
JOHTAMINEN
Uusien lippukunnanjohtajien ilta 6.3.2019 / Kisse



Unelmoi!

• Missä haluat lippukuntasi olevan kolmen,  entä viiden vuoden 
päästä? Miksi haluat juuri sinne?

• Mitä lippukunnassa tehdään silloin eri tavalla kuin tällä hetkellä?

• Mikä on sinulle tärkeää? Mitkä jutut on säilytetty? Mistä luovuttu?

• Keitä on mukana? Mitä haluat heille tarjota? Jakavatko he 
unelmasi?

• Miten yhteiseen unelmaan päästään? Mikä saa teidät 
onnistumaan?

 Uskalla ajatella isosti!



Mitä? Miksi? Miten?

Mitä? Visio = unelma; millainen on haaveidesi lippukunta? Mikä olisi sen tunnuslause? 
Sinun, lippukuntanne, partion visio…

Miksi? Missio = tehtävä; lippukuntanne toiminta-ajatus, sen olemassaolon syy.  Oma, 
mutta partiossa myös hyvin pitkälti jaettu…

Miten? Strategia = suunnitelma; miten saavutetaan tavoiteltu päämäärä? Miten 
päästään kohti visiota? Miten tällä hetkellä tehdään ja minkä pitää muuttua? Sinun, 
lippukuntanne, L-SP:n, SP:n strategia…

Onko teillä olemassa jonkinlainen pitkäntähtäimen 
suunnitelma? Olisiko hyvä olla? Paperilla?



Partio on partiota

• Toiminnalla ja tavoitteilla on monessa mielessä yhteiset, jaetut 
raamit

• Jaettu arvopohja, ihanteet ja lupaus, kasvatustavoitteet, 
partiomenetelmä, partio-ohjelma…

• Laatulupaus? Lupaako ”partio” harrastuksena jotakin?

• Partion johtamiskäsitys: yhteinen päämäärä, yhdessä tekeminen, 
tekemällä oppiminen, itsensä johtaminen ja näihin tarvittavat 
taidot 



Lippukunnanjohtaja on johtaja
• Lippukunnanjohtajan on unelmissaan hyvä olla askeleen edellä muita

• Ilman päämäärää ei ole johtamista

• Tee suunnitelmia, aseta tavoitteita! Ja jaa ne muiden kanssa!

• Tarpeen tullen palauta mieleen, mikä itseäsi alun perin motivoi? Mikä sai sinut lähtemään tähän?

Miksi sinä sitoutuisit toimintaan? Miten pitkään jaksaisit tehdä hommaa, josta et tiedä miksi sitä tehdään? 

Tai koska se on valmis? Ottaisitko itsellesi tehtävän, josta et tiedä paljonko se vaatii sinulta panostusta ja 

aikaa? Entä jos et tiedä saatko tukea ongelmatilanteissa? Tai jos et koskaan saa palautetta? Muuttaisitko 

toimintatapaasi, jos sinulle ei kerrottaisi miksi pitäisi? Entä jos mihinkään ei ole varauduttu ennalta, 

kiinnostaisiko vain ajelehtia tilanteesta toiseen?



Tavoitteita!
• Tavoitteet sekä itselle että lippukunnalle; suuria ja/tai pieniä, muuttuvia/pysyviä

• Välitavoitteiden kautta kohti päätavoitetta, auttaa hahmottamaan kokonaisuutta

• Realistisuus (nykytila/tavoitetila) ja konkreettisuus, mihin oikeasti voidaan 

vaikuttaa ja kenen vastuulla on että asia etenee; kun jotain oikeasti tapahtuu, se 

lisää hallinnantunnetta ja motivaatiota

• Mitattavuus, jotta tiedetään onko tavoite saavutettu ja jotta sitä voidaan juhlistaa! 

Laadulliset ja määrälliset mittarit, osallistujatavoitteet, aktiivisuustavoitteet, 

palautteet jne. 

• Jatkuva, toistuva seuranta ja palautteisiin reagoiminen. Kirkkaana mielessä miksi 

jotain tehdään, miksi jotain muutettiin! Kehitysideoihin tarttuminen ja niiden 

listaaminen, jotta on mahdollisuus seurata niiden etenemistä ja palata 

myöhemmin.



Arvoilla johtamista
- Piirrä paperille nelikenttä

- Kirjoita pystyakselin yläpäähän ”tärkeä” ja alapäähän ”ei tärkeä”

- Kirjoita vaaka-akselin vasempaan päähän ”ei näy toiminnassani” ja 
oikeaan päähän ”näkyy toiminnassani”

- Sijoita partioihanteet nelikentällä oikeisiin paikkoihin siten, miten 
itse ne arvotat ja miten ne näkyvät tekemisessäsi/johtamisessasi 
juuri tällä hetkellä

kunnioittaa toista ihmistä, rakastaa luontoa ja suojella ympäristöä, 
olla luotettava, rakentaa ystävyyttä yli rajojen, tuntea vastuunsa ja 
tarttua toimeen, kehittää itseään ihmisenä, etsiä elämän totuutta



KIITOS!
WWW.PARTIO.FI
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