SYKSYN ALOITUKSESTA
LIPPUKUNNILLE
Yhteinen partion aloitusviikko on 13.–19.8.2018. Tässä kirjeessä on tietoa piirin tarjoamasta tuesta
syksylle ja ideoita toiminnan aloittamiseksi täydellä teholla ja täysillä ryhmillä!

Yhteystiedot ajan tasalle
Jotta kaikki partiosta kiinnostuneet löytävät luoksenne, on tärkeää, että yhteystietonne ovat ajan
tasalla ja helposti löydettävissä nettisivuillanne, somekanavien profiileissanne, jäsenrekisteri
Kuksassa ja piirin nettisivuilla. Yhteystiedot on hyvä päivittää ennen elokuun alkua, silloin haetaan
tietoa uusista harrastuksista.
Suomen Partiolaisen Nettisivu-uudistuksen yhteydessä myös SP:n sivun lippukuntahakua on
kehitetty. Lippukuntien löydettävyyttä sekä suodatusta on parannettu ja lisäksi jokaisella
lippukunnalla on oma sivu, johon lippukunnan on mahdollista syöttää nykyistä huomattavasti
enemmän tietoa itsestään. Vanhaan totuttuun tapaan, partio.fi –nettisivut hakevat lippukuntien
tiedot Kuksasta.
Kuksasta poimitaan suoraan osoitetiedot Suomen Partiolaisten Tule mukaan -sivustolle.
Piirin ylläpitämälle partioon.fi -sivua varten tiedot ilmoitetaan Tankille tarja.nummi@partio.fi 11.6.
mennessä.
Kerro viestissäsi seuraavat asiat:
Lippukunnan nimi
Kokoontumispaikka/-paikat
Lippukunnan nettisivuosoite
Lippukunnan Facebook-profiilin osoite
Lippukunnan mahdolliset muut some-tilit
Kenelle voi ilmoittautua/keneltä kysyä lisätietoja partiosta
Milloin toimintanne alkaa ja mikäli teillä on partiosyksyn aloitustempaus, sen aika ja
paikka

Markkinointirahaa meidänkin lippukunnalle?
Lippukunnat voivat hakea omien markkinointitapahtumiensa kuluihin 50 € arvoista
markkinointirahaa piiriltä. Ottakaa tempauksesta muutava kuva ja kirjoittakaa raportti kuluista,
missä markkinoitte ja mitä teitte lisätäksenne jäsenmääräänne. Laittakaa raportti partiotoimistolle
osoitteeseen tarja.nummi@partio.fi.

Koululaisten Partioseikkailu
Yli 200 koulua on tilannut piirin alueella Koululaisten Partioseikkailu -materiaalipaketin, jonka
opettaja voi tehdä itsenäisesti oman luokkansa kanssa syksyn aikana. Materiaalit on tilattu 9 100
lounaissuomalaiselle lapselle. Kampanja on kohdennettu koulujen 1. ja 2. luokkalaisille sekä
iltapäiväryhmille. Lippukunnat saavat toukokuun aikana tiedon, mikäli lippukunnan alueen koulu on
materiaaleja tilannut. Silloin kannattaa hyödyntää lippukunnan mahdollisuus saada luokallinen
partiosta tietäviä pikkukoululaisia! Tästä linkistä löydät vinkkivihon lippukunnan ja koulun väliseen
yhteistyöhön Koululaisten partioseikkailu -kampanjan tiimoilta.
Mikäli lippukunta haluaa tietää tarkemmin esimerkiksi alueensa tilaajan opettajan yhteystiedot, niitä
voi kysyä partiotoimiston Maaritilta maarit.salminen@partio.fi
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Materiaaleja jaettavaksi kiinnostuneille piiriltä
Lippukunnat voivat tilata flaikkuja (kiinnostuneille sekä partiolaisen kotiin) ja julisteita
aloituskampanjaa varten. Niihin on jätetty tilaa lippukunnan omille yhteystiedoille. Muistakaa täyttää
ne vaikkapa yhteystiedot sisältävillä tarroilla, säästytte käsin kirjoittamiselta!
Tilauksen voi tehdä suoraan partiotoimistoon Maaritille maarit.salminen@partio.fi, niin toimitamme
materiaalit maksutta lippukunnan käyttöön.
Kannattaa kurkata myös seuraaville sivuille, joista löytyy vielä lisää hyviä materiaaleja!
www.partio.fi/materiaalipankki
www.l-sp.fi/materiaalit/liity-partioon-materiaalia

