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- työkalupakki lippukuntien rekrytointikoulutukseen

I LOA KO U LU T U K S E E N !
ämä työkalupakki on tarkoitettu lippukunnille järjestettävään koulutukseen uusien
vapaaehtoisten houkuttelemiseksi mukaan toimintaan. Työkalupakki on suunnattu
erityisesti alueohjaajille sekä kouluttajille eri partiokursseilla. Tavoitteena on auttaa lippukuntaa löytämään sopivia tehtäviä partiosta kiinnostuneelle vapaaehtoiselle, kehittämään lippukunnan tilanteeseen ja tarpeeseen sopivia tapoja houkutella vapaaehtoisia
mukaan.
Tämä työkalupakki jakautuu viiteen osaan, jotka voidaan toteuttaa käytettävissä olevasta ajasta ja lippukunnan kiinnostuksesta riippuen joko yhdellä kerralla tai osissa.
Kaikki viisi osaa muodostavat helposti koko illan ohjelman, toisaalta yksittäisen osan
pystyy kouluttamaan vaikkapa johtajaneuvoston aluksi.
Osat toimivat myös itsenäisinä kokonaisuuksina. Lippukunnan valmiuksista riippuen osista voidaan valikoida vain ne, joista on lippukunnalle eniten hyötyä. Työkalupakin
esimerkit on tarkoitettu helpottamaan ajatustyötä, tärkeintä on löytää lippukunnalle
sopiva, oma tapa toimia.
Lippukunnille on toimitettu laajempi tietopaketti Vapaaehtoiseksi partioon -vinkkejä aikuisten
rekrytointiin mukaan lippukunnan toimintaan. Tämä paketti sisältää lisää rekrytointimalleja sekä käytännön vinkkejä, miten
uudet vapaaehtoiset myös pysyvät mukana lippukunnan toiminnassa.

T

Innostavia hetkiä
rekrytoinnin parissa,
Jaakko, Tiia, Tiina,
Ursula ja Katja
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1. PESTIÄ PUKKAA
Listatkaa paperille kaikki
lippukunnan työt, jotka
ovat vailla tekijää. Älkää

listatko vain perinteisiä
pestejä vaan ihan kaikki
puuhat, jotka lippukunnassa pitäisi tehdä: talvileirin
keittiöapulaisesta
sudenpenturetken saattajaan ja lippukunnan kalustonhoitajaan. Kannattaakin
miettiä tehtäviä suhteessa lippukunnan perustehtävään – mitkä
tehtävät siis aivan välttämättömiä tehtäväksi lippukunnan toiminnan pyörimisen
kannalta?
Tämän jälkeen voi jatkaa miettimällä millaisia lippukunnalle perinteisiä pestejä on
olemassa? Mistä tehtävistä nämä pestit koostuvat? Entäpä saisiko nykyisiä pestejä pilkkomalla pienempiin tehtäväkokonaisuuksiin uusia mielekkäitä vastuualueita? Mitkä
tehtävät on lippukunnassa koettu tähän asti ikävinä ”nakkeina”? Miten niistä voisi saada
hauskoja ja kiinnostavia tehtäviä?
Jatkakaa keskustelua tehtävien osalta pieniin osakokonaisuuksiin asti. Esim. helpottaisiko ikäkausijohtajien tehtäviä, jos joku keskitetysti varaisi retkipaikat? Olisiko tämä
sopiva tehtävä jollekulle, joka ei pysty osallistumaan lippukunnan viikkotoimintaan?
Etsikää uusia näkökulmia lippukunnan arjessa koettuihin ongelmiin. Esimerkiksi
onko retkille tulevilla sudenpennuilla usein mukana keliin sopimaton vaatetus? Voisiko
esimerkiksi joku uusi vapaaehtoinen aikuinen lukea sudenpentujen kotiin lähetetyt ohjeistukset läpi ja kertoa kuinka hän partiotoimintaa tarkemmin tuntematta ymmärtää
varusteista annetut ohjeet?
Mitkä näistä voisivat olla sellaisia, joiden hoitaminen onnistuisi muiltakin kuin partiojohtajalta? Voitaisiinko joitakin näistä tehtävistä antaa sellaiselle innokkaalle, joka

