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Haaveiden lippukunta (HaLi)-työkalun tarkoitus on kannustaa 
lippukuntaa määrätietoiseen, osallistavaan, innostavaan ja luo-
vaan pitkän tähtäimen suunnitteluun.  

Ohjeelliseksi aikaväliksi on esitetty kolme vuotta, mutta  
HaLi-suunnitelma sisältää myös lyhyemmän aikavälin  
välitavoitteita - askelia. 

Haaveiden lippukunta ei ole vain taulukon täyttämistä, vaan 
se on jatkuva prosessi. Ensin haaveillaan isosti ja sitten valitaan 
haaveet ja tavoitteet, jotka täytetään taulukkoon. Eikä se jää sii-
hen - suunnitelmia ihan oikeasti seurataan ja tavoitteiden ete-
nemistä ohjataan ja tuetaan alueellisten valmentajien ja oman 
piiritoimiston puolesta. Suunnitelmaa ei tehdä vain suunnitel-
man vuoksi.  

VALMENTAJAN ROOLI ON TÄRKEÄ 
Valmentajan rooli on auttaa lippukuntia tekemään pitkän täh-
täimen suunnitelma kolmelle vuodelle, ohjata sen seurantaa ja 
motivoida toteuttamaan sitä. Valmentajat saavat perehdytystä 
tehtävään.  

Lippukunta voi tehdä pitkän tähtäimen suunnitelman (HaLi) 
myös itsenäisesti, mutta valmentajan vastuulla on huolehtia, 
että lippukunnat tekevät sen. Valmentajien kanssa käydään 
vuosittain läpi, missä vaiheessa minkäkin lippukunnan  
suunnitelmat ovat. 

TAVOITTEET,  
TOIMENPITEET JA  

YHDESSÄ TEKEMINEN

HAAVEIDEN 
LIPPUKUNTA
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1. VALMISTAUTUMINEN: 1 H 
2. HAAVEILUTYÖPAJA: 2 H 
   Alkulämmittely  
   Nykytilan arviointi 
   Haaveilu 
   Haaveet konkreettisiksi tavoitteiksi 
   HaLi-taulukon täyttäminen 
   Haaveilutyöpajan päätteeksi 

3. TOIMINTAVAIHE  
 – HALIN TOTEUTTAMINEN, 1-3 VUOTTA  

4. TAVOITTEIDEN SEURANTA  
 JA PÄIVITYS VUOSITTAIN  

5. UUDEN HALIN  
 (KOLMIVUOTISSUUNNITELMAN)  
 LAATIMINEN 

Tämä ohje noudattaa näiden vaiheiden mukaista järjestystä.  

NÄIN TEHDÄÄN  
HAAVEIDEN LIPPUKUNTA  

HAAVEIDEN  
LIPPUKUNTA

H A AV EILU

TOIMINTA-
SUUNNITELM AT

TOIMINTA

SEUR A NTA  
JA PÄIV IT YS
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1. VALMISTAUTUMINEN 

Tärkein ohje ennen haaveilua on valmis-
tautua kunnolla! Etsi käsiisi tarvittavat 
materiaalit työpajaa varten, tutustu erilai-
siin menetelmiin ja tee tarvittavat valmis-
telut, kuten eväiden hankinta. 

Tarvitset mieluusti tietokoneen,  
fläppipaperia, post-it –lappuja, kyniä ja 
taustatiedoksi materiaalia, josta voi lähteä 
perustamaan haaveita: 

• Lpk-viisari  
 (vuosiselosteen pohjalta laadittu)

• Piiriviisari

• Paras vapaaehtoistyöpaikka  
 -kyselyn tulokset  
 (ei välttämättä kaikilla) 

• Laadun portaat parempaan  
lippukuntaan 

• Lippukunnan edellinen HaLi tai muu  
kehityssuunnitelma (jos tehty) 

Materiaaleista on hyvä tehdä poimintoja jo 
valmiiksi. Voit kysyä omalta piirin toimis-
tolta apua materiaalien keräämiseen. 

VINKKEJÄ  
VALMISTAUTUMISEEN
•  Mieti, paljonko aikaa on käytettävissä  

 ja huolehdi, että ehditte tehdä kaiken.

•  Mieti, mikä tila soveltuu työpajaan ja  
 mitä välineitä tarvitsette. 

•  Kutsu rohkeasti mukaan myös samoajat  
 - he ovat lippukunnan tulevaisuus. 

