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YHTEINEN TEHTÄVÄMME

Partiokasvatuksen ansiosta yhä useammat lapset ja 
nuoret kasvavat tasapainoisiksi, vastuuntuntoisiksi, 

aktiivisiksi ja itsenäisiksi yhteisön jäseniksi 



KAIKKI LÄHTEE 

LIPPUKUNNASTA



SIKSI TAVOITTEENAMME ON:

VAHVAT, HYVINVOIVAT 
LIPPUKUNNAT

Joissa partio-ohjelma toteutuu mahdollisimman laajasti 

ja jokaisen lapsen, nuoren ja aikuisen on hyvä toimia ja olla mukana.



Hyvinvointi lisääntyy kun 
lippukuntia johdetaan hyvin

Tärkeintä lippukuntien johtamisessa on huolehtia siitä, että

Lippukuntaa johdetaan: hallinto pyörii vaivattomasti,  rahahanat 
pulppuavat, tekijöille on hommia, hommille on tekijöitä, uusia 
jäseniä tulee, viestintä rullaa ja kaikki tietävät, missä mennään.

Ihmisiä johdetaan: Lippukunnan johtajisto voi hyvin, heillä on pesti 
ja pestin mukainen koulutus, heillä on intoa ja iloa ja kunnianhimoa, 
sekä ajatusta siitä, mitä partiossa tekisi seuraavaksi mieli tehdä. 

Partio-ohjelman toteutumista johdetaan: pyritään siihen, että 
kaikissa ikäkausissa on hyvää toimintaa, ja siihen, että jokainen 
toimii oman ikäkautensa mukaisessa ryhmässä. Tehdään 
ohjelmatapahtumia yhdessä oman alueen muiden lippukuntien 
kanssa, järjestetään ROK, Kitt, majakka ja muut ilman, että kukaan 
joutuu ahdinkoon. 



Liian monessa 

lippukunnassa 

lippukunnanjohtaja 

huolehtii kaikesta 

melkein yksin.



…silloin lippukunnan johtajistossa 
näyttää helposti tältä



JAETAAN HOMMIA!



PESTIJOHTAJA
johtaa ihmisiä

LIPPUKUNNANJOHTAJA
johtaa lippukuntaa

OHJELMAJOHTAJA
johtaa partio-ohjelmaa



Lippukuntia johtaa timanttinen johtokolmikko

Lippukunnanjohtaja johtaa lippukuntaa: hallinto pyörii vaivattomasti,  
rahahanat pulppuavat, tekijöille on hommia, hommille on tekijöitä, uusia 
jäseniä tulee, viestintä rullaa ja kaikki tietävät, missä mennään.

Pestijohtaja johtaa ihmisiä: Lippukunnan johtajisto voi hyvin, heillä on pesti ja 
pestin mukainen koulutus, heillä on intoa ja iloa ja kunnianhimoa, sekä 
ajatusta siitä, mitä partiossa tekisi seuraavaksi mieli tehdä. 

Ohjelmajohtaja johtaa partio-ohjelman toteutumista: pyritään siihen, että joka 
ikäkaudelle on hyvää toimintaa. Tehdään ohjelmatapahtumia yhdessä oman 
alueen muiden lippukuntien kanssa, järjestetään Sepeli, ROK, KITT,  U-projekti 
ja muut ilman, että kukaan joutuu ahdinkoon. 



Johtajistolla on kivaa, partiopesti tuntuu mielekkäältä ja johtajiston kesken on 
hyvä henki. Ihmiset ovat pesteihinsä koulutettuja ja motivoituneita.

Partio-ohjelma toteutuu laadukkaasti ja mahdollisimman laajasti. Jokaiselle on 
tarjolla oman ikäkauden ohjelmaa.

Hallinto ja lippukunnan arki sujuvat, ja kaikkien on helppo keskittyä toiminnan 
järjestämiseen.

Kun lippukunnan johtajisto 
onnistuu johtamistehtävässään



Miten lippukunnassa käyttöön?

Aluksi….

