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MIKSI REKRY ON NIIN VAIKEAA?



Rekrytointi vaatii työtä, mutta maksaa itsensä korkojen kera takaisin
• Pelkkä viestintä ≠ rekrytointi

Kun tavoittelet käsiä, kosketa sydämiä
• Motivaatiotekijät
• Persoonallisuustekijät

Älä puhu siitä mistä puute vaan markkinoi ja houkuttele selkeällä viestillä
• Näkyvyys paikkakunnalla ja medioissa, fiilis ja houkuttelevuus, brändi
• Ole selkeä ja ymmärrettävä
• Tee homma helpoksi: ensin tutustutaan, sitten vasta naimisiin

100 tapaa rekrytoida: rekryn kikkapakki
• Erilaisia tapoja rekrytoida
• On myös erilaisia tapoja hoitaa pesti ‒ rekrytoijan pitää olla avoin ja joustava

Rekrytointi ei pääty ”kyllään”
• Perehdytys, pestaus, sitouttaminen, mukaan ottaminen osaksi koko yhteisöä

OHJELMASSA TÄNÄÄN



Vapaaehtoistyössä tulisieluilla on aina tunne, että
• Tekijöitä ja käsipareja on liian vähän
• (Maailman-)parannuksia, tekemistä ja ideoita on enemmän kuin ehtii tehdä
• Minä teen enemmän kuin muut

Get over it!

Harva haluaa tulla toimintaan mukaan, 
josta kuulee vain väsynyttä valitusta:
”Meillä on JOHTAJAPULA ja 
hommat kaatuu MUN niskaan.”
Lähtisitkö itse? Ajattele miten puhut, 
koska viestit aina myös lpk:n yhteisöstä

Keskity pulasta märehtimisen sijaan 
mahdollisuuksiin ja ratkaisuihin.
Miten muutamme toimintaamme?

RIITTÄMÄTTÖMYYDEN TUNNE

Sanapilvi ”mikä on lippukuntanne kasvun suurin este”-kysymyksen vastauksista.



Uusia johtajia ei yleensä tuosta vaan putkahtele. Yleensä aina 
rekrytoinnin eteen on nähtävä vaivaa, kohdattava ihmisiä ja oltava sinnikäs

Kannattaa pohtia esimerkiksi
• Paljonko aikaa ja vaivaa olet valmis laittamaan rekrytointiin?
• Millaisia asioita olet jo tehnyt? Mitä kaikkea muuta voisi tehdä? Mikset tee niitä?
• Kenet kaikki voit ottaa mukaan rekrytoimaan ja levittämään sanaa? ( Kaikki rekrytoi)

• Kuinka hyvin tavoitat rekrytoinnin kohderyhmiäsi? Miten laajennat rekrytointia?
• Mitä muuta olet tehnyt kuin vain viestinyt asiasta yleisesti tai kertaluontoisesti?
• Mitä tapahtuu sitten kun joku sanoo kyllä? Miten otatte uuden vastaan?

REKRYTOITKO VAI ”REKRYTOITKO”?

Oli meil elokuussa 

nettisivuilla maininta että 

uusia otetaan mukaan.

Mutkun kaikki nuoret ja 

aikuiset muuttaa täältä pois.

(Ja lapset ilmeisesti asuvat 

kunnassa keskenään.)

Oon mä laittanut 

sähköpostia että apua 

tarvitaan, mutta kukaan ei 

oo ees vastannut.



AIKUISTEN REKRYTOINTI
• Rekryn pitää olla jatkuvaa.

• Rekry kuuluu kaikille.

• Ihmiset tulevat, kun heitä 

pyytää. Joskus pitää 

pyytää useamman kerran.

• Selkeät tehtävät.

• Älä oleta.

• Näkyvyys.

• Tuletko minun kanssani, 

meidän porukkaan?



