2020

KATSEET SYKSYYN JA UUDEN
PARTIOKAUDEN ALOITUKSEEN!
Meillä on takana ihmeellinen poikkeuskevät, joka on tuonut paljon rajoituksia ja muutoksia partionkin
toimintaan. Vielä emme yhtään tiedä minkälainen maailma meitä odottaa tulevana syksynä, mutta silti
meidän pitää alkaa nyt valmistautua siihen ja sen tärkeimpään asiaan, partiosyksyn viestintään
ja markkinointiin sekä uusille että vanhoille jäsenille. Ensisijaisesti valmistaudutaan siihen, että ryhmät voivat
kokoontua ja partiotoiminta jatkua kasvotusten – turvallisuus huomioituna. Nyt on supertärkeää,
että lippukunnassanne kokoonnutte johtajiston kesken yhdessä orientoitumaan syksyn toiminnan
aloitukseen. Poikkeuskevät on osoittanut partiolaisten pystyvän nopeastikin sopeuttamaan toimintaa, me
pystymme yhdessä aloittamaan uudestaan ja löytämään uuden normaalin tavan tehdä partiota.
Yhteinen partion aloitusviikko on 17.–23.8.2020 ja 24.–6.9.2020 vietetään puolestaan keväältä
siirtyneitä aikuisrekryviikkoja. 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.
Piiri käyttää jatkossakin SP:n lippukuntahakua. Lippukuntahaussa voi etsiä lippukuntia postinumeron
perusteella. Haussa jokaisella lippukunnalla on oma sivunsa, jonka tiedot tulevat Kuksasta. Kuksassa
lippukunnan tietoihin (Muokkaa-napin kautta) voi kirjoittaa ”Lippukunnan mainosteksti partiohakusivulle”-kohtaan milloin toimintakausi alkaa.
Linkin takaa löytyy tsekkilista, mitä kaikkea Kuksassa pitää tehdä, jotta lippukuntanne näkyy ja löytyy haun
kautta hyvin: bit.ly/kuksa_tsekkilista
Kuksasta poimitaan suoraan osoitetiedot Suomen Partiolaisten ja piirin Tule mukaan -sivustolle.
Huolehdithan, että tietonne on ajan tasalla Kuksassa, katso miltä teidän tietonne SP:n partiohaussa nyt
näyttävät.

Järjestäkään partiosyksyn aloitustapahtuma
Kootkaa koko lippukuntanne, tai ryhmänne yhteiseen syksyn aloitusiltaan vaikkapa perinteisen iltanuotion
muodossa. Mukaan ovat tervetulleita tietenkin myös uudet partiolaiset, joten pitäkää huoli, että heitä
vastaanottamassa ovat helposti lähestyttävät johtajat, ja että tieto tapahtumasta menee myös lippukunnan
ulkopuolelle. Aloitustapahtumaa miettiessä kannattaa ottaa huomioon nyt ainakin turvavälimahdollisuus ja
hygieniaohjeet.
Paikkana voi toimia oma kolo, tai vaikkapa taustayhteisön leirikeskuksen piha. Valmistelkaa aikuisten ja
vaeltajien kanssa viihdyttävää ohjelmaa, jossa laitatte itsenne likoon! Esimerkiksi perinteiset sketsit
naurattavat aina. Ohjemaan voitte sisällyttää myös yhteislaulua, ja vaikka tikkupullan paistoa
tai trangiapoppareita omien resurssienne mukaan. Muuta ohjelmaa, vaikkapa kierrettävien rastien muodossa
voisi olla:
Jokamiehen oikeudet –kuvavisa
Kimin koe
Käpylehmäfarmin valmistaminen
Telttabingo: tunnista retkeilytarvike teltassa ja rastita bingoruutu
Ryhmäsolmu: tee ryhmän kanssa merimiessolmu tolpan ympäri irrottamatta narusta

Antakaa ryhmille aikaa, vaikka ohjelman puolivälissä, sopia omista syksyn aikatauluistaan ja ryhmän
kokoontumisista. Päättäkää yhteinen ilta sisaruspiiriin, laulakaa Auld Lang Syne (Tää ystävyys ei raukene) ja
jakakaa tarvittaessa tiedotteet syksyn kulusta kotiin lähtiessä.
Tärkeintä on saada kaikille välittymään hyvä fiilis iloisesta jälleennäkemisestä ja uusille tervetullut olo!
Jos lippukunnan kolo sijaitsee kaupungissa eikä lähistöltä löydy paikkaa iltanuotiolle, voi olla mukava koota
lippukunta ja uudet jäsenet yhteiseen syksyn aloitukseen kolon läheiselle kentälle, leikkipuistoon tai kolon
pihalle. Lippukuntaan liittyvät uudet sudenpennut voivat tutustua tuleviin johtajiinsa sekä toisiinsa leikkien ja
pelaillen, kun taas lippukunnan vanhemmat jäsenet voivat pitää vaikka kaverikokouksen ulkona.
Kaverikokouksen mainioita ohjelmanumeroita ovat esimerkiksi valokuvasuunnistus ja vauhdikkaat pihaleikit.
Erityisesti uusien jäsenten huoltajia varten kannattaa varata muutama johtaja kertomaan lippukunnan
toiminnasta ja ryhmien kokoontumisajoista. Tapahtuman voi päättää kaikille yhteiseen leikkiin, jossa kaikki
sudenpennuista johtajiin pääsevät mukaan.
Syksyksi partiotoimistolle ilmestyy postikortteja, joita syksyn aloitustapahtumien osallistujat voivat värittää ja
ottaa mukaan kotiin. Korttien taakse lippukunta voi kirjoittaa yhteystietonsa ja toiminnasta kiinnostuneelle
sopivan ryhmän tiedot ja kokoontumisajan. Näin tieto uudesta harrastusmahdollisuudesta menee kotiin asti
hienon väritetyn kortin mukana.