•  Voit selvittää etukäteen lippukunnan  
 tärkeimmät perinteet, joiden kehittä- 
 minen voi olla osa tavoitteita. 

•  Voit tutustua lippukunnan pesti- 
 tilanteeseen ja pestien jakautumiseen  
 lippukunnan jäsenten välillä. 

•  Voit antaa osallistujille ennakko- 
 tehtävän:    
  Miettiä lippukunnan nykytilaa  
     etukäteen 

•  Mitkä muut tapahtumat voivat viedä  
 lippukunnan resursseja HaLi-projektin  
 kanssa samaan aikaan? Esim. kisojen  
 järjestelyvuoro, yhteistapahtuma  
 Marttojen kanssa, lippukunnan juhla- 
 vuosi. 

• Mitä muita isoja tapahtumia on  
lähitulevaisuudessa? (partioviikko, piiri- 
leiri, Finnjamboree) 

•  Onko lippukunnalla käynnissä jo  
 jokin muu projekti esimerkiksi  
 piirin kanssa yhteistyössä?

•  Hyvät eväät parantavat  
 tunnelmaa ja auttavat jaksamaan.

MITÄ TIETOJA VIISARISTA  
KANNATTAA POIMIA: 
 Jäsenmäärä ja sen kehitys 
 Ikäjakauma 
 Toiminnan aktiivisuus  

   lippukunnassa 

Näitä voi verrata  
piirin keskiarvoon. 
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Pidemmän aikavälin suunnitelmia laatiessa 
on tärkeää saada kaikki toimijat sitoutettua 
tavoitteisiin, ja parhaiten tähän pääsee par-
tiossa haaveilemalla porukalla oikein isosti. 

Tämä haaveilutyöpaja on tarkoitus pitää 
silloin, kun haaveita halutaan määritellä 
isommalla porukalla. Ehkä olette päässeet 
jo edellisiin haaveisiin tai alatte määritellä 
niitä ensimmäistä kertaa? Näillä ohjeilla 
saat työpajan vedettyä ja tulokset kirjattua 
helposti jatkotyöskentelyä varten. Työpaja 
on sujuvampi, jos sitä vetää kaksi henkilöä: 
kenties jotkut alueen valmentajista tai pari 
vanhaa lippukunnanjohtajaa. 

Ihanteellista on, että lippukunnasta on 
mahdollisimman iso ryhmä lippukunnan 
samoajia, vaeltajia ja aikuisia mukana. Tarvi-
taan kiireetön hetki ja rauhallinen tila. 

Haaveilutyöpajassa haaveillaan isosti, eikä 
jäädä miettimään, onko resursseja, kuten 
johtajia, tarpeeksi haaveiden toteuttamiseen. 
Yksi haave voi tietysti olla isompi määrä 
johtajia.  

 
2.1 ALKULÄMMITTELY  

Työpajan aloittaa alkulämmittely. Oli ta-
pahtuma sitten erillinen tilaisuus tai osana 
kämppäretkeä, on hyvä käyttää hetki tun-
nelmaan virittäytymiseen ja aloittaa har-
joitteilla, jotka auttavat ujompiakin osallis-
tujia saamaan sanansa muiden kuultavaksi.  

Alkulämmittelyä ei pidä sotkea varsinai-
seen haaveiluun (2.3.), sen tarkoitus on 
virittäytyä tunnelmaan. Alkulämmittelyssä 
saattaa kuitenkin nousta esiin hyviä asioita 
ja huomioita, joihin kannattaa palata haa-
veiluvaiheessa. Toisen työpajan vetäjistä 
kannattaakin kirjata asioita ylös jo  
alkulämmittelyn aikana (mielellään  
osallistujien nähtäville).   

Lämmittelynä toimii erilaiset kysymykset, 
kuvakortit, leikit ja pelit. 

2. HAAVEILUTYÖPAJA 
        

HAAVEISTA PITKÄN TÄHTÄIMEN SUUNNITELMAAN  

VINKKEJÄ  
ALKULÄMMITTELYYN
• Erilaisia kysymyksiä, joko  

 pareittain tai kaikki yhdessä 
Esim. mikä on ollut parasta 
partiossa viime vuonna/ mikä  
motivoi partiossa/mitä haasteita  
partiossa on ollut/ heikentääkö  
 jokin asia motivaatiota? 
Vastauksia voi kirjata esim.  
Post-it-lapuille tai sähköisille  
anonyymiseinille, esim. Flinga ja  
Padlet  

• Dixit-kortit tai muut kuvat, kuten  
 postikortit (myös netistä voi  
 tulostaa erilaisia kuvia) 
Esim. valitse kuva, joka kuvaa  
lippukuntaamme parhaiten kolmen  
vuoden kuluttua. Käydään läpi  
kaikkien vastaukset.  