Kun hommasta ei saa palkkaa, pitää innostaa muulla, joka korvaa
• menetetyn vapaa-ajan ja muut vaihtoehdot
• koetun vaivan
• uuden, outouden ja osaamattomuuden pelon
• aloittamisen kynnyksen 

Rekrytointi vaatii työtä, 
mutta maksaa itsensä korkojen kera takaisin
• Pelkkä viestintä ≠ rekrytointi

VAPAAEHTOISTEN REKRYTOINTI

Partio
Muu 

elämä

Perhe, ystävät

Työ, opiskelu

Muut harrastukset, 
matkustelu yms.

Vapaa hengailu

Merkityksellisyys

Aloittamisen 
helppous

Hyödyt, edut, 
elämykset

Ystävät, yhteisö



Kun hommasta ei saa palkkaa, pitää innostaa muulla, joka korvaa
• menetetyn vapaa-ajan
• koetun vaivan
• uuden, outouden ja osaamattomuuden pelon
• aloittamisen kynnyksen 

Rekrytointi vaatii työtä, 
mutta maksaa itsensä korkojen kera takaisin
• Pelkkä viestintä ≠ rekrytointi

 Luo merkityksellisyyttä 
 Houkuttele motivaatiotekijöillä 
 Tee aloittaminen helpoksi

P.S. Kun osaat rekrytoida ja johtaa vapaaehtoisia,
osaat rekrytoida ja johtaa myös palkansaajia. Kannattaa siis treenata!

VAPAAEHTOISTEN REKRYTOINTI

Partio
Muu 

elämä



MERKITYKSELLISYYS JA MOTIVAATIOTEKIJÄT

KUN TAVOITTELET KÄSIÄ, 
KOSKETA SYDÄMIÄ



• Mikä motivoi ja innostaa 
sinua toimimaan 
aikuisena partiossa?

motivoi ja innostaa
voimauttaa, saan kiksejä, energisoidun

on kivaa, saan elämyksiä, nautin, ilahdun 
saan hyötyä, opin, kehityn, on palkitsevaa, status

hyvä mieli, saa hymyilemään, oma yhteisö  
on merkityksellistä



MOTIVAATIOTEKIJÄT

Muut ihmiset
- nykyiset kaverit

- uudet kaverit

- ryhmään 

kuuluminen

- yhteisö, me-henki

Partion imu
- partion arvot

- partiohommat 

miellyttää, 

partiossa on kivaa

- partio on siistii 

(partiobrändi)

Vaikuttaminen
- kasvattaminen

- tietotaidon jako

- muille elämyksiä

- tärkeän asian 

edistäminen 

Partiolähettiläs
- haluan partion 

arvojen leviävän 

laajemmalle

- haluan edistää ja 

kehittää partioliikettä

Jokin muu?

Mahdollistaminen
- haluan tarjota 

partioharrastuksen 

lapsille/muillekin

- haluan mahdollistaa 

tiettyä partiota

Merkityksellisyys
- koen tärkeyttä, status

- tekemiseni on 

merkityksellistä

- voin toteuttaa itseäni

- vastapainoa muulle

Osaaminen
- opin / teen uutta

- nousujohteisuus

- onnistumiset

- saavutukset 

(todistukset, CV)

Henkilökohtaiset motivaatiotekijät Muihin kohdistuvat motivaatiotekijät

WOSMin malli



KÄYTTÄYTYMISTEKIJÄT WOSMin tapaan

Epämuodollinen

Muodollinen

Hallitseva Mukautuva

+ aloitteellinen

+ innostuva/innostava

+ kekseliäs

+ toimelias

- ailahtelevainen

- ei vie loppuun

- liioitteleva

- superstar

+ looginen

+ täsmällinen

+ rauhallinen

+ perusteellinen

- hidas

- hiuksenhalkoja

- ei ota riskejä

- eleetön

+ me-henkinen

+ yhteistyöhaluinen

+ sovitteleva

+ kuunteleva/kuuleva

- tavoitteeton

- ei ota kantaa

- tuuliviiri

- mielistelevä

+ päättäväinen

+ määrätietoinen

+ tavoitteellinen

+ tehokas

- tunteeton

- määräilevä

- lannistava

- ei huomioi muita

+ Näkyvät ja ”isot” pestit

+ Luova tehtävä, vapaat 

kädet, uuden luominen

+ Hyvä fiilis ja rento meno

- Rutiinit, detaljit

(Ideointivaihe, käynnistys. 

