Materiaalia kootaan maksimissaan kolmeksi tunniksi. Toteutustavat ovat vinkkejä ja ideoinnin pohjaa: Soveltakaa
ja muokatkaa niitä itsellenne sopiviksi. Muistiopohja – muistakaa lähettää muistio, kiitos!

ALUETAPAAMINEN 4/2017 VIIKON 47 TIENOILLA
1. Tervetulot

- max 5 min

Aluetapaamisen avaus ja tervetulot, keitä paikalla?

2. Lyhyet ajankohtaiset

- max 30 min

Lippukunta.partio.fi
Toiminta.partio.fi ja paperinen lippukuntakansio on korvattu lippukunta.partio.fi -sivustolla.
Sivusto on laadittu nimenomaan timanttisia trioja tukemaan. Onhan sivu jo kaikille tuttu?

Tiedätkö mitä osaat? -työkalut samoajille ja vaeltajille
Tiedätkö mitä osaat -työkalu auttaa huomaamaan, mitä kaikkea nuori partiossa oppii ja on
tukena, kun nuori miettii, miten voisi kertoa partiossa hankitusta osaamisestaan esim.
kesätyönhaussa. Työkalu soveltuu nuoren omaan pohdintaan, mutta on parhaimmillaan
luotsin kanssa tehtynä. Tällä hetkellä valmiina ovat samoajille että vaeltajille suunnatut
versiot, nuorempien versiot valmistuvat myöhemmin. Vinkki: Työkalua voi koekäyttää
aluetapaamisessa ja yhdessä miettiä luotsin roolia ja erilaisia käyttö- ja sovellustapoja.
•

Tiedätkö mitä osaat työkalu samoajille ja Tiedätkö mitä osaat työkalu vaeltajille

Vaeltajien matka-arkku ja muut vuoden 2018 ohjelmat ja koulutukset
Uutta: piiri yhdistää yksittäisiä vaeltajia ja ohjaa vaeltajien Suomi- ja ulkomaanprojekteja
2018. Sudenpentujen ja seikkailijoiden retkipäivä järjestetään 29.-30.9.2018. Kannattaa
merkata piirin tapahtumat lippukunnan kalenteriiin ja tutustuttaa lippukunnan johtajistoa
Palveluesitteeseen ja ohjata osallistumaan. Huom! Lpkj:ille koulutukset ovat ilmaisia.

Kaste: su-se -kisapaketti 2018
Ensi vuoden sudenpentujen ja seikkailijoiden kisapaketti on nimeltään Kaste 2018 ja siinä
seikkaillaan ympäri Suomea erilaisten vesistöjen äärellä. Paketin saa tilaamalla osoitteesta
uusimaa@partio.fi. Huom! Tehtävien pitää pysyä salassa kisoihin asti. Tehtävistä osa on
kaikille yhteisiä ja osasta on omat versionsa sudenpennuille ja seikkailijoille.

Talouden Tool Kit
Piirin talousryhmä on koostanut lippukunnan taloudenhoidon arjen helpottamiseksi ja tueksi
kattavan työkalupakin, joka löytyy osoitteesta https://uusimaa.partio.fi/lippukunnanarki/talouden-toolkit/

Adventtikalenterit
Miten myynti on sujunut? Jaetaan parhaat myyntikikat ja myyntipaikat kaikille tiedoksi ja
hyödyksi! Onhan myyntiä koko kuntanne laajuisesti? Vielä yhteinen myyntitempaus?
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3. Tammikuussa täytetään ryhmät

- max 30 min

Tammikuu on jo ihan kohta ja siten on aika miettiä:
• Miten saamme kaikki jo ilmoittautuneet lapset mukaan partioon ja lippukuntien
jonotuslistat tyhjiksi? Pahimmillaan lapsia on yksittäisellä lippukunnalla kymmeniä
Kuksa-jonossa. ☹ Miten yhdessä ratkomme mahdolliset esteet, jotta partio olisi
oikeasti avointa kaikille eikä vain niille, jotka mahtuvat mukaan? Uusi ryhmä vai
jokin luovempi ratkaisu? Löytyisikö tilaa naapurilippukunnasta? Olisiko naapurissa
lapselle sopivampi kokousaika tarjolla, jos harrastusta ei ole voitu aloittaa tai lapsi
on lopettamassa hänelle soveltumattoman ajankohdan vuoksi?
• Miten täytämme syksyllä vajaiksi jääneet tai lopettamisten myötä vajaiksi
muuttuneet ryhmät? Pidetäänkö kaverikokouksia, joilla kutsutaan uusia mukaan
ryhmiin? Järjestetäänkö (paikkakunnan lippukuntien yhteinen) kaikille avoin hauska
ja toiminnallinen tammitempaus, jolla saadaan näkyvyyttä ja kutsutaan mukaan
uusia? Pidetään tammikuun kokoukset ja retket kaikille avoimina partion
esittelytilaisuuksina ja markkinoidaan ”tule tutustumaan!”?
• Kuinka monta uutta ryhmää käynnistämme tammikuussa ja mihin ikäkausiin? Moni
lippukunta perustaa ryhmiä tammikuussa erinomaisin kokemuksin. Vuoden alun
akela- ja sampokoulutuksiin ehtii hyvin ilmoittautua, kun nyt rekrytoi uudet johtajat.
Uusi ryhmä voi hyvin olla myös perhepartioryhmä, sisuryhmä, meripartioryhmä,
kaksikielinen ryhmä tai vaikkapa uusi samoajaikäisten ryhmä.
• Moni aikuinen etsii tammikuussa uutta harrastusta/tekemistä ja siten on loistava
ajankohta aikuisrekryyn. Uusi vuosi ja uusi vapaaehtoistyö! Haastetaan aikuisia
antamaan uuden vuoden lupauksenaan aikaa partiolle. Voisiko olla lehtijutun paikka
uusien aikuisten rekrytoimiseksi? Aikuiskaveri partioon -kamppis, jolla tuplataan
nykyjohtajiston määrä, kun jokainen tuo yhden uuden mukanaan. Aikuisten kaikille
avoin loskasaapastelu tai nuotion loimussa hyggeilyä ja samalla mukaan kutsumista?
Mitä lippukunnissa tapahtuu tammikuussa? Yhteistyömahdollisuudet? Miten mahdollistamme
partion yhä useammalle ja saamme uusia mukaan? Miten tartumme toimeen?