Ota kortti, joka vastaa nykytilaa ja  
ota seuraavaksi kortti, joka vastaa    
haaveidesi lippukuntaa. 

• Muovaillaan muovailuvahasta  
 unelmiemme lippukunta 

• Pantomiimia ryhmittäin 
Ryhmä esittää haaveidensa  
lippukuntaa ja muut arvaavat,  
mistä on kyse. Esim. paljon aikuisia,   
oma kämppä jne.   

• Kahoot! -visailu: kahoot.com
Kysymyksiä vastausvaihtoehtoineen.  
Jokainen “pelaaja” valitsee itselleen  
mieluisimman vastausvaihtoehdon.  
Jokaisen kysymyksen jälkeen  
nähdään vastausvaihtoehtojen  
suosio.   
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ALKULÄMMITTELYN JÄLKEEN  
KÄYDÄÄN LÄPI LIPPUKUNNAN  
NYKYTILA SEURAAVIEN  
TEEMOJEN KAUTTA. 
Myös tästä osiosta voi nousta jo esiin  
haaveita, joten kirjurin kannattaa olla 
tarkkana.  

• Partio-ohjelman toteutuminen

• kasvatustavoitteet

• yhteisöllisyys

• sidosryhmät

• vanhemmat

• lpk:n omat ”painotukset”,  
kuten meripartio tai erätoiminta  
 
Voit käyttää myös apuna Suomen   
Partiolaisten Laadun portaat  
parempaan lippukuntaan -työkalua  

KATSE VIISAREIHIN JA  
PARAS VAPAAEHTOISTYÖPAIKKA 
-KYSELYN TULOKSIIN: 
•  Miltä näyttää lpk:n tila tilastojen  

 valossa – vastaako jäsenistön omaa  
 kuvaa: Oma fiilis ”meillähän menee  
 oikein hyvin” vs. lpk-viisari kertoo,  
 että sisäänotto on liian vähäistä. 

•  Lippukunnan pestitilanteiden   
 kartoitus: katsokaa, mitä pestejä  
 lippukunnassa on ja kuinka monelle  
 (harvalle) henkilölle nämä ovat  
 jakautuneet. 

2.2 NYKYTILAN ARVIOINTI 

ESITÄ KYSYMYKSIÄ  
LIPPUKUNNALLE: 
•  Vastaavatko viisarit/taulukot  

 haaveidesi lippukuntaa? 

• Mitä tarvitsee tehdä, jotta päästään   
kohti haaveiden lippukuntaa? 

•  Esimerkkikysymyksiä voi käydä   
 myös partiomenetelmän kautta,   
 toteutuuko partiomenetelmä.  

•  Valmentaja kirjoittaa asiat taululle/ 
 fläpille/jonnekin näkyville ja  
 ryhmittelee niitä. 

  Tässä kohdassa valmentajan  
aikaisemmin tekemät  

muistiinpanot lippukunnan  
materiaaleista ovat hyödyllisiä.



7

Haaveilulle on hyvä varata riittävästi ai-
kaa, arviolta 30–45 min. Valitse menetel-
mä osallistujajoukon mukaan (osallistujien 
määrä, ikäjakauma yms.) ja lippukunnan 
tilanteen mukaan. Haaveideoita kannat-
taa kerätä tässä kohtaa mahdollisimman 
paljon. Jos haaveilua tehdään suullisesti, 
on tärkeää kirjata ideoita ylös haaveilun 
aikana. 

Olemme listanneet ohjeeseen muutamia 
esimerkkimenetelmiä, mutta voit vapaasti 
valita itsellesi ja tilanteeseen parhaiten 
soveltuvan menetelmän.  

2.3 HAAVEILU

AIVORIIHI   
• Arvostelu on kokonaan kielletty,  

 ideat karsitaan vasta jälkikäteen.  

• Myös hullut ideat ovat tärkeitä.  

• Määrä tärkeämpi kuin laatu, koska  
suuresta määrästä voi löytyä kultahippu.  