Titteli, mitali, julkinen kiitos)

+ Haasteet, vastuulliset pestit

+ Itsenäisyys, toiminnallisuus

+ Näkyvät tulokset, voitto

- Hitaus, häröily

(Läpivienti ja tavoitteiden 

saavuttaminen, valtuudet 

päättää. Tuloksista kiitos)

+ Parijohtajuus, ryhmäpestit

+ Hyvä fiilis, ihmisasiat

+ Selkeät tavoitteet ja vastuut

- Yksintekeminen, riitaisuus

(Jo keksityn idean tukeminen, 

ryhmän toimivuus. Kiitoksella 

suuri arvo, kahdenkesken)

+ Asiantuntijapestit, haasteet

+ Löysä aikataulu, työrauha

+ Tarkkuus, riskien minimointi

- Muutokset, hötkyily, häröily

(Seuranta, idean realistinen 

toteutettavuus ja  

loppuunsaattaminen. Kiitos 

tuloksista kahdenkesken)



MITÄ MINÄ TÄSTÄ SAAN?
Esittele hyödyt, joita rekrytoitava saa ottaessaan pestin vastaan. Mitä vähemmän partiotaustaa rekrytoitavalla 

on, sitä tärkeämpää on kertoa ”partion eduista”, joita uusi ei voi tietää. Innosta motivaatiotekijöillä!



TAVOITTELE TUNNEREAKTIOTA
Aito sitoutuminen ja motivoituminen edellyttää tunnesidettä, innostumista. Älä ole virkamiesmäinen tai 

hailakka. Viesti aktiivissa ”juuri sinä” eikä passiivissa. Vetoa tunteisiin, innosta, ole visuaalinen. Sykähdytä!



OLE SELKEÄ



KERRO MISTÄ ON KYSE
Jos rekrytoitavalla ei ole partiotaustaa, niin ”Liity partioon” ei kerro mitään ja on lähinnä pelottava. Mihin 

minä liityn? Mitä siellä tehdään? Osaanko minä? Pärjäänkö? Voinko edes? Mitä minä siellä tekisin? 

VPK:hon

Krav Magaan

Filatelisteihin



PUHU SUOMEA, ÄLÄ PARTIOTA
Jos partio näyttää suljetulta sisäpiirin hommilta, salakieliseltä ja vaikealta, ei partioon haluta tulla mukaan

Vältä partiojargonia

• Selitä aina termit – se auttaa paitsi uusia partioaikuisia, 

niin myös lasten huoltajia ja sidosryhmiä ymmärtämään 

ja siten saa partion tuntumaan omalta eikä mystiseltä

Tule lippukuntaamme 

akelaksi tai sammoksi. 

Tavataan kololla. Kokous 

päättyy sisaruspiiriin. Lpkj

vetää sudarien ja 

seikkailijoiden 

lupauksenannon osana 

redua, jossa tarpojat 

laittaa pääkalloa trangioilla

ja jatkaa haikille. 

Ilmoittaudu Kuksassa. 
WAAAAT?



PARTIO ON AIKUISELLEKIN
Partion mainetutkimuksen* mukaan aikuiset eivät koe partiota itselleen harrastusmahdollisuutena, koska 

luulevat että partion voi aloittaa vain lapsena tai jos on aiempaa partiotaustaa. Rikotaan myytit! 

* SP ja Kuulas, 21.6.2017

Kerro, että partio on aikuisellekin paras harrastus! 

• Partion voi hyvin aloittaa aikuisena

Kerro, että partiotaustaa ei tarvita

• Aikuiset yleensä osaavat  tietämättään 

”partiotaitoja” kuten leikittää, liikkua luonnossa, …

Näytä kuvissa myös aikuisia

• Aikuiset omilla kasvoillaan esiin ja suosittelijoiksi



KEINOT KOHTEEN MUKAAN
Käytä sellaisia keinoja ja viestintäkanavia, joilla kohderyhmäsi haluaa tulla tavoitetuksi. Mitä laajemmin

viestit, sitä todennäköisemmin viesti löytää perille. Toistot vahvistavat viestiä. Toista toisin sanoin

Moi, hyppäsin syviin vesiin aluetyöhön ja nyt tarvitsen avukseni 

hyviä tyyppejä lippukuntia tukemaan. Aluetyö muuttuu niin, että 

jatkossa alueohjaajan sijaan on kolmikko suht. samaa hommaa 

hoitamassa tiiminä eli pesti on kevyempi ja kivampi kuin ennen.