Kelpaisko 50€?
Lippukunnat voivat hakea omien aloitustempauksiensa kuluihin 50 € markkinointirahaa piiriltä. Ottakaa
tempauksesta muutama kuva ja kirjoittakaa lyhyt raportti kuluista, missä markkinoitte ja mitä teitte
lisätäksenne jäsenmääräänne. Laittakaa raportti partiotoimistolle osoitteeseen tarja.nummi@partio.fi.

Some on ilmaista näkyvyyttä
Harkittaessa uutta harrastusta, yhä useampi päätyy harrastukseen somesta saadun kipinän kautta. Some on
nykyaikainen ja helppo tapa markkinoida lippukuntaa! Tuokaa esille lippukunnan aktiivista ja mielenkiintoista
toimintaa, älkääkä antako somekanavienne autioitua. Huomioikaa somessa kohderyhmää: aikuiset ja nuoret
käyttävät osin eri kanavia ja some on alati muuttuvaa. Hyvälaatuiset kuvat iloisista ihmisistä, lyhyt ja
mielenkiintoinen kuvateksti, partiohuivit sekä #lspartiopiiri ja #partioscout kantavat jo pitkälle! Seuraajia
usein kiinnostaa ihan tavallinen toiminta: kokoukset, retket, eri ikäkaudet ja tekemällä oppiminen. Esimerkiksi
postaus seikkailijavartion kokouksessa tehdyistä ensiapuharjoitteista tai samoajavartion luomuruokakokous
antaa hyvän pohjan somepostaukselle. Huomioittehan kuitenkin aina kuvausluvat ennen julkaisemista. Mikäli
haluatte lisää näkyvyyttä, voi somessa ostaa kohdennettua mainostilaa perinteiseen sanomalehtimainontaan
verrattuna huomattavasti halvemmalla.

Aloitustapahtuman maksettu somemarkkinointi
Piiri hoitaa lippukuntanne aloitustempauksen maksetun somemarkkinoinnin, jos
haluatte. Tehkää tempauksestanne Facebook-tapahtuma. Mitä, missä, kenelle, milloin? Kuvauksesta tulisi
ilmetä, että tapahtuma on kaikille avoin. Siinä tulisi myös kertoa yleisesti partioharrastuksesta, lippukunnan
perustietoja (missä toimii, tyttö-/poika-/sekalippuunta, minkä ikäisille toimintaa tarjolla jne.) ja syy miksi
tapahtumaan kannattaa tulla (esim. ilmainen kahvi, uudet kaverit ja harrastus, koko perheelle yhteinen
päivä). Kuvausta kirjoittaessa muista helposti lähestyttävyys, älä käytä partioslangia.
Tapahtumalle pitää asettaa joku kuva. Kuvalla saa lisähuomiota ja se tulee näkymään maksetussa
mainonnassa. Hyviä kuvia löytyy piirin ja partion kuvapankeista.
Jos haluatte tapahtumallenne maksettua mainontaa, tehkää Facebook-tapahtuma 31.7. mennessä ja lisätkää
piiri tapahtuman rinnakkaisjärjestäjäksi.

Lisää sudareita Koululaisten Partioseikkailusta
Moni koulu piirin alueella on tilannut Koululaisten Partioseikkailu -materiaalipaketin, jonka opettaja voi
tehdä itsenäisesti oman luokkansa kanssa syksyn aikana. Kampanja on kohdennettu koulujen 1. ja 2.
luokkalaisille sekä iltapäiväryhmille. Nämä partiosta kuulevat lapset ovat erityisen potentiaalisia uusia
partiolaisia!
Katso tältä listalta onko lippukuntasi alueen koulu tilannut materiaalia. (Elokuun alussa kouluille annetaan
vielä viikko aikaa ilmoittautua mukaan kamppikseen, lista tulee siis vielä toivottavasti täydentymään.)
Kouluvierailujen mahdollisuutta voidaan arvioida syksyllä. Mikäli lippukunta haluaa tietää tarkemmin
esimerkiksi alueensa tilaajan opettajan yhteystiedot, niitä voi kysyä partiotoimiston Satu-Maijalta,
satu-maija.kaunisto@partio.fi.

