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Partio takaisin! 

• Harrastukset aloitetaan yhä nuorempana. 

• Ilman uusia jäseniä toiminta loppuu. 

• Partion ei anneta loppua. Eihän? 
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Lippukuntien jäsenmäärä on 
laskenut ja laskee edelleen 

Vuosi 2006 2007 2008 2009 2010 2011     

Jäsen-
määrä 

9970 
 

9788 
 

9539 
 

9524 
 

9261 
 

8854 
     

    -182 -249 -15 -263 -407 -1116 -223,2 

    

-1,8 
% 

 

-2,5 
% 

 

 
 

-0,2 
% 

 

-2,8 
% 

 

-4,4 
% 

 

-11,2 
% 

   

(jäsenmaksun maksaneet) 
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Älköön kukaan ymmärtäkö 
tätä väärin! 

• Tämä johtaa turmioon – väki loppuu! 

 

• Tilanne on muutettavissa, mutta EI 

nykyisellä tavalla. Hyvä laatu ei riitä! 

 

• Tarvitaan uusia ryhmiä! Uusia laumoja! 
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Miten muutos on hiipinyt 
lippukuntiin? 

• Lähes kaikki lippukunnat ovat 

menettäneet jäseniään joka vuosi. 

 

• Yksi lippukunta menettää keskimäärin 3 

jäsentä vuodessa.  

 

• Muutosta ei huomaa lippukunnassa 

kahdessa vuodessa. Se hiipii! 
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Miksi juuri ekstralauma? 

• KAIKKI jäsenmäärän mittarit näyttävät 

rajua pudotusta sudareissa & 

seikkailijoissa. 

• Lähes jokainen lippukunta on luopunut 

yhdestä laumasta 

• Viisi vuotta sitten laumoja oli 254 

• Viime vuonna laumoja oli 181 
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Kasvukyselyssä esiintulleita 
ansoja: 

• 54 % ei ole rekrynnyt johtajia tai aikuisia, vaikka heistä 

on pula (vain 20 % on rekrynnyt)  

• ”Tää on just sopivan kokoista”  

• ”Haluamme kouluttaa johtajamme itse.”  

• ”Sopivanlaisia aikuisia ei ole löytynyt.”  

• ”Emme tahdo lippukuntaamme ulkopuolisia tukevia 

aikuisia tai lasten vanhempia.” 

• ”Ei me osallistuta kasvuun, kun meillä ei oo johtajia.” 
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Lippukunta porskuttaa, kun 
se ottaa joka vuosi uusia 

sudareita 
- ja kaikki ikäkaudet toimivat 

• 85-henkinen lippukunta tarvitsee joka 

vuosi kaksi uutta laumaa – 24 sudaria 

• 140-henkinen tarvitsee 40 sudaria 

• 170-henkinen tarvitsee 50 sudaria 
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Miten lippukunnat 
palautetaan loistoonsa? 

Mitä puuttuu? 

• Ryhmiä eli lapsia ja johtajia 

• Tietoa missä partio on – helposti. 
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Partio on loistoharrastus – 
tule mukaan! 

• Partio alkaa Töölössä 

–Ilvesveikot, Mechelininkatu 49, 

porttikäytävä 

–ke 22.8.2012 klo 17-18 

–Tapani Tulkki, puh. 0400 933 966 

–tapani.tulkki@ilvesveikot.fi 

–www.ilvesveikot.fi 

–Ilmoittaudu etukäteen tai tule paikalle! 

 

 

mailto:tapani.tulkki@ilvesveikot.fi
http://www.ilvesveikot.fi/
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Aletaan hommiin. 

1
1 