LAITA SANA KIERTÄMÄÄN, OLE AVOIN
Kun viestit avoimesta pestistä, mieti mitä mediaa kohderyhmäsi seuraa? Kirjoitatko jutun paikallislehteen vai 

jaatko somepostauksen? Missä somessa? Millä foorumilla, ilmoitustaululla opistossa, jakelulistalla?



NÄY ALUEELLANNE HOUKUTTELEVANA
Jos partio ei näy, ei aikuinenkaan löydä partiota eikä se tule mieleen kiinnostavana harrastusvaihtoehtona

• ”Me ei voida markkinoida, kun sit 

tulee lapsia ja me ei voida ottaa 

uusia, kun ei oo aikuisia”

Höpsis! Markkinoida pitää aina, 

jotta partio näkyy eikä jää muiden 

harrastusten jalkoihin



NÄY NETISSÄ HOUKUTTELEVANA
Moni etsii tietoa netistä kun harkitsee uusia harrastusvaihtoehtoja. Hyvä sisältö kutsuu puoleensa



OLE HELPPO

TAI VARMA



SELKEÄT TEHTÄVÄNKUVAUKSET
”Tule akelaksi” kuulostaa monelle heprealta. Pestiin uskaltautumista helpottaa tehtävän kuvaaminen auki, 

tukimuodoista kertominen ja etenkin se, jos tehtävää voi lähteä tekemään yhdessä toisen kanssa

Kerro pestistä selkeästi 

ja rehellisesti

• Mitä tehtäviin kuuluu?

• Toimitaanko yksin vai kanssa?

• Paljonko aikaa pestiin kuluu?

• Mistä saa tukea?

• Kuka antaa lisätietoja? (nimi!)

• Mahdolliset erityistarpeet?

• Tarvitaanko jotain aiempaa 

osaamista tai taustaa?

Kysy lisää: Peppi Pestaaja, 01234567, peppi.pestaaja@partio.fi



KUTSU KOKEILEMAAN PARTIOTA
Kun esimerkiksi urheilussa tehdään lajikokeiluja niin partiossa me yleensä pyydämme uusia aikuisia heti 

johtajaksi. Hui! Mataloitetaan mekin kynnystä, ei velvoiteta heti vastuupestiin. Ensin pikkusormi…

EVP-kaveri mukaan vierailijana vaikkapa

• Kisoihin rastille

• Retkelle apuriksi

• Aikuispartioon

• Sudarikokoukseen

• Kiipeilemään

• Kaupunkiseikkailuun

• Leirille, purjehdukselle

• Kämppätalkoisiin

• Perhepartioon



TEE MUKAANTULEMINEN HELPOKSI WOSMin tapaan

Jos ei tunne entuudestaan ketään eikä tunne tapojakaan, on vaikea rohkaistua ilmaisemaan 

kiinnostuksensa. Kannattaakin ohjeistaa helppo tapa ilmaista kiinnostuksesta ja tulla mukaan partioon



TEE PESTI HELPOKSI, KAVERIN KANSSA WOSMin tapaan

Pestejä voi hoitaa monella tavalla luovasti ja soveltaen. Kevennä pestejä ihmisenkokoisiksi ja mahdollista 

yhdessä tekeminen. Kaverin kanssa mikä tahansa puuha, huussityhjennyskin, on hauskempaa. 