• Muiden ajatuksia ja ideoita  
 parannellaan ja yhdistellään,  
 ei kuitenkaan arvostellen.  

 IDEAKORTTIEN KIERRÄTYS 
• Menetelmässä  osallistujat istuvat pöy-

dän ääressä ja kirjoittavat lapuille ideoita 
(yhden kullekin) ja asettavat ne sitten 
oikealle puolelleen pinoon. Kun ideat al-
kavat ehtyä osallistuja ottaa vasemmalla  
puolella olevasta pinosta kortin ja lähtee  
kehittelemään sen ideaa pidemmälle.   

SEINÄTAULUAIVORIIHI
• Menetelmässä ideat kirjoitetaan seinätau-

lulle ja osallistujat kiertävät sitten katse-
lemassa muiden seinätauluja ja pyrkivät 
kehittelemään niiden ideoita edelleen.  

3+ JA MITEN  
• Yksittäisiä ideoita arvioidaan eri   

näkökulmista. 

•  Tavoitteena on löytää  
käyttökelpoisimmat ideat. 

•  Jokaista esitettyä ideaa arvioidaan  
erikseen tuomalla ensin esille  
vähintään kolme hyvää puolta ideassa.  
Vasta tämän jälkeen on lupa esittää  
miten-kysymyksiä kritiikkinä idean  
toimivuutta kohtaan. 

•  Vertailemalla lopuksi arvioitujen  
ideoiden hyviä puolia suhteessa  
niiden toteutuskelpoisuuteen,  
pystytään valitsemaan käyttö- 
kelpoisimmat ideat toteutettaviksi. 

  Muistakaa hyödyntää jo  
aiemmissa vaiheissa esiin  

nousseita asioita. 

HAAVEILUN  
TEHOSTAMISEKSI  

VOI ESITTÄÄ ERILAISIA  
KYSYMYKSIÄ, ESIMERKIKSI: 

  Jos ei olisi mitään esteitä,  
missä lippukunta on kolmen  

vuoden päästä?  

  Jos lippukunnalla olisi käytös-
sä 5000 euroa rahaa ja 20 teki-

jää, mitä lähdettäisiin tekemään?  
 

  Mikä lippukunnassa ärsyttää, 
mitä lippukunnan toiminnassa 

muuttaisit/parantaisit? 
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On mahdollista, että haaveilijat alkavat velloa nykytilan ahdistavuudessa sekä  
takertuvat epäolennaisuuksiin, eikä haaveilu luonnistu.  Silloin on hyvä antaa  

ohjeeksi: ”Unohda realismi ja kerro villeimmätkin haaveesi.” 
Tässä muutamia menetelmävinkkejä, joilla ongelmista ja haasteista päästään  

yli ja ne voidaan muuttaa mahdollisuuksiksi ja haaveiksi.

NOUSIKO NYKYTILAN ARVIOINNISSA  
ESIIN ONGELMIA TAI HAASTEITA? 

LEELIAN LEPOTUOLI  
 Vetäjä antaa yhden ongelman  

kerrallaan yhdelle osallistujalle. 
 Ongelman saanut pääsee lep-

poisaan paikkaan (esim. lepo-
tuoliin) piirin keskelle ja muut 
antavat hänelle positiivista kan-
nustusta ja neuvoja juuri tähän 
ongelmaan.  

TULEVAISUUSVERTAS 
 Ongelman jakaminen osiin:  

Mitkä ovat yksittäiset ongelman 
osatekijät? 

UTOPIAVAIHE 
Jokaiseen yksittäiseen ongel-
maan pyritään tuottamaan ”yltiö-
positiivinen” vastakohta.  

TODELLISTAMISVAIHE 
Etsitään jokaiseen ongelmaan  
3 askelta, jotka tarvitaan pääs-
täksemme alkuperäisestä tilan-
teesta unelmaa kohti.  

PÄÄTÖSVAIHE 
Käydään läpi mitkä toimen- 
piteistä olisivat todellisia ja 
mahdollisia toteuttaa.

VIISI KERTAA MIKSI  
 Menetelmä, joka pureutuu  

ongelman syihin ja pakottaa  
näkemään ne. 
 Kysymällä viisi kertaa  ”Miksi?”  

saadaan syvempi ymmärrys asioista.  
Mahdollistetaan syy –seuraus  
-yhteyksien selvittäminen.  
Menetelmä vie usein pohjimmaisen, 
yksinkertaisen syyn tai perustelun luo, 
ja mahdollistaa siten muutoksen.

