Kasvuvinkit 2020
Kasvu voi olla hyvin pieniä, mutta sitäkin tärkeämpi asioita ja tekoja. Alle on koottu Pohjanmaan
Partiolaisten kasvuryhmän julkaisemat vuoden 2020 kasvuvinkit.
Kasvuvinkkejä voit käyttää esimerkiksi
•

Napata aina yhden tai useamman kasvuvinkin johtajiston kokoukseen ja miettiä miten
lippukunnassanne vinkki toteutuu, mitä olisi vielä hyvä kehittää

•

Voit tulostaa vinkit, leikata kuvat ja tekstit erilleen ja pelailla esimerkiksi johtajiston
kokouksessa tai suunnittelupäivässä niiden avulla muistipeliä tai yhdistä kuva ja teksti –
näiden avulla voi herättää keskustelua kyseisistä aiheista

Huomioithan, että vinkeissä saattaa olla vanhoja päivämääriä. Moni tapahtuma ja koulutus tapahtuu
kuitenkin myös vuonna 2021, katso piirin tapahtumakalenterista tai kysy piiritoimistolta
ajankohtaisin tieto.

Kasvuvinkkien kuvat: Pohjanmaan Partiolaiset/Henri Tammi

Mahtuisiko teille lisää aikuisia?
Aikuisrekrykampanja järjestetään partioviikolla 20.-26.4., mukaan voi ilmoittaa uusille aikuisille
avoimia tapahtumia. Voitte järjestää esimerkiksi avoimen perhepartiopäivän tai nuotioillan. Tapahtumat tulee ilmoittaa viimeistään 9.3. www.partio.fi/partioviikontapahtumat kautta. Ilmoittautuneet lippukunnat saavat Partio-banderollin ja muuta markkinointimateriaalia!
#pohjanmaapartio #partioscout

Suomen Partiolaisten nettisivuilla voi hakea lippukuntia erilaisten hakuperusteiden mukaan, ja
moni partion aloittamista harkitseva niin tekeekin.
On siis tärkeää pitää lippukuntahaun tiedot ajan tasalla ja kirjoittaa hakuun lyhyt, houkutteleva
kuvaus lippukunnastanne. Onhan haussa näkyvillä sähköpostiosoite tai puhelinnumero, jota tarkkaillaan aktiivisesti?
Ohjeita voit googlata sanoilla "kuksa lippukunnan tiedot lippukuntahaussa".
#pohjanmaapartio #partioscout

Löytyykö paikkakunnaltanne tai seudultanne lehti tai muu vastaava viestintäkanava? Näkyykö lippukuntanne koskaan siellä?
Voisitte tarjota juttuja lehtiin tai kutsua toimittajan johonkin tapahtumaan, kun partiotauko on
ohi. Voitte myös tarjota juttuvinkkiä etäpartiosta, sillä etäharrastaminenkin on ollut mediassa
esillä!
#pohjanmaapartio #partioscout #paikallislehti #juttuvinkki

Partion aloitustapahtumassa partiosta kiinnostuneet ja jo partiossa olevat kohtaavat toisensa. Toteuttakaa tekin omassa lippukunnassa yhdessä muiden pohjanmaalaisten lippukuntien kanssa
Partiopuuska 2.9.2020, jolloin partioon pääsee tutustumaan ympäri Pohjanmaata!
Suunnittelu kannattaa aloittaa jo nyt, syksy tulee yllättävän nopeasti ja todennäköisesti sinäkin
haluat pitää kesällä myös lomaa?
Ilmoittakaa Partiopuuskanne nyt tai viimeistään 10.8., niin pääsette varmasti hyödyntämään kaikkea piirin tarjoamaa tukea tapahtuman järjestämiseen. Lisätietoa pohjanmaa.partio.fi/partiopuuska.
#partiopuuska #pohjanmaapartio #partioscout #liitypartioon #aloitustapahtuma

Uusi toimintakausi lähestyy! Ollaanko teidän lippukunnassa valmiita toivottamaan uudet jäsenet
lämpimästi tervetulleiksi ja perehdyttämään heidät partiotoimintaan?
Uusien jäsenten mukaan pääsemistä helpottaa, jos sovitte jo nyt ryhmille johtajat ja kokousajat
valmiiksi. Myös ryhmäytymisen ja tutustumisleikkien suunnittelu kannattaa aloittaa!
Uusille aikuispartiolaisille suosittelemme Tervetuloa partioon -kurssia, ja myös uuden aikuisen
partiopassi on hyvä tapa tutustua toimintaan. Löytyisikö lippukunnasta uusille aikuisille tueksi aikuiskummia?
#pohjanmaapartio #partioscout #liitypartioon #tervetuloapartioon