4. Miltä lippukuntamme näyttää ulospäin?

- max 45 min

SP on julkaissut lippukunnille nettisivupohjan https://toiminta.partio.fi/viestinta/ohjeet-jamateriaalit/lippukuntien-nettisivut. Miltä teidän lippukuntanne näyttää ulkopuolisen silmin?
Jakaannutaan lippukunnittain ja valitaan jokin toinen tapaamiseen osallistuvista
lippukunnista sparripariksi. Jokaisella ryhmällä tulee olla vähintään yksi nettiyhteydellinen
puhelin/tabletti/läppäri. Aluetapaamiskutsussa voisi mainita, että vähintään 1 älypuhelin tai
muu netillinen laite/lpk mukaan! Kumpikin lpk tutkii toisen lpk:n ulkoista viestintää ensin
itsenäisesti: Millaisia kanavia löytyy? Miten hyvin lpk löytyy Googlella? Millaisen kuvan lpk
välittää itsestään muille ja mistä lpk puhuu? Millaiselta lippukunnan meno vaikuttaa?
Jos lippukunnasta on mukana koko trio, niin
• Lippukunnanjohtaja tarkastelee erityisesti sparrattavan lpk:n ulkoisen viestinnän
kokonaisuutta: ovatko perusinfot kokoontumistiloista tapahtumakalenteriin
ajantasalla ja erilaisia kohderyhmiä monipuolisesti tavoittavat kanavat käytössä?
Millainen on yleiskuva toiminnasta, mitä lippukunta haluaa pääviestinään sanoa?
• Pestijohtaja tarkastelee erityisesti miltä sparrattavan lippukunnan viestintä näyttää
EVP-aikuisen tai nuoren silmin. Onko viesti ymmärrettävä vai partiotermejä vilistävä,
löytyykö helppo ja rohkaiseva tapa tulla mukaan, onko fiilis mukaansa kutsuva?
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•

Ohjelmajohtaja tarkastelee erityisesti tavoittaako sparrattava lippukunta nuoria
kiinnostavalla sisällöllä ja visuaalisuudella? Millaista ohjelmaa lpk viestii tekevänsä,
millaisia ryhmiä on, minkä ikäisille on toimintaa ja mitä eri ikäiset tekevät?

Kirjataan havainnot, hyvät jutut ja kehittämisenpaikat muistiin.
Yhdistetään sparriparit ja annetaan toiselle palautetta ja jaetaan ideoita miten ulkoista
viestintää voisi kehittää. Käydään vielä lopuksi yhdessä keskustelua tärkeimmistä
havainnoista. Millaista on hyvä ulkoinen viestintä? Mikä kolahti ja toimii?

5. Palautetta ja kiitosta kuluneesta vuodesta

- max 15 min

Annetaan palautetta ja kiitosta toisillemme kuluneesta vuodesta. Tapoina
esimerkiksi puhutaan hyvää selän takana, jossa kukin vuorollaan on piirissä kääntyneenä
selkä muihin päin ja muut piirissä kertovat positiivisia asioita vuorossa olevasta tai kunkin
selkään kiinnitetään paperi, johon jokainen kirjoittaa terveisiä ja palautteita.
Henkilökohtaisen palautteen sijaan tai lisäksi kannattaa kerätä palautteita myös
aluetapaamisista. Mikä on ollut tämän vuoden aluetapaamisissa parasta, minkä toivoisi
olevan toisin ja miten tapaamisiin saataisiin mukaan nekin lippukunnat, jotka nyt eivät
saavu paikalle. Miten alue saadaan toimimaan yhä paremmin?

6. Lippukuntakuulumiset

- max 45 min

Käydään kierros mitä lippukunnille kuuluu? Tavoitteena on jakaa helmiä ja hyviä
käytäntöjä muillekin lippukunnille sekä kerätä tietoa ja palautetta piirin suuntaan. Kirjatkaa
kuulumisia muistioon, jotta kuulumiset välittyvät valmentajavastaaville ja myös toimistolle.
Mikä mättää?
Tähän olisi kiva saada tukea!
Helmi juttu!

7. Lopetus

- max 5 min

Lopuksi sisaruspiiri tai muu lopetustapa ja pikapalautekierros: esim. jokainen kertoo yhden
asian, jonka vie aluetapaamisesta mukanaan lippukuntaansa. Pikapalautetta ei tarvita, jos
kohdassa viisi annettiin aluetapaamispalautteita.
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