
-  ei-vielä-partiolaiset, entiset ja nukkuvat partiolaiset

- älä vaadi tai pelottele raatamisella, vaan kysy
   millainen ajankäyttö ja panos olisi mahdollinen ja
   mieleinen
-  kukaan ei halua lisää stressinaiheuttajia elämäänsä
-  pesti voi myös joustaa ja muuttua kuten elämäntilan-
   teetkin
-  ole innostava ja rohkaiseva!
-  kerro mikä itseäsi luottiksena motivoi, mikä on palkitsevaa