INTERNET ON ERILAISIA  
OHJEITA PULLOLLAAN.  

TÄSSÄ MUUTAMA LINKKI: 
  tevere.fi/menetelmia

 www.globaali- 
kasvatus.fi/tiedostot/ 

Fasilitaattorin_tyokirja.pdf

  www.innokyla.fi/kehittaminen/
etsi-ja-loyda/menetelma/ 

ideointi-ja-suunnittelu  

  edu.helsinki.fi/malu/ 
kirjasto/lor/main.htm

http://tevere.fi/menetelmia/
http://www.globaalikasvatus.fi/tiedostot/Fasilitaattorin_tyokirja.pdf
http://www.globaalikasvatus.fi/tiedostot/Fasilitaattorin_tyokirja.pdf
http://www.globaalikasvatus.fi/tiedostot/Fasilitaattorin_tyokirja.pdf
http://www.innokyla.fi/kehittaminen/etsi-ja-loyda/menetelma/ideointi-ja-suunnittelu  
http://www.innokyla.fi/kehittaminen/etsi-ja-loyda/menetelma/ideointi-ja-suunnittelu  
http://www.innokyla.fi/kehittaminen/etsi-ja-loyda/menetelma/ideointi-ja-suunnittelu  
http://www.edu.helsinki.fi/malu/kirjasto/lor/main.htm
http://www.edu.helsinki.fi/malu/kirjasto/lor/main.htm
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2.4. HAAVEET KONKREET-
TISIKSI TAVOITTEIKSI 

Kun haaveilu on tehty, käydään läpi tuo-
tokset ja valitaan niistä yhdessä noin 
kolme isoa haavetta tavoitteiksi. Iso haave 
on niin iso, että siihen sisältyy useita väli-
tavoitteita = askeleita ja sen toteutuminen 
kestää lähtökohtaisesti kolme vuotta.   

Kun haaveet on valittu, määritellään niil-
le vielä välitavoitteet eli askeleet. Osa väli- 
tavoitteista on varmasti syntynyt jo haa-
veilun aikana, mutta nyt ne pitää vielä 
jäsennellä.  

Tämän vaiheen voi tehdä erilliselle pa-
perille tai jo suoraan taulukkoon (ks. kohta 
2.5.)

ESIMERKKI 
HAAVE 1:  
LISÄÄ UUSIA AIKUISIA  
LIPPUKUNTAAN 

ASKEL 5: Perehdyttäminen ja sitout-
taminen lippukunnan toimintaan syys-
marraskuu 2020 
ASKEL 4: Rekrytapahtuma elokuu 2020  
ASKEL 3: Avoin retki aikuisille touko-
kuu 2020 
ASKEL 2: Perehdyttäminen ja sitout-
taminen lippukunnan toimintaan syys-
marraskuu 2019 
ASKEL 1: Rekrytapahtuma elokuu 2019

2.5. HaLi-TAULUKON  
TÄYTTÄMINEN

Kun haaveiluvaihe on suoritettu ja ta-
voitteet valittu, täydennetään ne HaLi-
taulukkoon.  Hyvä olisi, jos valmentaja (tai 
toinen vetäjistä) täyttäisi alustavasti HaLi-
taulukkoa jo haaveilun aikana, jotta kaikki 
hyvät ideat saadaan varmasti ylös. Homma 
sujunee paremmin, kun toinen vetää settiä 
ja toinen toimii kirjurina. 

Taulukon avulla isot tavoitteet pilkotaan 
konkreettisiksi toimenpiteiksi ja tarvitta-
vat resurssit määritellään.  

2.6. HAAVEILUTYÖPAJAN 
PÄÄTTEEKSI 

Kun taulukko on täytetty, kannattaa vielä  
sopia, miten haaveiden toteutumista  
seurataan (ks. kohta 4), esim. milloin 
pidetään seurantatapaaminen. Tärkeää on 
varmistaa, että jokainen tietää mahdolliset 
omat vastuualueensa.

1. Haaveet kirjoitetaan  
paperin ylälaitaan.  

2. Mietitään  
miten haaveisiin päästään:  

laitetaan askeleita  
(post-it-lapuilla) kohti haavetta. 
Näistä askeleista tulee konkreet-
tisia välitavoitteita, jotka otetaan 
lippukunnan toimintasuunnitel-

maan ja kirjataan HaLi-taulukkoon. 

