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Johtokolmikko edistyneille 
Tule kuuntelemaan miten tehostaa johtokolmikon toimintaa ja hankkimaan 
uusi ideoita yhteistyöhön. Koulutus sopii jo johtokolmikon käyttöönottaneille 
lippukuntien johtokolmikoille ja sellaiseen haluaville…

→ Keitä tänään paikalla?

Lippukunnan toiminnan kehittäminen? Pestin siirto seuraavalle? Perusjutut 
pestikohtaisista hommista on hallussa, mutta miten ”lisäpalikat”? Toimiiko 
työnjako? 

→ Mitä muuta? Mitkä teidän lippukunnassanne ovat suurimmat kysymykset (tai 
parhaat onnistumiset)? 



Mistä lähdettiin liikkeelle 2016…



Missä ollaan nyt?
Kuksaan merkittynä L-SP:ssä 134 lippukunnanjohtajaa, 90 pestijohtajaa ja 90 
ohjelmajohtajaa

Johtokolmikkopesteihin koulutettu 10-15/pesti/vuosi

Koulutettuja pestissä toimijoita / alue (2018):

• Joillain alueilla koulutettuja lippukunnanjohtajia 1, eniten kouluttautuneilla 
alueilla 4

• Vähiten kouluttautuneilla alueilla ohjelma- ja pestijohtajia 0, eniten 
kouluttautuneilla alueilla ohjo:ja 4, pejo:ja 5

Johtokolmikko-pestien tukena johtokolmikon pestikortti, partio.fi-sivut ja 
siellä olevat materiaalit erityisesti pestijohtajille, johtokolmikko-koulutukset, 
Johtolanka-uutiskirje, aluetiimit ja valmentajat, Laadun portaat –työkalu, HaLi-
työkalu, piirin mentorointiohjelma, Parempi lippukunta -verkkokoulutukset..

Miten paljon pestejä mietitty lippukunnissa pestien käyttöönoton jälkeen?



PIIRI PIENI PYÖRII..
Sisäpiiri-ulkopiiri: Miten useimmin kysyttäjä kysymyksiä voisi ratkoa?



Kysymykset&vastaukset

Mikä on hyvä työnjako? Mitä kannattaa tehdä yhdessä?

- nelikko, lpkn tarpeen mukaan, poistaa klikkiytymistä

- alpkj, pitkän linjan partiolainen, ohjaa ja tukee -> saattaako estää myös 
johtokolmikon uutta muotoutumista?

- sihteeri mahdollisesti mukaan nelikkoon

- alpkj -> vastuullinen varahenkilö (säännöissä lpkj + kaksi varapuheenjohtajaa -> 
helpottaa muiden tahojen ymmärrystä)

- kolmikko, lpkj enemmän paperipartiolainen ja suhteidenhoitaja, ohjelmajohtaja 
vastaa ikäkausitoiminnasta, pestijohtaja aloittanut koulutussuunnitelman

- viisikko (alpkj poistumassa), sitten neljä, mutta ohjelmajohtaja paripestinä (su-se
ja ta-va), ei ikäkausivastaavia -> paripestillä vastuun jakaminen ja työmäärän 
pienentäminen



Kysymykset ja vastaukset
- SP:n pohjapestien muokkaaminen omaan toimintaan sopivaksi

- kolmikkona johdetaan ja murehditaan lpkn: asioita yhdessä

- Miten tehdä johtokolmikon pestien sisällöt ja vastuujaot selväksi muulle johtajistolle? Miten 

saada muu lpk ymmärtämään, että lpkj ei ole ainut, joka hoitaa asioita?

- puolivuosittain suunnitteluviikonloput, joissa käydään läpi lpkn organisaatiota ja tehtäviä

- Pestauksien jakaminen pestijohtajan ja ohjelmajohtajan välillä?

- Ohjelmajohtajalle kaikki ikäkausitoimintaan liittyvät pestaukset, muut pestijohtajalle, 

hallitukselle ryhmäpestikeskustelut

- ikäkausiryhmäkeskustelut ohjelman kautta, mutta toteutuuko näin ihmisten pesteissä 

kehittyminen ja käykö esim. koulutuksen tarve esille

- pestijohtaja pestaa kaikki, ohjelmajohtaja valvoo ikäkausiohjelman toteutumista



Kysymykset ja vastaukset

Miten ohjelmajohtajan pitäisi toimia käytännössä? (Ohjelmajohtaja toimii vain 
paperilla)

- ohjelmajohtaja toimii taustalla

- keskeisin pesti  kohderyhmälle suunnatun toiminnan kannalta

- Miten ja missä vaiheessa kouluttaa seuraavaa?

- pestin suosituskesto 3 vuotta, niin että johtokolmikkopestit vaihtuu 
vuorovuosina, jatkuvuus

- pyydetty vaeltajia mukaan johtoviisikon kokoukseen tutustumaan ja 
näkemään, että homma ei ole niin pelottavaa

- ennakointi kouluttautumisessa hyvä, jos vaan mahdollista

- koko johtokolmikko kurssille enne  kauden alkamista



Kysymykset ja vastaukset

Miten työnjako johtoporukan ja hallituksen välillä?

- koko johtoporukka kuuluu myös hallitukseen, ei ehkä niin suurta muutosta 
vanhaan, vaan useampi tyyppi lpkjn saappaissa

- mitä johtokolmikko voisi miettiä keskenään, toiminnan kehittäminen

- kurssille mukavampi mennä niin, että on tehnyt pestiä jo vähän ennen ja 
sitten reflektoida omaa toimintaa

- Miten pestijohtajan pestistä saadaan konkreettinen ja sellainen, että se 
koetaan tarpeelliseksi? 

- pestikortin mukainen toiminta, kouluttautuminen mielessä, nyt kurssilta 
inspiraatiota ja työkaluja pestikeskusteluihin

- HR-enkeli: mitä kuuluu? -kyselyt, johtajarentoutukset, miten toiminta on 
startannut syksyllä (esim. Whatsapp-kysely)

- jaksamiseen avuksi aikuispartiotoimintaa halukkaille



Kysymykset ja vastaukset

- miten suunnitelmallista seuraavien johtajien rekrytointi? Excel kuudelle 
vuodelle vai ajatukset pestijohtajan omassa päässä

- riittääkö johtajistolla intoa muuhun kuin hallintoon, jos on pieni lpk ja 
johtokolmikossa on kaikki lpkn johtajat  - ehkä ratkaisuna johtokaksikko tai 
joku muu muunnelma sen mukaan, miten jakaminen on lpk:ssa luontevaa

- olisiko mahdollista kehittää kummilpk-meininkiä? joku samanlaisessa 
tilanteessa/samalla mallilla toimiva toinen lpk, jonka kanssa sparrailla ja 
pohtia, miten joku asia kannattaisi toteuttaa (muutenkin kuin johtokolmikko-
asiassa)



Kysymyksiä, joista ei erikseen 
keskusteltu

Johtokolmikkopestit on käytännössä hakusessa

Mitä kukin johtokolmikosta käytännössä tekee lippukunnassa?

Vastuun- ja työnjakojen selkiinnyttäminen, mikä kuuluu kenellekin?

LKPJ:a (vanha) ei kiinnosta hallintoasiat, mikä nykyjaossa on siinä pestissä 
keskeisintä → seuraava rekryttävä nykykuvauksen mukaisesti

Pestien päällekkäisyys, useat pestit

Miten saada pestikeskustelut luonteviksi


