Kasvuvinkit 2021
Kasvu voi olla hyvin pieniä, mutta sitäkin tärkeämpi asioita ja tekoja. Alle on koottu Pohjanmaan
Partiolaisten kasvuryhmän julkaisemat vuoden 2021 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 2022, katso piirin tapahtumakalenterista tai kysy piiritoimistolta
ajankohtaisin tieto.

Kasvuvinkkien kuvat: Pohjanmaan Partiolaiset/Henri Tammi

Ovatko lippukuntanne nettisivut ajan tasalla ja antavatko ne uusille jäsenille mahdollisuuden tulla
mukaan teidän toimintaan? Nettisivuilla on tärkeä tehtävä tavoittaa uusia, kiinnostuneita jäseniä,
mutta ne ovat tärkeä väylä myös jo olemassa oleville jäsenille, heidän huoltajilleen ja sidosryhmille.
Tärkeintä on, että nettisivuilta löytyy helposti yhteystiedot, joista uusi kiinnostunut saa lippukunnan edustajan kiinni. Toiminnan tietojen tulee olla ajan tasalla, sivuilta olisi hyvä löytyä myös tiedot siitä, mitä ryhmiä järjestätte ja milloin.
Ja lopuksi: muistakaa toivottaa kaikenikäiset tervetulleeksi!

#pohjanmaapartio #partioscout #viestintä

Viime aikoina säät ovat suosineet ja keväästä tulee toivottavasti hieno. Koloiltojen pitäminen ulkona rajoitusten puitteissa on hyvä idea monellakin tavalla ja esimerkiksi pulkkailu voisi tulla nyt
kyseeseen.
Ulkona kokoustaminen tekee partiosta näkyvää muillekin kuin lippukuntalaisille, kunhan pidetään partiohuivit kaulassa. Lisäksi ulkokokousten ja etäkokousten tasapainon löytäminen auttaa
nykyisten lippukuntalaisten mukana pitämisessä tarjoamalla monipuolisia mahdollisuuksia partioharrastukseen tässä tilanteessa.

#partioscout #pohjanmaapartio #uloskoloilta #ulkona #luonnossa

Moni eskari on osallistumassa eskarilaisten partioviikkoon kevään aikana. Eskarilaisten perheissä
mietitään jo varmasti syksyllä aloitettavia harrastuksia. Nyt on siis lippukunnille hyvä hetki hyötyä
eskarikampanjan valmiista materiaaleista ja esitellä partiota kampanjaan osallistuville eskareille
tavalla tai toisella.
Johtokolmikoille niissä lippukunnissa, joiden kuntien eskareissa on ilmoittauduttu kampanjaan,
lähetetään sähköposti maaliskuun aikana. Sähköpostissa tulee vinkkejä lippukuntien toimintaan
kampanjan tukena. Miettikää esimerkiksi esitteen tekemistä omasta lippukunnasta! Esitteen viemistä näytille voi kysyä myös eskareista, jotka eivät ole mukana kampanjassa.

#pohjanmaapartio #partioscout #uusiharrastus #eskarikampanja #eskari

Yksi tärkeimmistä asioista partiotapahtumissa on hyvä ruoka. Tätä kannattaa toteuttaa jo markkinoidessa partiota mahdollisille uusille jäsenille. Tapahtumasta jää paljon parempi mieli, jos siellä
saa jotain pientä syötävää. Ruuanlaitto voi olla myös itse tapahtuman pääohjelmana.
Syöminen voi myös antaa käsille jotain tekemistä, esim. mandariinia kuoriessa. Lisäksi se antaa
mahdollisuuksia pieniin taukoihin keskustelussa, ilman että tulee kiusallista hiljaisuutta.
Etäaikana tämä on hiukan haastavampaa, mutta etäkokkausillatkin ovat toteutettavissa.

#pohjanmaapartio #partioscout #nuotioherkkuja

Yli 18-vuotiaille kohdistettujen partiotapahtumien kruununjalokivi Johtajatulet järjestetään taas
tänä vuonna 27.-29.8.2021 Evolla Hämeenlinnassa. Mukaan ovat todella tervetulleita myös eivielä-partiolaiset (EVP:t).
Johtajatulien teemana on kestävyys, empatia ja hyvinvointi, varsin kiinnostavia aiheita siis ihan
jokaiselle harrastustaustasta riippumatta!
Ilmoittautumisaika jatkuu 21.6.2021 asti. Ilmoittaudu siis itse mukaan, ja vinkkaa samalla tapahtumasta ei-vielä-partiolaiselle tutulle!