-Päättäkää ottaa pestit käyttöön, oli tilanteenne mikä tahansa
-Merkitkää tekijät Kuksaan (voi tehdä jo ennen virallisia päätöksiä…)
-Tarkistakaa lippukuntanne säännöt: vaativatko muutoksia esim. hallituksen 
kokoonpanon osalta
-Miettikää ja muokatkaa pestikuvaukset ja työnjako teille sopivaksi & viestikää siitä koko 
johtajistolle
-Kouluttautukaa uusiin pesteihin
-Tehkää tarvittavat viralliset päätökset

Ja sitten…
-Viekää sovitut uudet toimintatavat lippukuntanne käytännön toimintaan
-Sopikaa yhdessätekemisen pelisäännöistä
-Viestikää ja tiedottakaa, pitäkää uudistus esillä
-Seuratkaa SP:n ja piirin viestintää, tutustukaa ja käyttäkää työkaluja 
-Hyödyntäkää alueenne valmentajia&aluetoimintaa ja tehkää 
     yhteistyötä muiden lippukuntien johtokolmikoiden kanssa

https://www.partio.fi/wp-content/uploads/2018/05/Pestikortti.pdf


Miksi käyttöön?

Vaikka hommia jaetaan, usein lpkj on silti se työmyyrä. Tämä vähän tasaa työtaakkaa.

Nostaa pestauksen merkitystä. Periaatteessa tiedämme mikä pesti on, mutta kuinka usein niitä 
oikeasti käydään? Entä kuinka usein ”vanhojen jäärien” kanssa käydään välipestikeskusteluja ja 
kysytään heiltä, mitä he oikeasti haluavat vielä partiossa tehdä. 

Ohjelmajohtajalla on aikaa ja osaamista suunnitella tulevaa siten, että kohderyhmä tulee 
huomioituna kokonaisuutena. Ei siis vain ohjelmaa, vaan myös kasvatusta & laatua!

Pestijohtaja yhdistää vielä KoVaakin paremmin pestin ja siihen tarvittavan koulutuksen; mitä tietty 
homma lippukunnassa vaatii ja antaa tekijälleen

Tarvitaan se joku, joka muistaa että samoajat ja vaeltajatkin ovat kohderyhmää, eivät vain johtajia

Uusien pestien käyttöönotolla voidaan päästä siihen että uuden aikuisen mukaantulo sujuu yhtä 
kitkattomasti kuin uuden sudenpennun. Tässä on isossa roolissa toimiva pestijohtaja ja sen myötä 
selkeä vastuu perehdyttämisestä ja sen käytännöistä. 

Tuo lippukuntaan hieman uudenlaisia pestejä – kaikki eivät ole viikkotoiminnan tekijöitä ja uudet 
pestit tarjoavat tekemistä myös isompia kokonaisuuksia kaipaaville

Kuksa, tiedonkulku ja tuki: SP:n ja piirin taholta siirrytään/siirrytty vähitellen kolmen johtajan malliin

Selkeyttää johtajiston käytäntöjä, tiedetään kuka vastaa mistäkin

Aitoa yhdessä tekemistä!



Miksi käyttöön?

Mahdollistaa sen ettei lippukunnanjohtajan tarvitse tietää jokaista pientä yksityiskohtaa partio-
ohjelman toteutumisesta kaikissa eri ryhmissä, vaan saa ohjelmajohtajalta valmiiksi kootun 
riittävän yleiskuvan tilanteesta. Näin lpkj voi keskittyä paremmin pidemmän tähtäimen 
suunnitteluun, isompiin linjoihin ja strategiseen johtamiseen näin halutessaan. 

Lippukunnanjohtajana voi toimia myös nuori, kun pestijohtajuus ja ohjelmajohtajuus ovat 
kokeneemmilla hemmoilla

Ohjelmajohtaja kantaa vastuuta esimerkiksi siirtymistä, KITT:stä, Sepeleistä ym. jotka monessa 
lippukunnassa toteutuvat vähän niin ja näin…

Partiossa tehdään yhdessä = johtokolmikolla kivempi miettiä asioita kuin yksin. Hyvin yhteen 
toimiva kolmikko lisää yhdessä tekemisen meininkiä.

Selventää työnjakoa ja voi auttaa miettimään&kehittämään myös lippukunnan muiden pestien 
sisältöä. Selkiyttää vastuunjakoa myös lpk:n ulkopuolisille; kehen ottaa missäkin asiassa. Tämä 
toki vaatii että esim. lippukunnan nettisivuille avataan kaikkien pestiä ja lisätään yhteystiedot. 

Henkilökohtainen kehittyminen, koska johtokolmikolle on tarjolla uutta koulutusta, 
henk.koht.valmennusta, mentorointia..

Tunne siitä, että joku muukin (kuin lpkj) kantaa kokonaisvastuuta lippukunnasta

Kolmen hengen ryhmä on riittävän vahva toimiakseen hyvin, vaikka yksi olisikin hetkellisesti 
poissa pelistä



Kiitos!
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