haluaa tutustua partioon ja olla mukana toiminnassa, muttei voi ottaa monen vuoden
mittaista johtajapestiä? Otammeko avoimesti ja iloisesti uusia vapaaehtoisia lippukunnan toimintaan mukaan? Miksi meidän on hyvä rekrytoida henkilöitä tekemään myös
pienempiä tehtäviä. Merkitkää sopivat tehtävät äsken laatimaanne paperiin ja käykää
keskustelua apukysymysten pohjalta.
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2. KÄTTÄ PIDEMPÄÄ
Vapaaehtoiseksi partioon -lippukuntamateriaalissa on joukko valmiita malleja vapaaehtoisten rekrytointiin. Kaikki mallit eivät varmastikaan sovellu kaikille lippukunnille.
Malleja saa kokeilla ja soveltaa lippukunnnan toimintaympäristöön ja haasteisiin.
Löydättekö niistä malleista sellaisia, jotka voisivat todella hyödyttää lippukuntaanne?

Miten lippukuntanne on tähän asti pyrkinyt saamaan uusia, innokkaita tekijöitä?
Onko lippukunnalla jokin salainen ase, josta muutkin
voisivat ottaa oppia? Millaisia tuloksia ja kokemuksia lippukunnalla on vapaaehtoisten etsimisestä toiminnan tueksi?

3 . R E K RY D E B AT T I
Nyt on lupa provosoida ja provosoitua. Keskustelkaa hetki:
• Millaisia ajatuksia tarjotut mallit herättävät?
• Miltä tuntuu ottaa mukaan uusia tekijöitä, jotka eivät ole valmiiksi partiolaisia
ja tunne harrastusta?
• Tarvitaanko lippukunnassa ulkopuolisia, jotka eivät “kuulu kalustoon”?
• Onko uusista rekrytoinneista enemmän hyötyä vai haittaa?
• Kuka perehdyttää tulokkaat, kenen aika riittää?
Keskustelun päätteeksi muistattehan tuulettaa jälkilöylyt ulos. Kun provosoidaan ja provosoidutaan ja verenpaine voi käydä korkealla, on tärkeää huolehtia tilanteen purkamisesta.
Samalla on hyvä suunnitella tulevaisuutta. Miten lippukunta aikoo toimia
jatkossa? Olisiko rekrytoinnille sittenkin tarvetta? Mitä malleja lippukunta aikoo hyödyntää?
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4 . RO O L I P E L I
Lippukunnan johtajille jaetaan roolit, osa on aktiivisia partiolaisia, osa rekrytoinnin
kohteita. Ohessa on muutama ajatus henkilöistä, jollaisia saattaa pyrkiä harrastuksen
pariin. Voitte valita rooleja myös aiemmissa harjoituksissa syntyneiden ideoiden perusteella ja omien kokemustenne mukaan. Keksikää itse rooleja lisää – asettukaa vaikka
jonkun tuttavanne saappaisiin, jonka haluaisitte rekrytoida lippukunnan toimintaan.
Jotta simulaattorista tulisi mielenkiintoinen, kannattaa mukaan valita niin helpompia kuin hankalampiakin rekrytoitavia. Pahan maailman varalta kannattaa mukaan ottaa myös yksi malli erittäin hankalasta rekrytoitavasta, vaikkapa epävakaasta mielestä
kärsivä henkilö (esim. heppu heppara).
a) Liisa
Liisa on lippukunnan sihteerin kaveri,
joka ei ole koskaan ollut partiossa. Hän
on harrastanut pitkään kitaransoittoa,
mutta ei enää halua jatkaa säännöllistä
harjoittelua. Uskoo voivansa antaa
aikansa hyödyllisempäänkin, ei vain tiedä
mihin ja kuinka aloittaa.

b) Hösöhösö
Hösö on hyväntahtoinen mutta
tarvitsee toimiessaan auktoriteettia,
toisaalta voi olla hyvinkin herkkä ja
loukkaantua jos neuvotaan. Tekee paljon,
hyödyttää vain vähän.

c) Heppu heppara
Heppu etsii merkitystä ja hyväksyntää
itselleen yhteisöstä ja tekemisestä. Hän
ei kuitenkaan ns. “istu” yhteisöön, pysty
välttämättä ottamaan sääntöjä tai
ohjeita vastaan vaan ylittelee rajoja niin
toiminnan kuin käytöksensä kannalta.
Käytökseen saattaa kuulua myös
epätavalliset oireet (yksin puhuminen,
harhat, eri tunnetilojen äärilaidat). Nämä
henkilöt pystyvät skarppailemaan
todella hyvin pitkällekin toimintaan
mukaan.

