
Partio alkaa syksyllä 19.8.
USKALLA KOKEA -kampanjalla,  
          OLETTEHAN MUKANA!

Piirin jäsenmäärä kasvoi viime vuonna ensimmäistä kertaa liki kahteenkymmeneen vuo-
teen, mikä on ihan huippua! Hommia oikean suunnan ylläpitämiseksi kuitenkin riittää 
edelleen, ja niinpä meidän onkin kaikkien tartuttava toimeen, kukin omien mahdollisuuk-
siensa mukaan. 

Olemme yhdessä päättäneet, että vuonna 2015 meitä on 12 500. Tavoitteeseen pääsy on 
meidän kaikkien juttu. Piiri tekee kaikkensa, jotta lippukunnat saavat tarvitsemansa tuen 
laadukkaan ohjelman toteuttamiseen ja jäsenmääränsä kasvattamiseen. 

Tässä kirjeessä on tietoa siitä, mitä lippukuntien tulisi huomioida jo nyt ennen kesää ja 
viimeistään syksyllä ennen toiminnan aloittamista, sekä miten piiri tukee partiosyksyn 
starttia, jotta kaikki halukkaat uudet harrastajat pääsevät syksyllä mukaan partioon! Kysy-
kää rohkeasti lisää!

USKALLA KOKEA -KAMPANJA
Koko piirin yhteinen startti uuteen partiovuoteen on 19.8. 

Jokainen lippukunta, joka sitoutuu Uskalla kokea -kampikseen, saa piiriltä lahjaksi Uskalla 
kokea – partioon.fi -banderollin koossa 150 x 50. Kampanjaan osallistuminen on yksinker-
taista: 

1. Järjestäkää 19.8. tai samalla viikolla oman näköisenne aloitustempaus. Tempaus 
voi olla mitä tahansa kolon avoimien ovien illan ja useamman lippukunnan yhtei-
sen, koko päivän mittaisen markkinointitapahtuman väliltä.

2. Jakakaa lähikoulujen, -kauppojen yms. seinille minimissään kuusi julistetta (kolme 
erilaista julistetta kahdessa koossa), joissa markkinoitte alitustempaustanne (ju-
listeet tulevat piiriltä).

3. Postiluukuttakaa 40–50 flaikkua lähialueenne taloihin (flaikut tulevat piiriltä).

4. Päivittäkää tietonne jäsenrekisteriin (=”uusi Polku”) ja nettisivuillenne.

Mikäli olette mukana kampiksessa, ilmoittautukaa sähköpostitse Satu-Maijalle 
partiotoimistoon, satu-maija.kaunisto@partio.fi 15.6. mennessä ja saatte postissa 
heti elokuun alussa julisteet ja flaikut 
jaettavaksi, vinkkejä tempauksen to-
teuttamiseksi sekä omaksenne Uskal-
la kokea -banderollin.



YHTEYSTIEDOT AJAN TASALLE – TÄMÄ ON HURJAN TÄRKEÄÄ!
Pitäkää lippukuntanne yhteystiedot ajan tasalla nettisivuillanne, Facebook-profiileissanne 
ja jäsenrekisterissä.

Jäsenrekisteristä poimitaan suoraan osoitetietoja esimerkiksi Suomen Partiolaisten Tule 
mukaan -sivustolle. Piirin ylläpitämälle partioon.fi -sivulle kerätään lippukuntien ajantasai-
set yhteystiedot, kokoontumisajat ja partiosyksyn aloituspäivät sähköpostitse. Lippukunta-
postinsaajat saavat toukokuun aikana sähköpostilla ohjeet tästä.

YHTEISTYÖTÄ NAAPURILIPPUKUNTIEN JA LASTEN VANHEMPIEN KANSSA
Yritetään mahdollistaa partioharrastus jokaiselle halukkaalle lapselle ja nuorelle. Syksyllä 
on hyvä päivittää tilannetta naapurilippukuntien kanssa; keiden on mahdollista ottaa min-
käkin ikäisiä uusia jäseniä. Jos omaan lippukuntaanne ei mahdu, älkää tarjotko kiinnostu-
neille ei-oota, vaan vaihtoehdoksi naapurilippukunnan toimintaa.

