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L IPPUKUNNASSAMME? 

Oman lippukunnan työnjakoa kannattaa hetki  
miettiä. Ketkä meillä johtavat? Ketkä ottavat vastuuta? 

Ketkä tekevät? Huolehditaanko johtajiston hyvinvoinnista ja 
partio-ohjelman toteutumisesta?  

Työnjaon päivitys ei tuo lippukuntaan yhtään  
uutta tehtävää. Tehtävät vain jaetaan toisin kuin ennen.  

Pestijohtaja tai ohjelmajohtaja voivat hyvin toimia samalla 
esimerkiksi lippukunnanapulaisjohtajana tai sihteerinä.  
Tällöin pärjää vähemmälläkin määrällä ihmisiä. Isossa  
lippukunnassa kannattaa toki olla kullekin asialle oma 

pestinhaltijansa. Sekä pestijohtajan että ohjelmajohtajan 
kannattaa kuulua hallitukseen.

Uusia henkilöitä ei välttämättä tarvitse rekrytoida. Parempi 
lippukunta -blogissa kerrotaan lisää siitä, miten ikäkausi- 

johtajat tai hallitus kannattaa järjestää.

PA R E M P I L I P P U K U N TA .F I /T YO N J A KO

L I IAN MONI 
L IPPUKUNNAN-
JOHTAJA TEKEE 
KA IKEN YKS IN.
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LIPPUKUNNANJOHTAJA 
JOHTAA LIPPUKUNTAA 

KAIKKIEN LIPPUKUNNAN VAPAAEHTOISTEN on helppo keskittyä 
omaan pestiinsä, kun hallinto pyörii vaivattomasti, projektit rullaavat, 
talousasiat ovat kunnossa ja viestintä on toimivaa.   Lippukunnan- 
johtaja pitää lippukunnan pyörät pyörimässä ja johtaa hallitusta.  

Päivitetty työnjako keventää lippukunnanjohtajan pestiä. Yhtään uutta 
tehtävää ei ole keksitty, mutta niitä on jaettu aiempaa useammalle.  

OHJELMA- 
JOHTAJA  
JOHTAA  
PARTIO- 

OHJELMAN  
TOTEUTUMISTA  

LIPPUKUNNASSA 

PARTIO-OHJELMA TOTEUTUU 
parhaimmillaan, kun kaikissa ikäkau-
sissa on laadukasta, kivaa ja kasva-
tustavoitteiden mukaista toimintaa. 
Ohjelmaa toteutetaan ja tapahtumia 
tehdään yhdessä alueen muiden  
lippukuntien kanssa. 

Ohjelmajohtaja työskentelee tiiviis-
sä yhteistyössä ikäkausivastaavien ja 
alueensa muiden ohjelmajohtajien 
kanssa. Vanhempien ikäkausien  
ohjelma ja monet ohjelmatapahtu-
mat, kuten Sepeli, KITT, ROK ja U-pro-
jekti voi olla hyvinkin järkevää tehdä 
alueen yhteistyönä. Ohjelmajohtaja 
huolehtii siitä, että jokainen lippu-
kunnassa toimiva pääsee osallistu-
maan oman ikäkautensa ohjelmaan. 

Ohjelmajohtajan pesti korvaa aiem-
man kaikkien ikäkausien ikäkausivas-
taavan, joka on joissain lippukunnissa 
käytössä. Ohjelmajohtaja on varsin 
konkreettisten asioiden äärellä, hän 
saa muut loistamaan ja on kiinnostu-
nut partiokasvatuksesta  
ja sen sovel- 
tamisesta. 

MENTORI  
AUTTAA KEHITTYMÄÄN 

PESTISSÄ 

LIPPUKUNNANJOHTAJAN, PESTIJOHTAJAN 
ja ohjelmajohtajan kannattaa pyytää itselleen 
mentori. Mentori voi olla oma tai yhteinen. 
Mentoriksi voi pyytää sellaisen tyypin, jolta 
tekee mieli kysyä, kun tulee tenkkapoo.  

