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LIPPUKUNTAVALMENTAJAN 
PESTIKORTTI N I M I                           P Ä I V Ä M Ä Ä R Ä

 LIPPUKUNTAVALMENTAJALLE KUULUVAT OSA-ALUEET:  VALMENTAJA 

 PESTISSÄ KEHITTYMINEN JA TUKI

LIPPUKUNNAN  
JOHTAMINEN: 

 hyvä hallintotapa, toiminnan ja 
talouden suunnittelu, kalus-
tosta huolehtiminen, viestintä, 
yhteydet taustayhteisöön ja 
sidosryhmiin, jäsenrekisteri

 huolehtii siitä, että lippukunnas-
sa ymmärretään päätöksentekoa 
(vastuu päätöksistä, taloudesta 
ja ihmisistä)

KEHITTYMINEN:
 johtajamäärän tarve ja  
muutokset, uusien ryhmien 
aloittaminen, jäsenmäärän 
seuraaminen ja uusien  
jäsenten ottaminen

PARTION  
PERUSELEMENTIT:

 partion arvot, partio-ohjelma, 
partiomenetelmä, partion 
strategia

PARTIOKASVATUS:
 Turvallisuusohjeet ja  
Turvallisesti yhdessä -koulutus

SUOMEN PARTIOLAISTEN STRATEGIASTA:

PARTIO ANTAA  
TAIDOT ELÄMÄÄN 

 Lippukuntavalmentaja 
tukee lippukunnanjohta-
jaa ja johtokolmikkoa ar-
vioimaan ja kehittämään 
jatkuvasti lippukunnan 
toimintaa.  
TYÖKALU: Laadun 
portaat, pitkän tähtäimen 
suunnitelmat,  
Haaveiden lippukunta, 
lippukunnille-sivusto

 Lippukuntavalmentaja 
kannustaa lippukunnan-
johtajaa olemaan avoin 
uusille yhteistyökumppa-
neille (esim. SPR, urheilu-
seurat, kunnan työnte-
kijät) ja tunnistamaan 
mahdollisuuksia uusiin 
yhteistyön tapoihin. 
TYÖKALU: Lippukunnat 
ja sidosryhmäyhteistyö 
-dokumentti:  
partio.fi/lippukunnille/ 
lippukunnan-johtaminen/ 
sidosryhmat-ja-vaikutta-
minen 

 Lippukuntavalmentaja 
kannustaa lippukuntaa 
tekemään vastuullisia 
valintoja arjessa ja 
osallistumaan aktiivisesti 
esimerkiksi kehitysyhteis-
työhankkeeseen tai muu-
hun yhteiskunnallisesti 
vaikuttavaan projektiin.  
TYÖKALU: kestävästi 
partiossa 

 
PARTIO 
KASVAA 

 Valmentaja varmistaa, että 
lippukunnanjohtaja osaa tehdä 
lippukunnan toiminnasta kai-
kille avointa ja valmentaa koh-
taamaan ja ottamaan vastaan 
muunkielisiä/muista taustoista 
tulevia sekä huomiomaan muut 
erityisryhmät toiminnassaan. 
TYÖKALU: lippukuntien yhden-
vertaisuussuunnitelmarunko, 
Helppo tulla -tunnus,  
Kaikki mukaan -koulutus 

 Lippukuntavalmentaja analysoi 
vuosittain lippukunnanjohtajan 
kanssa lippukunnan jäsenra-
kennetta ja auttaa asettamaan 
tavoitteita sen kehittämiseksi.  
TYÖKALU: Lippukuntaviisari, 
Laadun portaat 

 Valmentaja varmistaa, että 
lippukunnanjohtaja ymmärtää 
jäsenrekrytoinnin tärkeyden ja 
osaa perustella sen myös  
muille johtajille (jäsenrekry- 
tapahtumat, aikuiset, nuorem-
mat ikäkaudet). 
TYÖKALU: kasvumateriaalit 

