TAMMIKUU ON UUSI ELOKUU!
Nyt partio alkaa kaksi kertaa vuodessa, tammikuussa ja elokuussa!
Tammikuussa täydennetään ryhmät ja aloitetaan mahdollisuuksien mukaan extralauma.
Partion mielikuvatutkimuksen mukaan nimenomaan alle 10 vuotiaista joka kymmenes
uskoo aloittavansa partioharrastuksen. Kasvupotentiaalia siis on!
Extralauman perustaminen vaatii kaksi uutta aikuista, ja aikuisrekryyn saa apua, ja se
turvaa lippukunnan tulevaisuutta tehokkaasti. Koitattehan siis perustaa extralauman
kevään 2014 aikana? Joohan!

Miten ryhmät täytetään?
Piiri lähestyy jokaista lippukuntaa nettikyselyllä, johon lippukunta täyttää ne ikäkaudet, joissa on
tilaa. Näistä kootaan listaus piirin nettisivuille (muistakaa laittaa samat tiedot myös omille
nettisivuillenne ja facebook-sivullenne!). Sivua mainostetaan ja jaetaan sosiaalisessa mediassa.
Lisäksi nuoria kannustetaan itse pitämään esillä sitä, että partioon voisi tulla mukaan.
Kaveri Mukaan –kortteja saa piiritoimistolta ja niitä voi hyödyntää siinä, että lapset ja nuoret
tuovat oman kaverinsa iltaan. Viimeistään ystävänpäiväviikolla tätä kannattaa hyödyntää!
Pyytäkää toimistolta/tulostaaa piirin nettisivuilta julisteita, joita viedä kouluihin, ostoskeskuksiin,
nuorisotaloille, minne vain!
Tai tulostakaa/pyytäkää toimistolta flaijereita, joita voitte jakaa.
Tehkää kouluvierailuja! (Vielä loppuvuodesta on saatavilla vinkkipaketti kouluvierailuun!)
Miksi extralauma?
Vahva panostus juuri sudari-ikäisiin on herättänyt myös kysymyksiä ja kritiikkiä. Kyseessä on
kuitenkin ihan tietoinen valinta, johon ovat vaikuttaneet muun muassa seuraavat syyt:
● Valtaosa uusista jäsenistä liittyy partioon sudenpentuikäisenä.
● Sudari- ja seikkailijaikäisissä on suurin pudotus jäsenmäärässä.
● Laumojen määrä on pudonnut huomattavasti muutamassa vuodessa.
● Sudareista on helppo aloittaa. Se on tuttu ja hyvin toimiva ikäkausi, eikä lauman
vetäminen vaadi partiokokemusta tai muitakaan järeän luokan taitoja.

●

Laskennallisesti ja todellisuudessakin tietty määrä jäseniä lopettaa partion. Jotta
lippukunta voisi säilyttää jäsenmääränsä ja johtajia olisi tulevaisuudessakin:
● 85-henkinen lippukunta tarvitsee joka vuosi kaksi uutta laumaa – 24 sudaria.
● 140-henkinen tarvitsee joka vuosi 40 uutta sudaria.
● 170-henkinen tarvitsee joka vuosi 50 uutta sudaria.
● “Tuleehan niitä muualtakin” ja muut kriittiset huomiot tästä: 64 % aloittavista on
sudareita. Niin huomattava osa, ettei tätä voi jättää huomiotta.
Sudenpentuihin panostaminen ei tee muiden ikäkausien tukemisesta ja niihin panostamisesta
vähemmän tärkeää. Se ei vähennä myöskään hyvän ja laadukkaan toiminnan tärkeyttä. Mutta
siitä on hyvä aloittaa.
Mistä ne akelat saadaan?
Ihmisten rekrytointi voi tuntua rankalta. Kannattaa kuitenkin karistaa vaikeuden tuntu harteiltaan
ja muistaa kaksi asiaa:
1) ihmisiä ON
2) ihmiset tulevat mukaan pyytämällä ja mukaan ottamalla
Hommaa helpottaa, kun ihmisille on tarjota apua. Näytä johtajakansiota. Toimintavinkit.fistä
löytyy valmiita kokousohjelmia. Piirin kursseilla oppii lisää.
Kerro piiritoimistolle uuden lauman johtajat ja varmista, että hänet merkitään Polkuun akelaksi.
Tällöin akeloille tarkoitetut materiaalit ja muut viestit tavoittavat hänet.
Ja muuten: jokaisella uudella sudarilla on keskimäärin kaksi vanhempaa, joilla on oma lehmä
ojassa lapsen hyvän harrastuksen varmistamiseksi. Pyydä mukaan!
Piiri tarjoaa myös aikuisrekrykoulutusta, pyydä sitä omalle alueellesi!
.
Nyt on juuri sopiva hetki täyttää ryhmät ja ryhtyä ekstralauman perustamispuuhiin!
Just do it!
Lisää vinkkejä rekrytointiin, markkinointiin ja kasvuun liittyen löydät osoitteesta
http://www.lounaissuomenpartiopiiri.fi/materiaalit/syty-partioon-materiaalit