Myös uusien ryhmien johtajia kannattaa mahdollisuuksien mukaan miettiä jo ennakkoon 
ennen syksyä. Löytyisikö nykyisten sudareitten vanhemmista joku lapsensa innostuksen 
nähnyt vanhempi mukaan vetämään uutta laumaa, ehkä jonkun kokeneemman johtajan 
avuksi? Tai tarjotkaa syksyllä mukaan tulevien lasten vanhemmille mahdollisuutta lähteä 
itse vetämään uutta ryhmää, ja mahdollistaa siten lasten harrastaminen!

MUISTAKAA PAIKALLINEN NÄKYVYYS
Kun teillä on lippukuntanne/ alueenne tapahtumia, muistakaa aina kertoa niistä myös pai-
kallismedialle. Näin saatamme saada helposti positiivista näkyvyyttä.

Partiotoimistolla viestintäsuunnittelija Satu-Maija auttaa teitä mielellään kaikissa näissä 
asioissa. Häneltä saatte muun muassa valmiit osoitteet lehdistölle ja vinkkejä, mitä kannat-
taa kirjoittaa.

HUOM! Monilla paikallislehdillä ja kunnalla/kaupungilla voi olla myös nettisivuillaan tapah-
tumakalentereita, joihin voi ilmaiseksi jättää tietoa lippukunnan järjestämästä avajaistapah-
tumasta. Nämä kanavat kannattaa hyödyntää!

KOULUTUSTA AIKUISILLE
Lippukuntajaosto järjestää partio tutuksi -koulutusta uusille aikuisille, ja ohjelmaryhmä 
kohdennettua koulutusta eri ikäkausien johtajille. Koulutus räätälöidään aina toiveiden 
mukaan – kysykää ihmeessä lisää! Tukea kannattaa kysyä myös aikuisrekryyn.

Syksyllä järjestetään lippukuntapäivässä myös PARTIO NYT! -koulutus niille, jotka ovat 
olleet aiemmin partiossa, mutta olleet poissa useamman vuoden. Kosiskelkaa siis  
rohkeasti myös entisiä aktiiveja mukaan!

RYHMÄT TÄYTEEN ILTAPÄIVÄKERHOISTA
Syksyn toimintakausi saadaan täysillä käyntiin, kun alkaneisiin ryhmiin innostetaan lisää 
jäseniä esittelemällä partiota koulujen iltapäiväkerhoissa. Jokainen lippukunta voi käydä 
vetämässä omannäköisensä ohjelman tai hyödyntää valmiita materiaaleja. Jos tarvitsette 
apua iltisvetäjien kontaktointiin, olkaa yhteyksissä piiriin ja Syty Partioon -ryhmään (kas-
vu@lounaissuomenpartiopiiri.fi).



UUDET JÄSENET PIKAISESTI JÄSENREKISTERIIN
Muistattehan, että jokainen lippukunnan toimintaan osallistuva tulee kirjata jäsenrekiste-
riin mahdollisimman pian heti toiminnan aloittamisen jälkeen. Kaikkien, jotka osallistuvat 
partiotoimintaan lippukunnassa, piirissä tai keskusjärjestössä, on oltava jäsenrekisteriin 
kirjattuja. Vain rekisterissä olevien jäsenten vakuutus- ja muut jäsenyyteen liittyvät asiat, 
kuten laskutus ja lehdet ovat kunnossa. Piirin sekä lippukuntien virallinen jäsenmäärä 
lasketaan myös vain rekisteriin kirjatuista!

PIIRI TUKEE PARTIOSYKSYN ALOITUSTA
FACEBOOK-MAINONTAA
Piiri toteuttaa ensimmäistä kertaa kohdennettua mainontaa partion aloituksesta  
Facebookissa elokuun alusta syyskuun puoliväliin. Teemme alueellisesti ja iän perusteella 
kohdennettuja nostoja sekä perinteistä mainontaa. Tällä kokeilulla pyrimme saamaan nä-
kyvyyttä myös sosiaalisessa mediassa.