#johtajatulet #partioscout #pohjanmaapartio

Partiopuuskat ovat Pohjanmaan partiopaikkakunnilla pidettäviä partiokauden aloitustapahtumia
ajalla 28.8.-5.9.2021. Partiopuuskissa kohtaavat uudesta harrastuksesta kiinnostuneet ja jo partiossa olevat harrastajat.
Ilmoita lippukuntasi Partiopuuska piirille 10.8.2021 mennessä osoitteessa pohjanmaa.partio.fi/partiopuuska. Partiopuuska kannattaa kuitenkin ilmoittaa mahdollisimman pian, jotta pääsette mukaan tapahtumien yhteiseen markkinointiin ja potentiaaliset osallistujat huomaavat tapahtumanne hyvissä ajoin! Lähetämme myös jokaiselle tapahtumayhteyshenkilölle vinkkivihon
Partiopuuskan järjestämiseen sekä tilaamanne markkinointimateriaalit.

#pohjanmaapartio #partioscout #partiopuuska #uusiharrastus #liitypartioon

Onko teidän lippukunnassa perheiden mahdollista osallistua perhepartioon?
Perhepartion aloittaminen ja järjestäminen on helppoa, valmista materiaalia on tarjolla reilusti.
Voitte esimerkiksi kerätä perheet kokoon kerran kuussa lähiympäristöön ja pääsette samalla tutustumaan partioon. Perhepartio tarjoaa lapselle ja aikuiselle mukavan yhteisen harrastuksen.
Perhepartion kautta lippukuntanne voi saada sekä uusia lapsia toiminnan piiriin, että aikuisia
mahdollistajia.
Lue lisää perhepartiosta: partio.fi/perhepartio.

#pohjanmaapartio #partioscout #perhepartio

Syksy on uusien alkujen aikaa ja monella partiolaisella on myös alkanut opinnot uudella paikkakunnalla. Löytyykö teidän läheltä esimerkiksi lukio, ammattikoulu tai jokin korkeakoulu? Oletteko
mainostaneet toimintaanne näillä kouluilla? Voitte esimerkiksi pyytää opiskelijoita mukaan jollekin retkellenne!
Opiskelijat voivat tuoda lippukuntaanne uusia tuulia ja nokkelia vinkkejä - kunhan muistatte antaa siihen tilaa. Voisivatko opiskelijat mahdollistaa jonossa oleville partiotoimintaa?

#pohjanmaapartio #partioscout #opiskelija #liitypartioon

Partiolaisten jäsenrekisteri Kuksa, tuo jokaisen paperipartiolaisen unelma tai painajainen. Onhan
teillä Kuksassa tiedot ajan tasalla? Tarkistakaa, että ryhmien tiedot ja jäsenet ovat oikein ja kaikki
ryhmänne löytyvät Lippukuntahaun kautta. Ryhmän saa näkyville, jos Kuksassa ryhmän tiedoista
on painanut täpän “Ryhmä mukana lippukuntahaussa.” Poistakaa ryhmistä jäsenet, jotka eivät
enää siellä käy, saatatte huomata että teillä onkin tilaa uusille jäsenille!
Teillä voi olla uusia jäseniä jo jonossa Kuksan kautta tulleissa jäsenhakemuksissa. Käykää katsomassa avoimena tai käsittelyssä olevat hakemukset ja tehkää niille tarvittavat toimenpiteet.
Vinkkejä Kuksaan löydät osoitteesta partio.fi/kuksaohje.

#pohjanmaapartio #partioscout

Onhan lippukunnassanne pestattuna uusien tuutori/aikuiskummi/partiokummi? Pestinimikkeellä
ei ole niin väliä, kunhan vain on joku henkilö, joka vastaa siitä, että lippukunnassa aloittavat uudet
aikuiset pääsevät mukaan toimintaan ja tuntevat olonsa tervetulleeksi.
Uuden harrastuksen aloittaminen aikuisena on haastavaa, joten uuden aikuisen partiokummi on
todella tärkeässä roolissa helpottamassa harrastuksen aloittamista. Pestiin on tarjolla paljon valmista materiaalia, jota voitte muokata lippukuntanne tarpeita vastaaviksi. Lisätietoja löydät sivuilta www.partio.fi
Lippukunnille
Aikuisten rekrytointi.

#pohjanmaapartio #partioscout

Mikä ilahduttaisi pientä partiolaista enemmän kuin kertynyt merkkisato? On tärkeää huolehtia uusien jäsenten saamisen lisäksi myös siitä, että vanhat jäsenet pysyvät partiossa. Merkkien avulla
annetaan tunnustusta saavutetusta tavoitteesta ja kannustetaan eteenpäin.
Merkit kertovat kasvamisesta ja kehittymisestä partiopolulla. Partio-ohjelma on suunniteltu niin,
että partiolaiset pääsevät partiossa toteuttamaan itseään omaa ikätasoa vastaavalla tavalla. Kun
ohjelma on mielenkiintoista ja sopivaa, partiossa myös viihdytään!
Merkit kiinnitetään partiopaitaan ja jokaisella merkillä on tietty paikka paidassa. Jos merkkien
paikat ovat hukassa, täältä löydät apua: http://www.partio.fi/…/apua-ja-ohjeita/partioasu-ja-merkit/.

#pohjanmaapartio #partioscout #partiomerkit

