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MITEN PYYDÄN AIKUISTA MUKAAN PARTIOON?
KONTAKTIN OTTAMINEN

•
•
•
•
•
•
•

Rohkeus
Katse
Hymy
Tervehdys
Kehonkieli: askel lähemmäs / kävele kohti
Pieni jännitys kuuluu asiaan ja on vain hyvästä
Ihmisen kohtaaminen saa olla haustaa!

KESKUSTELUN AVAUS

•
•
•
•

Ole läsnä ja osoita olevasi aidosti kiinnostunut kohtaamastasi ihmisestä
Innostus
Kysymys ("Onko partiotoiminta tuttua?")
Kerro lyhyesti mistä partiossa on kysymys:
o Pääkaupunkiseudulla yli 10 000 partiolaista ja vieläkin on lapsia ja nuoria, jotka eivät pääse
mukaan, kun ohjaajista on pulaa
o Monipuolista ja luonnonläheistä toimintaa yhdessä toisten kanssa
o Partiossa nuoret tekevät itse ja suunnittelevat toimintaa yhdessä
o Opitaan itse tekemällä, paljon mahdollisuuksia

TUNTEIDEN/KIINNOSTUKSEN HERÄTTÄMINEN

•

•
•

Kerro lyhyesti mistä on kysymys/miksi lähestyt aikuista:
o Suomessa on paljon lapsia jotka haluaisivat harrastaa
o Partiotoimintaan tarvitaan mukaan lisää aikuisia tukemaan viikkotoimintaa, jolloin toimintaan
pääsee mukaan enemmän lapsia ja nuoria!
o Kerro mitä partiossa tehdään käytännössä ja mikä on paras oma partiokokemuksesi (tässä ei
kannata häpeillä: moni aikuinen saattaa oikeasti syttyä juuri niistä jutuista joita lapset ja nuoret
pääsevät partiossa tekemään)
Ole rohkeasti oma itsesi - oma, aito tyyli puree parhaiten
Muista kertoa asioista yksinkertaisesti (mitä vähemmän partiotermejä, sen parempi!)

ARGUMENTOINTI/JÄRKISYYT

•
•
•
•

Kuuntele mitä kohtaamasi ihminen sanoo ja myötäile ("Ompa hyvä kysymys!" "Mielenkiintoista")
Kun olet myötätuntoinen, kohtelias ja rehellinen, voit kertoa rohkeasti omat argumenttisi
Argumentointia helpottaa, kun käännät ihmisen mietteet kysymyksiksi
Hyviä argumentteja miksi aikuisen kannattaa lähteä mukaan:
o Mukaan voi lähteä viikkotoimintaan tai projektiluontoisesti
o Yksi aikuinen mahdollistaa monen lapsen/nuoren mukaantulos partioon (voi rohkeasti
argumentoida esimerkiksi tyypillisen laumakoon kautta: yksi aikuinen mahdollistaa 6-8 lapsen
pääsyn partioon)
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o Merkityksellistä vapaaehtoistoimintaa
o Mahdollisuus kehittää omia (johtamis)taitoja ja pitää haustaa!
o Erinomainen paikka tutustua uusiin ihmisiin (erityisen toimiva argumentti paikkakunnalle juuri
muualta muuttaneille henkilöille)
o Partio on edullinen harrastus johon kuka tahansa voi tulla mukaan taustasta riippumatta
o E vaadi erityisiä eikä kalliita välineitä (partiohuivi ja ulkoiluvaatteet auttavan hyvin alkuun)
o Erityisesti pk-seudulla partiotoimintaa löytyy läheltä kotia - lähes jokaisesta kaupunginosasta
(aikuisille aika voi olla todella iso asia)
o Omat lapset on helppo ottaa mukaan partioharrastukseen - lisää yhteistä aikaa
o Vapaaehtoistehtävät joustavat elämäntilanteen mukaan
KERRO MITEN HELPOSTI TOIMINTAAN PÄÄSEE MUKAAN JA USKALLA KYSYÄ!

•
•
•
•
•

"Mukaan toimintaan voi lähteä jättämällä yhteystiedot minulle tässä ja nyt" - otamme sinuun yhteyttä
mahdollisimman pian ja räätälöimme juuri sinulle sopivan pestin / tehtävän
"Miltä kuulostaa, lähtisitkö mukaan partiotoimintaan?"
Valmistaudu vastaamaan ihmisten kysymyksiin uudelleen
o "Jos haluat jäädä miettimään voit käydä lukemassa lisää nettisivuiltamme ja jättää yhteystietosi sitä kautta"
Mukaan kannattaa aina varata jotain mukaan annettavaa, esimerkiksi flyer jossa on tarvittavat
yhteystiedot, esimerkiksi lippukunnan yhteystiedot ja nettiosoite, josta henkilö voi omalla ajallaan etsiä
lisätietoja ja jota kautta voi ottaa myöhemmin yhteyttä - yksinkertainen, siisti ja selkeä on kaunista!
Muista aina kiittää ihmistä tämän antamasta ajasta: "Suuri kiitos ajasta ja toivottavasti tapaamme uudelleen!"

