
Tulevina johtajina tarpojat ovat oleellinen osa koko 
lippukunnan tulevaisuutta. Nappaa talteen vinkit  
nykyisten tarpojien mukana pitämiseen ja uusien 

houkuttelemiseen mukaan toimintaan!

Tarpoja- 
toiminta  

timantiksi
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O mien rajojen kokeilu 
turvallisesti: 
partio tarjoaa uusia 

kiinnostavia elämyksiä 
ja tuttavia. Houkutelkaa 
tarpojat mukaan myös oman 
alueen, piirin ja Suomen 
Partiolaisten järjestämiin 
tapahtumiin!

Mikä saa tarpojat 
harrastamaan partiota? 
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O
ma ryhmä ja 
yhdessä tekeminen! 
Kavereita ja rentoa 

hengailua.

– Hyödynnä näitä mielekkään toiminnan suunnittelussa!

Vapaus vaikuttaa 
tekemiseen! 
Suunnitelkaa kauden 

toiminta yhdessä ryhmän 
kanssa. Hyödyntäkää 
suunnittelussa partio-

löytyvä tarpojaohjelman 
aktiviteettilista 
sekä tarppojen 
suunnittelupohjat. Laadukas perinteinen 

partio-ohjelma 
sekä ekstrahauskat 

jutut, joista jää muistoja! 
Hyödyntäkää partio-

tarjontaa ja muokatkaa 
ohjelmaa ryhmän 
näköiseksi.R iittävän haastava 

toiminta.  
Tarpoja kokee 

olevansa jo vanha, ei siis 
tarjota lasten ohjelmaa 
enää. Partio antaa myös 
mahdollisuuden vaikuttaa 
yhteiskunnassa ja antaa 
eväitä oman arvomaailman 
muodostamiseen.

Omien johtajien 
antama hyvä 
esikuva  

Panostetaan siis esimerkiksi 
rok-koulutukseen ja 
johtajiston osaamiseen! 



Kuinka houkutellaan uusia 
tarpojia lippukuntaan?
KERTOKAA TOIMINNASTANNE SOSIAALISESSA MEDIASSA!
o Hyvännäköinen, elämänmakuinen ja innostava sisältö    
 houkuttelee mukaan – ja innostaa jo toiminnassa olevia     
 jakamaan sitä myös omissa kanavissaan eteenpäin. 
o  Huolehtikaa siis, että lippukunnan some-kanavat ovat    
 kunnossa ja aktiivisessa käytössä. Jos sosiaalinen  
 media tuntuu vieraalta, kannattaa osallistua piirin 
 järjestämiin koulutuksiin  
o  Osallistakaa tarpojaikäiset sisällöntuotantoon, esimerkiksi 
 tekemällä ryhmien kanssa osana tarpojaohjelmaa     
 sarja partiovideoita Youtubeen tai jakamalla lippukunnan 
 Instagram-tilin päivitysvuoroja eri ryhmille

Muistuttakaa kaikkia ryhmäläisiä jatkuvasta mahdollisuudesta tuoda 
partion ulkopuolisiakin kavereita kokouksiin tai järjestäkää erillinen 
”tuo kaveri partioon” -kokous. Ohjelmaksi peruspartiota yhdessä
tehden!

MENKÄÄ SINNE MISSÄ NUORET OVAT!
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o Koulujen ryhmäytyspäivät ovat  
hyvä mahdollisuus tehdä partiota 
näkyväksi 

o Mainokset ja toimintatempaukset 
paikallisella nuorisotalolla: 
yhteistyössä on voimaa! 

o Yhteistyö muiden paikallisten 
seurojen kanssa voi auttaa   
molempia osapuolia: miten olisi 
vaikka kokousten vaihto lähimmän 
VPK:n kanssa? 

o Näkykää kaupunginosanne omissa 
tapahtumissa ja järjestäkää 
toimintaa, joka kiinnostaa 
erityisesti nuoria. Ottakaa 
lippukunnan tarpojaikäiset 
mukaan suunnitteluun. 

Kutsukaa ei-vielä-partiolaiset 
mukaan kaikkiin lippukunnan 
tapahtumiin sekä mainostakaa 
näitä myös oman porukan 
ulkopuolelle. Voitte järjestää myös 
oman evp-tapahtuman kaikille 
ikäkausille!

o Retket ja leirit ovat partiota 
parhaimmillaan

o Kutsukaa kiinnostuneet

o Muistakaa ryhmäyttäminen 
Huolehtikaa siitä, että uudet   
tarpojat pääsevät osaksi porukkaa 
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