
LISÄÄ TOIMINNAN VETOVOIMAISUUTTA JA 

JÄSENMÄÄRÄN KASVUA

ESIMERKKINÄ PARTIOLAISET

Ilona Turunen / Zonta International Piiri 20 ry 7.10.2018
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TULEVAISUUTEEN TÄHYÄVÄN 

YHTEISÖN TEHTÄVÄ



Uusien jäsenten hankkimista

Nykyisistä jäsenistä kiinni pitämistä

Jos uusia jäseniä ei tule lainkaan, jäsenmäärä alkaa vähitellen 
laskea

Vaikka uusia jäseniä tulisi, ilman jatkuvaa kasvutyötä
jäsenmäärä laskee yleensä joka tapauksessa

Mitä on kasvutyö?
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Nykyisistä jäsenistä kiinni pitämistä

Jos uusia jäseniä ei tule lainkaan, jäsenmäärä alkaa vähitellen 
laskea

Vaikka uusia jäseniä tulisi, ilman jatkuvaa kasvutyötä
jäsenmäärä laskee yleensä joka tapauksessa

Jos haluamme edistää yhteisömme tavoitteita, on 
jäsenmäärästä huolehtiminen ja siten kasvutyö tärkeää

Mitä on kasvutyö?



Kaikkein tärkein kysymys!

Partio: Maailman rauha, parempi maailma, aktiivisten ja 
ajattelevien yhteisön jäsenten kasvattaminen

– Tavoite ei toteudu, jos partio ei tavoita riittävää määrää 
lapsia ja nuoria

Yhteisön toimintakyky

Miksi?



Kaikkein tärkein kysymys!

Partio: Maailman rauha, parempi maailma, aktiivisten ja 
ajattelevien yhteisön jäsenten kasvattaminen

– Tavoite ei toteudu, jos partio ei tavoita riittävää määrää 
lapsia ja nuoria

Yhteisön toimintakyky

Mikä on teidän vastauksenne kysymykseen?

Miksi?



Strategiaa ei voi ulkoistaa – ei myöskään kasvua

Strategia, toimintasuunnitelma ja mittarit kaikilla tasoilla

”Partio kuuluu kaikille”

Keskusjärjestön kasvutavoitteet, aluejärjestöjen itse 
laatimat kasvutavoitteet, paikallisyhdistysten 
kasvutavoitteet

Kasvu on jokaisen asia –
ei vain johdon



Strategiaa ei voi ulkoistaa – ei myöskään kasvua

Strategia, toimintasuunnitelma ja mittarit kaikilla tasoilla

”Partio kuuluu kaikille”

Keskusjärjestön kasvutavoitteet, aluejärjestöjen itse 
laatimat kasvutavoitteet, paikallisyhdistysten 
kasvutavoitteet

Jokaisella teistä on rooli kasvussa – mikä se on?

Kasvu on jokaisen asia –
ei vain johdon



100 partiolaista vuoden 2030 loppuun mennessä

Partiolle tutuilla keinoilla ei päästä aivan maaliin asti –
jotain merkittävää on muututtava

Tavoitteen pilkkominen osiin – maltillisemmat
kasvutavoitteet kahden vuoden jaksolle

Konkreettiset toimenpiteet tavoitteen saavuttamiseksi

Uusien jäsenten hankkimisen 
tavoitteet



100 partiolaista vuoden 2030 loppuun mennessä

Partiolle tutuilla keinoilla ei päästä aivan maaliin asti –
jotain merkittävää on muututtava

Tavoitteen pilkkominen osiin – maltillisemmat
kasvutavoitteet kahden vuoden jaksolle

Konkreettiset toimenpiteet tavoitteen saavuttamiseksi

Mikä on Zonta Internatinal Piiri 20 ry:n tavoite?

Uusien jäsenten hankkimisen 
tavoitteet



Mukaan on vaikea tulla, jos toiminnasta ei tiedetä

Viestimmekö siellä, jossa kohderyhmä (=tulevat uudet jäsenet) ovat?

Vapaaehtoiset mukaan viestimään – viestintä ”omalle ryhmälle”

Sosiaalinen media – parhaimmillaan halpaa, mitattavaa ja tuloksekasta

Markkinointi kuntoon



Mukaan on vaikea tulla, jos toiminnasta ei tiedetä

Viestimmekö siellä, jossa kohderyhmä (=tulevat uudet jäsenet) ovat?

Vapaaehtoiset mukaan viestimään – viestintä ”omalle ryhmälle”

Sosiaalinen media – parhaimmillaan halpaa, mitattavaa ja tuloksekasta

Kuka teillä tekee viestintää ja markkinointia? Voisiko tekijöiden
joukkoa kasvattaa?

Markkinointi kuntoon



Tunne kohderyhmäsi

Partio on lasten ja nuorten järjestö, jossa on paikka 
kaikenikäisille

Kasvun resepti: 2 aikuista + 10 lasta on yksi uusi ryhmä

Aikuisia ja lapsia tavoitetaan hyvin eri tavoin

Keitä tarvitaan mukaan?
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Partio on lasten ja nuorten järjestö, jossa on paikka 
kaikenikäisille

Kasvun resepti: 2 aikuista + 10 lasta on yksi uusi ryhmä

Aikuisia ja lapsia tavoitetaan hyvin eri tavoin

Mikä on kasvunne resepti?

Keitä tarvitaan mukaan?



Mahtuuko meille mukaan? Jos ei, tilaa pitää tehdä

Partiossa perustettu uusia paikallisyhdistyksiä ja 
toimintaryhmiä

Kasvulle tilaa – uudet ryhmät



Mahtuuko meille mukaan? Jos ei, tilaa pitää tehdä

Partiossa perustettu uusia paikallisyhdistyksiä ja 
toimintaryhmiä

Onko teillä rajoituksia kasvulle? Miten ne poistetaan?

Kasvulle tilaa – uudet ryhmät



Kasvu on jokaisen asia – ei vain johdon

Uusien jäsenten hankkimiselle kunnianhimoiset, mutta 
mahdolliset tavoitteet

Markkinointi kuntoon 

Keitä tarvitsemme mukaan? Aikuisia ja lapsia?

Uudet paikallisyhdistykset, uudet toimintaryhmät

Uusien jäsenten hankkiminen –
vinkit partiosta



TOIMINNAN VETOVOIMA –
HALUTAANKO MEILLE?



Yhteisön on seurattava aikaansa

Yhteisön avoimuus ja halu ottaa uusia mukaan

Poistyöntävät tekijät – mikä saa jonkun kääntymään ovelta?

Onko meillä kivaa? Kerrommeko siitä?

Kasvutemppuja voidaan tehdä, mutta 
myös tuotteen on oltava kunnossa



Yhteisön on seurattava aikaansa

Yhteisön avoimuus ja halu ottaa uusia mukaan

Poistyöntävät tekijät – mikä saa jonkun kääntymään ovelta?

Onko meillä kivaa? Kerrommeko siitä?

Olemmeko valmiita muuttumaan?

Kasvutemppuja voidaan tehdä, mutta 
myös tuotteen on oltava kunnossa
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