Toimintakausi pyörähtää kohta käyntiin! Meille on tärkeää, että partiolaiset pysyvät mukana toiminnassa. Siispä kannustamme kaikkia soveltamaan ikäkausien ohjelmia!
Esimerkiksi ryhmien ikärajoista tai kokoontumisten tiheydestä voi olla tarpeen joustaa, jos lapsia
tai johtajia on vähän. Tärkeintä on, että kaikille tarjotaan toimintaa.
Muistakaa tsekata vinkit partio-ohjelman toteuttamiseen partio-ohjelma.fi -sivulta, ja tietenkin
samalla jakaa sinne omat vinkkinne!
#partioscout #pohjanmaapartio #partioohjelma

Oletko kaivannut tapaa, jolla saisit helposti jaettua tehtäviä koko lippukunnan kesken? Oletko etsinyt keinoa, jolla aikuiset voisivat tulla matalalla kynnyksellä mukaan lippukunnan toimintaan?
Julkaisimme vastikään pikapestilistan auttamaan tekijöiden löytämisessä niihin pieniin, mutta
niin kovin tärkeisiin hommiin, kuten lippukunnan juhlien kakun leipomiseen tai risusavottaan
osallistumiseen!
Jakamalla tehtäviä laajemmalle porukalle, ne eivät kasaudu ja kuormita yhtä johtajaa niin paljon.
Mukaan voi pyytää myös esimerkiksi lasten ja nuorten huoltajia tai muualla asuvia johtajia, jotka
pääsisivät sitä kautta taas mukaan toimintaan!
Listan löydät kasvuryhmän sivuilta pohjanmaa.partio.fi/kasvu
#partioscout #pohjanmaapartio #aikuisenapartioon

Onko teidän lippukunnalla jäsenhakemuksia jonossa?
Lippukuntanne avainhenkilöt näkevät Kuksan etusivulta jonotilanteen. Jonossa näkyvät teille hakeneet toiveikkaat uudet jäsenet ja vapautuneista jäsenhakemuksista löytyy lähiseudun lippukuntiin hakeneet, jotka eivät ole mahtuneet ensisijaiseen toivelippukuntaansa.
Voisitteko tarjota näille hakijoille partioharrastuksen? Jos teille mahtuu tai voitte tehdä tilaa, ottakaa yhteyttä henkilöihin ja käsitelkää hakemukset pois alta.
#liitypartioon #paperipartio #pohjanmaapartio #partioscout

Vapaaehtoisten päivä on tulossa 4.12.! Tänä vuonna kannustamme kiittämään lippukunnassa ja
ylipäätään partiotoiminnassa aktiivisesti toimivia sosiaalisessa mediassa hashtagilla #kiitos ja
#pohjanmaapartio.
Somen lisäksi voit kiittää toiminnassa mukana olevia esimerkiksi sanallisesti, kortilla, kirjeellä,
suklaapatukalla tai vaikka ansiomerkillä.
Kiitos kantaa jo pitkälle siinä, että lippukunnassa jaksetaan toimia jatkossakin.
#kiitos #pohjanmaapartio #vapaaehtoistyö #vapaaehtoistenpäivä

Partiossa tärkeitä osa-alueita ovat nousujohteisuus ja johtajuus. Näistä kummatkin, samoin kuin
monet muut taidot, vaativat kouluttautumista. Osaamisen lisäksi kouluttautuminen lisää johtajien
innostusta ja motivaatiota. Tämä mahdollistaa sen, että voidaan tarjota lapsille ja nuorille entistä
laadukkaampaa partiotoimintaa.
Kesäkuun alussa on tulossa kurssikoitos Rokualla, jolloin useat kiinnostavat kurssit järjestetään
samanaikaisesti. Löydät ne ja monet muut kiinnostavat kurssimme piirin tapahtumakalenterista,
www.pohjanmaa.partio.fi/tapahtumakalenteri. Myös muiden piirien ja SP:n kursseille on mahdollista osallistua. Kurssikoitoksen kursseille viimeinen ilmoittautumispäivä on 9.5.2021, mutta voit
laittaa kurssit kalenteriin jo nyt!
#pohjanmaapartio #partioscout #partiokoulutus #koulutus #elinikäinenoppiminen
#parempaajohtajuutta