d) Tilastotäyte
Tilastotäyte lähtee mukaan, mutta peruu
viime hetkellä tulemisiaan, vastuitaan
ym. eikä jostain syystä pysty kiinnittymään. Innostuu aina kaikesta uudesta.
Vastuuasioissa hän on kuitenkin hankala
tapaus. Hän haluaa olla mukana
toiminnassa, mutta mitään konkreettista
ei synny.Vetäytyy vastuunotosta, kun
kysytään tekemään asioita.

e) Pekan äiti
Pekka on toisen vuoden sudenpentu.
Pekan äiti Maija on kotiäiti, jolla ei ole
liikaa omia harrastuksia. Maijalla on
paljon mielipiteitä, joita hän ei epäröi
pitää omana tietonaan. Maija soittelee
usein Pekan laumanjohtajalle keskustellakseen Pekan edesottamuksista
partioretkillä.

f) Pate
Pate oli vartionjohtaja siinä kuuluisassa
Näätä-vartiossa.Ylioppilaskirjoitusten
jälkeen Pate lähti armeijaan ja opiskelemaan Rovaniemelle. Nyt Pate rakentaa
omakotitaloa parin korttelin päähän
lapsuudenkodistaan.
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g) Paavo-pappa
Paavo on aktiivinen ja hyväkuntoinen
eläkeläinen. Hän käy uimassa useamman
kerran viikossa ja nauttii nuorten kanssa
keskusteluista uimahallin saunassa.
Hänestä on hauskaa kuunnella tarinoita
nuorten elämästä. Paavo rakastaa
saunomista ja kesäisin hän tekeekin
saunavihdat jokaiselle viikolle talven
varalle. Hän nauttii myös lastenlasten
kanssa leikkimisestä ja lukee heille
mielellään iltasatuja.

h) Sari
Sari on 40-vuotias kahden lapsen äiti.
Perheeseen kuuluu myös 5-vuotias
kultainennoutaja. Sari työskentelee
IT-alan yrityksessä vaativissa asiantuntijatehtävissä ja etsii itselleen harrastusta
työn vastapainoksi. Hänelle on tärkeää
pystyä vaikuttamaan lasten ja nuorten
hyvinvointiin. Hän haluaisi harrastuksen,
jossa voi olla mukana 2 tuntia kuukaudessa.

Roolien jaon jälkeen siirrytään itse peliin, katsotaan millaisia kohtaamisia syntyy lippukuntalaisten ja rekrytoitavien välille. Valitkaa erilaisia tilanteita, joissa kohtaaminen tapahtuu. Pelin jälkeen voitte keskustella, millaisia ajatuksia kohtaamiset herättivät.
Muistakaa jälleen jälkipyykin huolellinen pesu pelin jälkeen. Mitkä ovat tärkeimmät
opit meidän lippukunnalle tulevia rekrytointeja varten? Mitkä oli avaintekijöitä onnistuttaessa “helpompien” rekrytoitavien kanssa? Miten voimme valmistautua hankalampiin tilanteisiin? Kuinka lippukunta voi valjastaa aluksi negatiiviselta vaikuttavat piirteet
partion tavoitteita hyödyttäväksi toiminnaksi? Auttaako esimerkiksi tarjolla olevan tehtävän määritteleminen selkeästi?
Erityisesti heppu hepparan tapauksen purkaminen kannattaa tehdä huolellisesti. Millaisia tehtäviä heppu hepparalle voisi antaa?
Voiko lippukunta ylipäätään ottaa tällaisen henkilön mukaan? Miten voi
tunnistaa tällaisen tapauksen? Kuinka tulisi käsitellä asia hepun kanssa?
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Kuvat: Eeva Kivilä, Poppis Suomela, Kaisa Sirkiä, Heikki Karjalainen

5 . J AT KO S U U N N I T E L M AT
Lopuksi on tärkeää vielä katsoa tulevaisuuteen. Edellisten tehtävien puruissa käytiin läpi
niistä opittuja asioita. Kuinka lippukunta nyt jatkaa eteenpäin?
Kirjatkaa ylös tavoitteita rekrytoivien aikuisten määrästä ja toteutettavista rekrytointitavoista. Nimetkää vastuuhenkilöt suunnitelmaan. Sopikaa kuinka tavoitteiden täyttymistä seurataan.
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