Aikuiset lippukunnan resurssina, rekryäminen, motivointi ja oma toiminta
Tavoite: Virittää ideoita kotiin vietäväksi siitä miten aikuisia voisi saada toimintaan tulemaan ja pysymään
Vastuuhenkilö: Leena Lehikoinen
Pajan sisältö:
1. Tutkitaan HC-fb ryhmässä hiljan käytyä kommentointia siitä mikä motivoi aikuista partiossa,
ryhmissä pyritään kiteyttämään näistä muutama keskeinen pointti (10 min)
➔ Ja tällaisia löydettiin mm.
▪ Halu tarjota lapsille ja nuorille jotain mitä on itse aiemmin saanut / mistä jäi paitsi
kun ei ollut mahdollisuutta / mahdollistaa omien lasten harrastus / nauttii lasten ja
nuorten kanssa toimimisesta ja sen näkemisestä että saavat uusia oivalluksia
▪ Kokemus viitekehyksestä tai ”perheestä” johon voi kokea kuuluvansa, jonka kanssa
jakaa samoja arvoja ja samoja tapoja
▪ Oma ystäväporukka tai laajempi eri-ikäistenkin porukka johon kuuluu ja jossa
viihtyy
▪ Mahdollisuus aikuisenakin oppia uutta, kehittyä itse
▪ Mahdollisuus aikuisenakin hullutella, heittäytyä, olla luova
▪ Kokemus omasta mahdollisuudesta vaikuttaa, saada arvostusta, kokea
merkityksellisyyttä
▪ Luonto ja muu elämyksellisyys
2. Koska nämä oletettavasti aika partiotaustaisten aikuisten ajatuksia, mikä ehkä muuttuu jos kyse on
aikuisena mukaan tulleista aikuisista
➔ Todettiin, että meillä on mukana oikeastaan kolmen taustan aikuisia:
o pitkän partio- ja johtajataipaleen kulkeneita konkareita, jopa jossain vaiheessa
partio-burn outin kokeneita
o itse aikanaan nuorena partiotoiminnassa mukana olleita ja nyt aikuisena
vuosikymmenten jälkeen palaavia
o aikuisena uutena mukaan tulevia
➔ Näillä eri alaryhmillä voi olla samatkin motiivit, mutta erilaisia tarpeita päästäkseen
mukaan
3. Muutama elämänkaaripsykologinen ajatus siitä miten aikuisuusikä poikkeaa nuoruusiästä ja
toisaalta muuttuu aikuisuuden myötä
Aikuisuus ei ole yhtenevä elämänvaihe, siitä usein erottuu mm.
o
o
o

nuoren aikuisuuden suuret ratkaisut (ammatinvalinta, työ, parisuhde, perhe, asuntolaina
ym sitoumukset; toisaalta myö, maailmankuva, ihmiskäsitys, arvomaailma jne)
keski-iän ruuhkavuodet täynnä työtä, perhettä, omien vanhempien ja läheisten asioita jne –
tai näiden puuttuminen
myöhemmän aikuisuuden taaksepäin katsominen – kaikki ei enää ole mahdollista, mutta
mitä vielä haluaisin tehdä, millaisen jäljen jätän

4. Mitä siis käytännössä vinkiksi jos halutaan lpk:n toimintaan mukaan oikeasti aikuisia? Keskustelua
ryhmissä

➔ Ryhmien ajatuksista koottuja vinkkejö:
o henkilökohtainen lähestyminen ja tunteminen, räätälöinti
o sosiaalinen ja moraalinen lupa sanoa ei, jopa useampia kertoja → mikä ”oikeuttaa”
sanomaan EI, tästä hyvä puhua ääneen (esim. tentti – vaikka sen voisikin uusia, lapset –
vaikka heillä onkin myös toinen vanhempi, oman perheen tärkeät asiat, luottamustehtävät
joihin on sitoutunut – vaikka niitä juuri nyt onkin ehkä liikaa, oma jaksaminen …. )
o ryhmässä on julkisesti sovittu siitä että eri ihmisillä mahdollisuus olla mukana ajallisesti eri
määrä – ja tämä on kaikille aidosti ok
o arvostetaan aidosti jokaisen panostusta, vaikka osa antaa enemmän ja osa vähemmän
aikaansa
o ex-johtajien pooli ja sille yhdyshenkilö – joka on sitkeä
o vertaistoiminta aikuisillekin, elämyksellisyys, uuden oppiminen, hulvattomuus ja aikuinen
heittäytyminen
o palaute, kiittäminen (henkilökohtainen joulutervehdys, jossa aidosti kiitosta siitä mitä kukin
yhteiseksi hyväksi on tehnyt), kannusta, kehu, tue ja tarjoa uutta
o koulutusten ja muiden kiinnostavien juttujen markkinointi mahdollisimman
henkilökohtaisesti
o mahdollisuudet oman osaamisen hyödyntämiseen
o kokouksille päättymisaika, joka toteutuu
o tiedottaminen myös ei-niin-aktiivisille aikuisille + mukaan pyytäminen
o uusien mukaan ottaminen + ryhmäyttäminen – tekeminen yhdistää, partiokielen ja lpk:n
perinteen tulkkaus tulokkaalle, oma kummi/tulkki
o luonnossa oleminen ”metsäterapia”
o mahdollisuus olla toisten partioaikuisten kanssa, ”aikuisuus” ihmissuhteissa
o suunnitelmallisuus, vuosikello, pestit
o uuden aikuisen partio-osaamisen kehittämisestä huolehtiminen
o pienten lasten äitejä motivoitu / rekrytty leirille ”saatu nukkua kokonaisen yön
heräämättä” ☺
o nuorten ja aikuisten erilaisen aikakäsityksen ymmärtäminen ja huomioon ottaminen
o sen ymmärtäminen että partio on nuorten harrastus, jossa tavoitteena ei aina ole
mahdollisimman hyvin tekeminen vaan myös kasvun ja oppimisen mahdollisuudet
o vanhemman ja partioaikuisen roolien ero