Lippukunnanjohtaja
• Jaetaan hommat: pestijohtaja hoitaa ihmiset, ohjelmajohtaja ikäkaudet ja lpkj yhdistyksen

Akela tai sampo
• 1-2 akelan sijaan 3-4, jolloin valmistelu-, läsnäolo- ja vetovastuu vain kerran kuukaudessa

Luotsi
• Luotsi per ryhmä eikä per koko ikäkausi. Esim. ryhmän entinen sampo tukemaan ryhmää tarpojaikäkaudessa luotsina.

Rahastonhoitaja tai taloudenhoitaja
• Jaetaan hommat: toinen hoitaa juoksevat maksut vuoden aikana, toinen hoitaa tilinpäätöksen

Leirinjohtaja, kisanjohtaja, jäsenrekisterinhoitaja tms.
• Parijohtajuus: Kaverin kanssa yhdessä ja vastuu jaettuna eikä yksillä harteilla

Kokouksen puheenjohtajuus, sihteeriys tms.
• Hanhiaura: vuoro kiertää, jolloin homma osuu omalle kohdalle kenties kerran vuodessa

Kysy rekrytoidessa aina myös vinkkejä muista rekrytoitavista ja löytyisikö kaveri mukaan tekemään. ☺



AINA PITÄÄ KYSYÄ WOSMin tapaan

Jokainen kohtaaminen on mahdollisuus rekrytoida. Kysy kohtaamiltasi ihmisiltä ja aktiivipartioinnista 

poistuneilta tai aiemmin kieltäytyneiltä kuulumisia. Tilanteet muuttuvat ja aika voi olla nyt kypsä. Ei saa 

olettaa toisen puolesta. Jos et kysy, kukaan ei voi vastata sinulle kyllä!

Suora lainaus PJ-peruskurssilaisen kirjoituksesta.



REKRYTOINTI EI PÄÄTY KYLLÄÄN

ENSIN TUTUSTUTAAN,
SITTEN VASTA NAIMISIIN



NOUSUJOHTEISUUS AIKUISELLAKINin tapaan

Pienikin annettu aika ja tehtävä on arvokas. Tue aikuista hänen polullaan partioon. Rohkaise uusiin 

haasteisiin, kiitä ja kannusta. Aikuinenkin kaipaa palautetta

Sano 

lämpimästi

tervetuloa!

Ole 

uudelle 

kaveri, 

kummi-

aikuinen

Rohkaise 

ja tue 

alku-

askeleita

Perehdytä 

ja pestaa, 

anna 

palautetta

Kiitä ja 

kannusta 

yhä uuden 

oppimiseen



SE SANOI KYLLÄ - MITÄS SIT…WOSMin tapaan

Joskus rekrytointi tuottaa tuloksena toisenlaisia ihmisiä kuin avoinna olevaan pestiin sopii, 

joku ykskaks yllättäen ilmoittaa haluavansa liittyä mukaan tai ihmisiä tuleekin enemmän kuin ajateltiin.

Kun rekrytoit mieti myös seuraavat askeleet. Mitä tapahtuu ”kyllä”n jälkeen?

• Kuka vastaa uudelle viipymättä ”Hei ja tervetuloa!”

• Kuka toimii uuden perehdyttäjänä ja ensiaskeleiden rinnalla kulkijana, kummiaikuisena?

• Millaiseen tapahtumaan / toimintaan uusi voi heti tulla mukaan? (alkuinnostuksen hyödyntäminen)

• Millaisia tehtäviä lippukunnassa on? Millaisia aivan uusia tehtäviä voisi olla?

• Mihin rooliin kaivataan kisälliä, uutta oppimaan nykyisen vierellä ja kenties tulevaisuudessa jatkajaksi?

• Mihin pestiin olisi hyvä olla useampia tekijöitä kuin on aiemmin ollut?

Rekrytoijankin on oltava joustava ja avoin uusille tavoille

• Mitä pestejä voidaan jatkossa tehdä toisin kuin nykyään?

• Millaisin eri tavoin pestiä voidaan hoitaa? Miten voimme ylittää esteet?

Mutkun meidän 

lippukunnassa on AINA 

ollut niin, että…



SUOPEUS TOISEN ELÄMÄÄ KOHTAANWOSMin tapaan

Joskus odotukset ja toiveet eivät kohtaa arjen paineita. Rekrytointi voi olla puolin ja toisin virhearvio: 

partiolle ei riitäkään aikaa, muu motivoi enemmän tai pestiin ei löydykään oikeanlaista ihmistä.