LEHTI-ILMOITUKSET PIIRIN ALUEEN LEHDISSÄ SYKSYLLÄ
Piiri maksaa lehtimainokset partion aloituksesta Turun Sanomissa (9.8.), Salon Seudun 
Sanomissa (9.8.), Länsi-Suomessa (päivä vielä varmistamatta), Kankaanpään Seudussa (7.8.) 
ja Satakunnan Kansassa (1.8. ja 9.8.).

PARTIOMESTARI-TV-SARJALLA NÄKYVYYTTÄ PARTIOLLE
Syyskuun ensimmäisestä viikosta alkaen partio näkyy myös 
telkkarissa, kun Yle TV2 esittää Partiomestari-sarjan toisen 
kauden. Ohjelmassa ympäri Suomea tulevat tarpojavartiot 
mittelevät erilaisissa selviytymis- ja yhteistyötaitoja vaativissa 
partiotehtävissä. Viime vuonna Partiomestari lisäsi partion 
kiinnostavuutta paljon – hyödynnetään siitä siis kaikki mahdol-
linen! 

Olemme varmoja siitä, että sarja lisää partion näkyvyyttä tänä-
kin vuonna piirin alueella merkittävästi.

Tänä vuonna Partiomestarin tehtävät jalkautuvat myös lippukuntiin. Valmiin Partiomestari-
radan materiaalit on julkaistu piirin nettisivuilla. Hyödyntäkää ihmeessä valmiit vinkit vaik-
ka omissa aloitustempauksissanne, l-sp.fi/Materiaalit/Liity partioon -materiaalit.

HYÖDYNTÄKÄÄ PIIRIN MARKKINOINTIVÄLINEISTÖÄ
Piiri on teettänyt lippukuntien ja alueiden käyttöön partion markkinointivälineistöä, joita 
voi käyttää erilaisissa tapahtumissa. Välineistöön kuuluvat markkinateltta (3x3 m, 1 kpl),  
A-telineitä (4 kpl), banderolleja (4 kpl), Event Flag -liput (4 kpl) sekä messupöydät (2 kpl) 
(kuvat välineistä seuraavalla sivulla). 

Markkinointivälineistöä saa lainata maksutta. Välineistön varaukset tehdään sähköisestä 
varauskalenteri Varaanista l-sp.fi/varaani. Partiotoimistot auttavat tarvittaessa. Muistakaa 
varata materiaalit ajoissa!



Partio on harrastus, jostaon iloa koko elämäksi!

  www.partioon.fi  www.partioon.fi

Uusi harrastus!?

Tule mukaan!

Kuvat: Jura Nurminen ja Jussi Elo

Aikuiset mahdollistavat 

lasten ja nuorten partio-

toiminnan.

  www.partioon.fi

  www.partioon.fi

Tarvitsemme aikuisia!

Tule mukaan!

Lähin lippukuntasi voi löytyä ihan nurkan 

takaa. Käy tarkistamassa: www.partioon.fi

Kuvat: Jussi Elo ja Viljo Mannerjoki 

Aina on hyvä ikä  
tulla mukaan partioon!

  www.partioon.fi
  www.partioon.fi

Partio on parasta!

Tule mukaan!

Lähin lippukuntasi voi löytyä ihan nurkan 

takaa. Käy tarkistamassa: www.partioon.fi

Kuvat: Jussi Elo ja Joni Kuusisto

1

Tule partioon!– tsemppimateriaalia lippukunnille

Liity partioon -materiaalit
Ovat printattavissa piirin nettisivuilta www.l-sp.fi/Materiaalit/Liity partioon -materiaalit

Kolme erilaista julistetta.

Löytyy sekä A4- että 

A3-kokoisena.

Kaksipuoleinen

flyeri-arkki. (Arkin

taustalla olevat tiedot voi

täyttää myös sähköisesti ja 

tulostaa sen jälkeen.)

Vinkkivihko
Tule partioon -kampiksensuunnitteluun.

Lainattavia markkinointivälineitä. Kuvan tuotteiden lisäksi löytyy myös sinisiä 
partio-banderolleja, -pisaralippuja ja Partiomestari-banderolli. Varaa tuotteet 
Varaanista www.l-sp.fi/varaani. Kuvan keltaisen banderollin saa lippukunta omaksi kun lähtee 
mukaan piirin yhteiseen partion aloituskampikseen 19.8. tai joku muu päivä samalla viikolla.