  Tallenna ylijääneet  
haaveet jonnekin, sillä niitä  
voi hyödyntää myöhemmin. 
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Kun HaLi-taulukko on täytetty, eli suun-
nitelmat ovat valmiit, siirtyy pallo lippu-
kunnalle ja suunnitelmien toteuttaminen 
alkaa. Valmentajan tärkein tehtävä on 
kannustaa lippukuntaa toteuttamaan 
suunnitelmat ja muistuttaa, että HaLi ei 
ole vain taulukon täyttämistä. 

3. TOIMINTAVAIHE  
– HaLin TOTEUTTAMINEN 

VALMENTAJAN VIESTI  
LIPPUKUNNALLE: 
Haaveiden lippukunta -taulukko 
on täytetty – hienoa! Muistakaa, 
että pitkän tähtäimen suunni-
telma ei ole mikään irrallinen 
yksittäinen asia, vaan se on 
tiiviissä kytköksessä lippukunnan 
vuosisuunnitteluun.  

Tehdessänne vuosittaista toi-
mintasuunnitelmaa nostakaa 
siihen HaLi-taulukosta ko. vuo-
den aikana suoritettavat toimen-
piteet. Jakakaa selkeästi vastuut, 
eli kuka vastaa mistäkin toimen-
piteestä.  

Haaveiden lippukunta –tau-
lukko toimii lippukunnan johta-
misen työkaluna, joten sitä tulisi 
seurata säännöllisesti.  
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Pitkän tähtäimen suunnitelmien toteut-
tamiseen kuuluu olennaisesti seuranta ja 
suunnitelmien päivittäminen. Valmen-
tajan tehtävä on ohjeistaa ja muistuttaa 
lippukuntaa.    

VALMENTAJAN OHJE  
LIPPUKUNNALLE: 
Haaveiden seurantaa kannattaa tehdä 
esim. johtokolmikon voimin säännöllises-
ti. Laajempi päivitys on hyvä tehdä vuosit-
tain, esimerkiksi lippukunnan toiminta-
suunnitelman laatimisen yhteydessä.  

1. Aiempien haaveiden  
ja toimenpiteiden tarkastelu 
• Ovatko haaveet edelleen relevantteja? 

Ovatko ne edelleen asioita, joihin lippu-
kunta haluaa panostaa tulevan vuoden 
aikana? 

• Ovatko suunnitellut toimenpiteet to-
teutuneet? Missä määrin? Merkitään 
taulukkoon toimenpiteet, jotka on tehty 
ja vedetään yli ne, jotka eivät ole enää 
relevantteja. Jos osa suunnitelluista toi-
menpiteistä on jäänyt tekemättä, mutta 
ne tuntuvat edelleen tarpeellisilta, on 
tällaiset syytä siirtää toteutettavaksi seu-
raavan vuoden aikana.

•  Onko jokin haave jo toteutunut?  
> vapautuu resursseja uusiin haaveisiin 
 

2. Haaveiden ja  
toimenpiteiden päivitys 
• Käydään läpi ja päivitetään suunnitellut 

toimenpiteet ja aikataulut 

• Jäikö jokin suunniteltu, mutta tarpeelli-
nen toimenpide tekemättä? Siirtäkää se 
alkavan vuoden toimenpidelistalle.  

• Toteutuivatko haaveet? Entä onko uusia 
haaveita? Jos on, niin luodaan uusia haa-
veita toimenpiteineen haaveilumenetel-
män avulla.

4. TAVOITTEIDEN SEURANTA  
JA PÄIVITYS  

5. UUDEN HaLin LAATIMINEN
KUN KOLME VUOTTA EDELLISESTÄ HALISTA ON KULUNUT,  
ON AIKA ALOITTAA UUSI KIERROS. 

  Saavutetuista tavoitteista on hyvä 
viestiä koko lippukunnalle!  

Järjestäkää esimerkiksi juhlat  
haaveiden muuttuessa todeksi  

– niiden eteen on tehty töitä, joten 
on myös kiitoksen aika.

  Lippukunnan johtokolmikon  
vaihtuessa on hyvä muistaa,  

että väistyvä lippukunnanjohtaja  
käy läpi/perehdyttää lippukunnan 
HaLi-tilanteen seuraajalleen tai 

koko uudelle hallitukselle.
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Anni Karsma, Mikko Kouhia, Hanna Laine, 
Niko Tamminen
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