Älä edellytä enemmän kuin mistä pestauksen yhteydessä sovittiin.

• ”Tule vetämään ryhmää kerran viikossa” vs. ”kyllähän talkoisiin, kisoihin ja tapahtumiinkin…”

Pidä tuntosarvet herkillä jaksamisen suhteen. Kuuntele eniten sitä, mitä ei sanota.

• Elämäntilanteet vaihtelevat ja usein ne raskaimmat taakat eivät näy ulospäin

Jokainen kaipaa kiitosta, kannustusta ja tukea. Hänkin, joka näyttää pärjäävän.

• Käykää pestin päivityskeskusteluja, pyydä ja anna palautetta. Kiitä, kiitä vielä enemmän.

Jos rekrytoitu päättää lopettaa, muunna se taukotupailuksi, kiitä menneistä seikkailuista ja toivota 

tervetulleeksi uudelleen. Kysele kuulumisia, viestittele tapahtumista ja pidä ovet avoinna.



KYLLÄ NIITÄ IHMISIÄ NÄEMMÄ TULEE 
KUN KEKSITÄÄN JA USKALLETAAN PYYTÄÄtapaan



VIELÄ MUUTAMA KONKREETTINEN TYÖKALU

REKRYN KIKKAPAKKI



HEADHUNTING
Mieti kenet haluat ihan kaikkein eniten kanssasi partioon/tähän pestiin ja kysy häntä. Helppoo!

MIETI KENET HALUAT

& KYSY ROHKEASTI

Mun kaverit? Kaverien kaverit? Opiskelukaverit? Entiset vartiokamut? Työkaverit? Naapurit? 

Muut harrastuskamut? Jonkin muun järjestön harrastajat? Mummot ja papat? Se osaavin? Se kivoin? 

Se, jonka kanssa et ehdi viettää aikaa ollenkaan tarpeeksi koska partio – mikset kysy häntä mukaan partioon?



REKRYKYSELY KOTEIHIN
Esimerkit partion materiaalipankki Gredistä ja piirin rekrysivustolta



VALMIIT SOMEPOSTAUKSET
Esimerkit viime vuosien SP:n ja piirin somejaoista

Jaa ja 

tykkää!



JAETTAVAT ESITTEET JA LAKULAPUT
Esitteitä ja lainattavia markkinointimateriaaleja saa piiritoimistolta



MARKKINOINTITAPAHTUMA
Pitäkää partiopamaus, popup-kolo, avoin retki, avoin koloilta, aikuisten iltanuotio, aikuispiknik, koulu- tai 

eskaritempaus (jonka kautta viestiä rekrykulmalla myös vanhemmille), tutustumispäivä, vanhempainilta, tms. 



AJATTELUHATUILLA UUSIA NÄKÖKULMIA
Joskus kun on liian kauan yksin tai samojen ihmisten kanssa painiskellut ongelman kanssa, 

ei osaa katsoa asioita kauempaa tai nähdä metsää puilta, eikun rekrytoitavia aikuisten joukosta.

Mieti miten rekrytoitte ja kenet rekrytoitte, jos olisitte:

• Roope Ankka 

• James Bond (pärjää missä vaan), Q (tekniikan ihmeet käytössä) tai M (Johtaja isolla Jiillä)

• Darth Vader tai Yoda

• Maailman paras rekrytoija

• Maailman kehnoin rekrytoija

• Sudenpentujen EVP-vanhempi

• Muualle opiskelemaan muuttanut lpk:nne vaeltaja

• Paikkakuntanne oppilaitoksessa opiskeleva

• Taustayhteisönne yhteistyöhenkilö

• Jorma Eräjorma

• Koskela (omiensa puolella), Rokka (oman tiensä kulkija) 

tai Hietanen (lupsakka, optimistinen)

Objektiivinen pohjatieto: mikä on oikea tilanne?

Tunteiden huomioiminen: miltä tämä minusta tuntuu?