Näkyvyyttä paikallismediaan
Ottakaa rohkeasti yhteyttä omaan paikallismediaanne! Syksyn aloitustempauksesta voi tehdä
tiedotteen paikallislehteen. Myös partioaiheista juttua voi tarjota lehteen. Valmiita juttuja otetaan yllättävän
mielellään vastaan, varsinkin nettilehteen jutun voi saada helposti. Tässä voitte hyvin hyödyntää jotain jo
kirjoitettua, omassa lippukuntalehdessä julkaistua juttua.

Esitteitä ja muuta valmista materiaalia
Lippukunnat voivat tilata (ilmaiseksi) partiotoimistolta flaikkuja aloitustempausta varten. Niihin on jätetty
tilaa lippukunnan omille yhteystiedoille. Kaikki tilattavat materiaalit
löytyvät: bit.ly/markkinointiinmatskua2020
Tilaa materiaalit lomakkeen kautta: bit.ly/markkinointimateriaalitilaus2020. Tilatut materiaalit
postitetaan lippukuntiin heti elokuun alussa.
Valmiita pohjia ja materiaaleja löytyy myös partion materiaalipankista partio.emmi.fi
Vinkki: ette välttämättä tarvitse tempauksessanne jaettavia flaikkuja. Voitte tulostaa yhden ja kiinnostuneet
voivat ottaa siitä kuvan puhelimeensa. Paperia säästyy ja lippukuntanne yhteystiedot pysyvät kiinnostuneen
puhelimessa eivätkä ryttäänny paperiflaikun mukana roskiin.

Lainaa näkyvyyttä – banderolleja, pelejä, markkinatelttoja!
Partiotoimistoilla on markkinointivälineistöä, joita on toivottavaa käyttää tapahtumissa näkyvyyden
helpottamiseksi! Välineistöstä löytyy mm. messupöytiä, mainoslippuja, banderolleja ja pisaralippuja. Lisäksi
varastosta löytyy isoja pihapelejä (mm. katuristinolla ja neljän suora -peli) sekä partioon.fi-ilmapalloja.
Markkinointivälineet näkyvät täällä: bit.ly/markkinointiinmatskua2020 ja ovat varattavissa Varaanista. Katso
varaustilanne ja varausehdot, ja tee tee varaus: www.lounaissuomenpartiopiiri.fi/varaukset

Uudet jäsenet kipinkapin Kuksaan
Jotta saisitte yhteyden uusiin partiolaisiinne ja heidän vakuutus- ja muut jäsenyyteen liittyvät asiat olisivat
kunnossa, muistakaa kirjata 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!
Huom! Partioon saa tutustua kolmen koloillan verran, sen jälkeen lapsen/vanhemman tulisi liittyä jäseneksi.

Ja vielä muistutus yhteistyöstä, aikuisrekrystä ja etäpartiosta
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 uusia 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. Voitte myös tarjota etäpartiomahdollisuutta. Samoaja- ja
vaeltajaryhmän saa helpommin kasaan etäyhteyksien päähän opiskelupaikkakunnilta. Monia aktiviteettejä
pystyy helposti suorittamaan yhdessä etänä. Etävinkkejä löytyy partion sivuilta niin johtamiseen kuin
käytännön aktiviteetteihin, vinkkilista tulee päivittymään jatkuvasti.
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!

Aloitetaan uusi partiokausi syksyllä yhdessä!
Nyt ajatukset etäpartiokevään jälkeen syksyyn. Vaikka syksyn toimintaolosuhteet eivät vielä ole tiedossa, se on
varmaa, että partio alkaa.
Tehdään suunnitelmat nyt ja hienosäädetään niitä tarpeen tullen heti elokuun alussa, kun näemme miten
silloin asiat kannattaa hoitaa. partio.fi/korona -sivustolta löytyvät aina ajantasaiset ohjeet koronan
vaikutuksesta partiotoimintaan. Partion virtuaalisilla iltateehetkillä 10.8. Ja 17.8. jutellaan syksyn aloituksesta,
sen hetkisestä toimintaympäristöstä ja annetaan eväitä lippukuntien partiokauden aloitukseen.
Rutkasti tsemppiä suunnitelmien tekoon! Tehdään yhdessä huippukiva partiosyksy!
Jos tulee kysyttävää tai kaipaisitte apua jossain, partiotoimistot auttavat aina. Toimistot palvelevat touko- ja
kesäkuussa lyhennetyin aukioloajoin. Palveluaikamme ovat 4.5.–18.6. ti–to klo 10–16. Turun toimisto aukeaa
kesäkauden jälkeen maanantaina 27.7. ja Porin toimisto 3.8. 27.7.–28.8. toimistot ovat avoinna ma–to klo 10–
16 ja pe klo 10–14. Toimistolaisten yhteystiedot löytyvät piirin nettisivuilta.

Markkinointipaketin on koonnut L-SP:n Markkinointijaosto.