Jokaisesta lippukunnasta löytyy joku entinen 
lippukunnanjohtaja tai muu hyvä aikuinen, joka 
on valmis välillä kuuntelemaan ja sparraamaan. 
Mentorin pestistä on tulossa lisätietoa ensi 
vuoden aikana. 

PESTIJOHTAJA  
HUOLEHTII  

VAPAAEHTOISISTA  
LIPPUKUNNASSA 

LIPPUKUNNAN JOHTAJISTO VOI HYVIN, kun 
jokaisella on motivoiva pesti ja tieto siitä, mitä 
pestissä pitää osata. Kaikilla on intoa, iloa ja kun-
nianhimoa, sekä ajatus siitä, mitä partiossa tekisi 
seuraavaksi mieli tehdä. 

Pestijohtajaksi kannattaa pestata aikuinen, jolla 
on kokemusta työelämästä. Hän on lippukunnan-
johtajan tärkeä työpari, ehkä jopa samalla lippu-
kunnanapulaisjohtaja.

 Pestijohtaja tuntee lippukunnan aikuiset ja joh-
tajiston. Hän auttaa jokaista johtamaan, löytämään 
motivaation ja tarvittavan tuen sekä pitämään 
hyvän pestikeskustelun.  

Pestijohtajan tärkein työkalu on pestijärjestelmä. 
Pestijohtaja auttaa löytämään oikeat tyypit pestei-
hin sekä lippukunnan sisältä että ulkoa. Pestijoh-
taja pitää huolen myös siitä, että kukin pestaaja 
tietää mitä tehdä. 

Pestijohtajan pesti 
korvaa koulutusvas-
taavan pestin. Teh-
tävä on kuitenkin 
koulutusvastaavan 
tehtävää laajempi.  

JAETAAN HOMMIA

Ilolla toimivia  
johtajistoja näyttää  
yhdistävän yksi asia: 
hommia on jaettu  
useammalle ihmiselle.  

Kun työtä on jaettu 
useammalle, voi lippu-
kunnanjohtaja keskittyä 
johtamiseen. Silloin 
muutkin voivat menes-
tyä pestissään. Lippu-
kunnanjohtaja vastaa 
kokonaisuudesta, joten 
hänen on hyvä käyttää 
aikaa yhteydenpitoon ja 
ihmisten kanssa jutte-
lemiseen sekä asioiden 
kehittämiseen. 

Lippukunnan johtamisen 
teemat voidaan jakaa 
kolmeen ryhmään: lippu-
kunnan, ihmisten 
ja partio-ohjelman to-
teutumisen johtamiseen. 

Jako on meille partio-
laisille looginen: 

 Lippukunnan,  
hallituksen,  

viestinnän ja  
talousasioiden  
pitää pyöriä. 

Partio-ohjelman  
pitää toimia ja olla 
hyvin toteutettu. 

LIPPU- 

KUNNANJOHTAJAN  
TUKENA ON PIIRIN  

LIPPUKUNTA- 

VALMENTAJA. 

OHJELMA- 

JOHTAJAN TUKENA  
ON PIIRIN  
OHJELMA- 

VALMENTAJA. 

PESTI- 

JOHTAJAN TUKENA 
ON PIIRIN  
PESTAUS- 

VALMENTAJA. 

 Lippukunnan  
tekijöillä pitää olla  

hyvä mieli ja  
heidän pitää saada  
tukea tehtäväänsä. 

LIPPUKUNNAN  
PÄIVITETTY TYÖNJAKO

Jos lippukunnanjohtaja  
vastaa kaikesta tästä yksin,  
on pestitaakka aikamoinen. 

YHTÄÄN UUTTA TEHTÄVÄÄ EI OLE KEKSITTY, 
MUTTA NIITÄ ON JAETTU AIEMPAA USEAMMALLE.  

SOPIVA TYYPPI  
MIELESSÄ?

Liitteenä kutsukortit 
pesteihin!
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