Riskien kartoitus: mikä voi mennä mönkään?

Hyötyjen löytäminen: mitä etuja saan onnistumisesta?

Hullut ideat: Mikä on rohkeinta ja hulluinta jonka voin tehdä?

Kohti toteutusta: Miten saavutan tulokset ja onnistun?

Edvard de Bono: Six Thinking Hats.



APUA JUMITILANTEISIIN
Välillä on hyvä ottaa aikaa ja pohtia miten meillä rekrytoidaan ja miten voisimme kehittyä rekrytoinnissa

G
O

A
L
 -

T
A

V
O

IT
E Mitä rekrytoinnissa 

haluamme parantaa?

Mikä rekrytoinnissa on 
juuri nyt tärkeää?

Millaista lopputulosta 
tavoittelemme tälle 
pohdinnalle ja 
rekrytoiminnallemme?

Miltä onnistuminen / hyvä 
näyttää? Millainen olisi 
ihannetilanne?

Mikä on pitkän tähtäimen 
tavoite rekrytoinnissa?

Millaisia välitavoitteita 
tunnistamme?

Miksi tavoite on tärkeä?

Millainen on 
valitsemamme tavoite 
SMARTER-
onnistumiskriteerein?

Kuinka tärkeä 
valitsemamme tavoite on 
asteikolla 1-10?

R
E

A
L
IT

Y
 -

T
O

D
E

L
L
IS

U
U

S Millainen on rekrytoinnin ja 
rekrytarpeen nykytilanne?

Mitkä ovat nykytilanteen 
keskeiset tekijät?

Keihin muihin tilanne 
vaikuttaa?

Millaisia toimenpiteitä on jo 
tehty?

Mikä on nykytilanteen 
asian ydin?

Mitä resursseja on 
käytettävissä (osaaminen, 
aika, ihmiset, sidosryhmät, 
tuki, raha, into, jne.)

Keitä ulkoisia tahoja 
voimme hyödyntää 
rekrytoinnin sparrailussa ja 
apuna?

Mikä on hyvin 
nykytilanteessa?

Asteikolla 1-10 missä 
olemme suhteessa 
tavoitteeseemme?
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T Millaisia vaihtoehtoja on 
(erilaiset rekrytavat, 
pestien uudelleenjärjestely, 
uudenlaiset tavat johtaa, 
ryhmien muutokset, jne.

Mitä muuta voimme tehdä?

Mitkä ovat helppoja 
pikavoittoja? Mitä pitää 
tehdä jotta saamme 
pysyvän parannuksen?

Mitkä ovat vaihtoehtojen 
hyvät ja huonot puolet?

Mikä vaihtoehdoista tuntuu 
toimivimmalta? Mikä on 
helpoin tai mikä tuo 
parhaan ratkaisun? Miksi?

Keneltä voisimme kysyä 
sparrailuapua?

Jos ylitämme pelkomme ja 
olemme rohkeita, mitä 
silloin tekisimme?

Jos kaikki olisi mahdollista, 
mitkä olisivat huikeimmat 
tavat ratkaista tilanne?

Mikä vaihtoehdoista 
vetoaa sinuun parhaiten?
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O Mistä muusta vielä pitää 
keskustella tai päättää 
jotta voit tehdä valinnan ja 
tarttua toimeen?

Minkä vaihtoehdoista 
haluat toteuttaa?

Milloin teet sen?

Miten tiedät onnistuneesi? 
Miten tiedämme yhdessä 
onnistuneemme 
lippukuntana?

Millaisia esteitä tai 
hidasteita tunnistat?

Asteikolla 1-10 mikä on 
sitoutumisesi valitsemiisi 
toimenpiteisiin?

Mitä tarvitaan, jotta 
sitoutumisesi olisi lähellä 
kymppiä?

Millaista tukea tarvitset, 
jotta pääset tavoiteltuun 
lopputulokseen?

Mistä voit olla erityisen 
ylpeä onnistumisesi 
jälkeen?