Partiopolku-lehti
Syksyn aloitukseksi kaikissa piirin alueen peruskouluissa jaetaan 3. ja 4. luokkalaisille Partiopolkulehti. Lehdessä kerrotaan mitä partiossa tehdään niin tarinoiden, haastattelujen ja puuhasivujen
kautta.

Piirillä on markkinointivälineistöä lippukunnille lainaan
Partiotoimistoilla on markkinointivälineistöä, joita on toivottavaa käyttää tapahtumissa näkyvyyden
helpottamiseksi! Välineistöstä löytyy mm. messupöytiä, mainoslippuja, banderolleja ja pisaralippuja.
Uutuutena piirillä on muutama iso pihapeli (mm. katuristinolla ja neljän suora -peli) joilla saa väen
pysähtymään helposti partiopisteelle. Kaikki välineet ovat varattavissa partiotoimistolta!
Tarkemmat tiedot välineistöstä ja varaustilanne löytyy varauskalenteri Varaanista ja varausehdot-sivulta:

www.lounaissuomenpartiopiiri.fi/varaukset

Yhteistyö, johtajatilanne ja vanhemmat
Syksyllä on hyvä päivittää tilannetta naapurilippukuntien kanssa, kenen on mahdollista ottaa
minkäkin ikäisiä uusia jäseniä vastaan. Jos omassa lippukunnassanne ryhmät ovat jo täynnä, ohjatkaa
kiinnostuneet suoraan naapurilippukuntaan tai etsimään sopivaa vaihtoehtoa partioon.fi-sivustolle.
Myös uusien ryhmien johtajia kannattaa mahdollisuuksien mukaan miettiä jo ennakkoon ennen
syksyä. Löytyisikö nykyisten partiolaisten vanhemmista joku mukaan vetämään uutta laumaa, ehkä
jonkun kokeneemman johtajan avuksi? Onko entinen lippukunnan aktiivi houkuteltavissa uudestaan
mukaan? Tai tarjotkaa syksyllä mukaan tulevien lasten vanhemmille mahdollisuutta lähteä itse
vetämään uutta ryhmää, ja mahdollistaa lasten harrastaminen.
Muistakaa, että partiota voi harrastaa eri tavoin! Tarjotkaa mahdollisuuksia osallistua vaikkapa vain
joka toinen viikko, niin lapsille kuin uusille johtajillekin.
Syksyllä järjestetään myös koulutuksia aikuisille, joiden partiotaival on vasta alussa tai palaavat
vuosien jälkeen harrastuksen pariin. Ja totta kai ikäkausien johtajillekin löytyy tietojen päivitystä.
Kysykää rohkeasti mukaan, henkilökohtainen kontaktointi on vaikuttavin keino!

Kuksa
Jotta saisitte yhteyden uusiin partiolaisiinne ja heidän vakuutus- ja muut jäsenyyteen liittyvät asiat
olisivat kunnossa, muistakaa ilmoittaa heidät heti syksyllä myös Kuksaan! Kaikkien jotka osallistuvat
lippukuntien, piirien ja keskusjärjestön tapahtumiin, tulee löytyä Kuksasta. Sieltä lasketaan myös
lippukuntien ja piirien virallinen jäsenmäärä, jonka tekin tahdotte toki kasvavan!

Jos tulee kysyttävää tai haluaisitte erityisesti jotain markkinointiin liittyvää, ottakaa
yhteyttä partiotoimistolle!
Energistä partiosyksyn aloitusta!
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