John Whitmore, Graham Alexander, Alan Fine



JA NE SATA MUUTA TAPAA
• Pitäkää ryhmäkokoukset viikon ajan avoimina tai järjestäkää kaikille avoin retki. Markkinoikaa popupkoloanne tai avointa 

retkeänne näkyvästi ja toivottakaa kaikki tervetulleiksi tutustumaan ja vaikkapa tikkupullalle.

• Tie partioonkin kulkee vatsan kautta. Tarjoa herkkuja, jonka nautiskelun ajan tietenkin rekrytoit.

• Pyydä JN:ssa jokaista laittamaan rekryviesti EVP-kaverille. Jokaiselta kaveri mukaan = tuplataan johtajien määrä

• Soittakaa kukin ainakin kahdelle vanhalle partiokaverille ja kysykää kuulumisten ohella lähtisivätkö he vetämään 

sudarilaumaa. (Älä yhtään mutise siellä – et voi tietää vastausta, ennen kuin kysyt.)

• Rekrytoi kevennettyihin johtamistapoihin: kolme akelaa, joilla kiertävä valmisteluvastuu, parijohtajuus, jne.

• Lähettäkää partiolaisten ja jonossa olevien lasten vanhemmille kysely lähtisikö joku heistä vetämään ryhmää? 

Tsäänssejä on, koska joka viides suomalainen, ja siten myös lasten vanhemmista, on joskus ollut partiossa.

• Laadi lippukunnallesi rekrymainos ja pyydä toiminta-alueenne rehtoreilta, josko saisit tuoda niitä kouluille jaettavaksi tai 

menemään Vilman kautta sähköisesti oppilaiden vanhemmille.

• Printtaa partiojulisteita omilla yhteystiedoillanne ja rekryviestillä. Viekää niitä toiminta-alueen kauppojen, 

seurakuntatilojen, kirjaston, kerhohuoneistojen, yhdistysten, kokoontumistilojen ja kahviloiden ilmoitustauluille.

• Pitäkää partiopamaus eli ohjelmallinen partion esittelytapahtuma tai kutsukaa avoimesti mukaan johonkin lpk:n

olemassa olevaan tapahtumaan kuten retkelle tai joulujuhlaan, jonka osana aikuiset kootaan erikseen rekrykulmalla.

• Kartoittaa paikalliset markkinat ja tapahtumapäivät. Löytyykö kyläyhdistykseltä, kouluilta, ostarilta tai vaikka 

urheilukeskuksesta sopiva tapahtuma, johon voisitte mennä mainostamaan partiota?

• Valjasta koko lippukunta rekrytoimaan. Kenen ystäväpiiristä, naapureista, muista harrastekavereista löytyy laumalle 

johtaja? Järjestäkää rekrytalkoot, pitäkää rekryilta, jolloin yhdessä soitellaan ja viestitellään sekä yhdessä ideoidaan 

mistä eri tahoilta ja porukoista voisi löytyä lippukuntaan käsipareja.

• Pitäkää haastekisa ex-partiolaisen mukaan saamisesta vaikkapa kisajärjestelyihin tai pitämään retkellä/leirillä jonkin 

ohjelmaosion tai luvatkaa löytöpalkkiona esim. herkkukori sille, joka löytää ryhmälle vetäjän. 



Mihin pestiin rekrytoin?

Kenet tähän haluan tai millaisen 

ihmisen? Mikä on kohderyhmäni?

Mikä tässä pestissä on kohderyhmää/häntä motivoivaa? Miten tavoitan kohderyhmän/hänet parhaiten? Missä kohderyhmää on?

Miten teen tämän pestin ja ”kyllä”:n sanomisen helpoksi ja 

houkuttelevaksi? Kuka ja miten tuemme rekrytoitua jatkossa?

Viestikärjet ja toimenpiteet. Mitä puhun/teen 

seuraavaksi? Hahmottele rekrypuhe/ilmoitus/tapahtuma:



KOSKETA SYDÄMIÄ.
HYMYILE JA SANO ”TERVETULOA!”

KYSY. EI VOI SAADA JOS EI KYSY.

MUISTA AINAKIN NÄMÄ



KIITOS!
WWW.UUSIMAA.PARTIO.FI