 Lippukuntavalmentaja tukee 
lippukunnanjohtajaa viestinnän 
ja markkinoinnin suunnittelussa 
ja toteutuksessa niin, että tavoi-
tetaan mahdollisimman monia 
ja erilaisia ihmisiä/ryhmiä. 
TYÖKALU: Selkokieliset/ 
erikieliset materiaalit,  
viestinnän ja markkinoinnin 
materiaalit 

 Lippukuntavalmentaja kannustaa 
lippukunnanjohtajaa kokeilemaan 
uusia toimintamuotoja yksin tai 
lähilippukunnan kanssa. 
TYÖKALU: Partiopotentiaalitaulukko, 
toimintamuotojen omat materiaalit

 
PARTIO ON PARAS  
PAIKKA TEHDÄ  
VAPAAEHTOISTYÖTÄ 

 Lippukuntavalmentaja varmistaa, 
että lippukunnanjohtaja on pestattu. 
Tarvittaessa lippukuntavalmentaja 
pestaa lippukunnanjohtajan.  
TYÖKALU: Lippukunnanjohtajan 
pestikortti, pestaamisen materiaalit

 Lippukuntavalmentaja huolehtii 
siitä, että lippukunnanjohtaja tuntee 
pestijärjestelmän ja on pestannut 
pestijohtajan ja ohjelmajohtajan.  
TYÖKALU: Pestijohtajan ja ohjelma-
johtajan pestikuvaukset, pestikortit 
ja pestiavain 

 Lippukuntavalmentaja keskustelee 
lippukunnanjohtajan kanssa pesti-
kortin avulla tämän osaamisalueista 
ja löytää myös kehittämiskohteita 
pestiin liittyen.  
TYÖKALU: pestikortti, mentoroin-
tiohjelma, partiokoulutukset 

 Lippukuntavalmentaja valmentaa 
lippukunnanjohtajaa kehittämään 
lippukunnan toimintakulttuurista 
hyvän hallintotavan mukaista, 
avointa ja hyvää yhteishenkeä 
edistävää. 
TYÖKALU: Laadun portaat, hallinnon 
materiaalit, Paras paikka tehdä 
vapaaehtoistyötä -työkalu 
 

PESTIN 
ALUSSA

pestikeskustelu, valmentajakoulutus

PESTISSÄ  
KEHITTYMINEN

verkkokoulutukset, piirin tapaamiset  
ja koulutukset, Kohtaus, Ko-Gi, VBL

PESTIN TUKI Valmentaja kuuluu valmentajakolmikkoon,  
jossa saa vertaistukea, jakaa tietoa lippu- 
kunnista, sekä jakaa lippukuntien parhaita 
käytäntöjä. Valmentaja saa tukea piiristä ja 
mentorilta.

 VALMENTAJALLE  ON HYÖDYKSI:
 X  osata kuunnella, kysyä,  

kyseenalaistaa ja haastaa

 X  taito ja mielenkiinto  
kohdata erilaisia ihmisiä 

 X  ongelmanratkaisukyky sekä 
valmius toimia muuttuvissa 
ja hankalissakin tilanteissa

 X  neuvottelu- keskustelu- ja 
fasilitointitaidot 

 X  taito valmentaa yksilöä ja  
ryhmää niiden tarpeiden 
mukaisesti

 X  on sovitusti yhteydessä 
lippukuntaan. 

 X  tuntee lippukunnan  
nykytilanteen.

 X  tunnistaa lippukunnan toi-
mintaan liittyviä haasteita 
ja kehityskohteita partiotoi-
minnan laadun kriteerien 
sekä Suomen Partiolaisten 
strategian pohjalta. 

 X  asettaa tavoitteita yhdessä 
johtokolmikon kanssa. 

 X  huolehtii, että toimet tavoit-
teiden saavuttamiseksi 
tehdään ja tukee lippukun-
taa johtamaan muuttuvia 
tilanteita sekä auttaa 
löytämään ja tunnistamaan 
tarvittavat työkalut. 

 X  asettaa tavoitteen  
jokaiselle tapaamiselle 
lippukunnan kanssa.  

 X  kannustaa johtokolmikkoa 
alueelliseen yhteistyöhön.

 X  pyytää tarvittaessa apua ja 
välittää lippukunnan  
tukitarpeen eteenpäin 
piirissä.

PARTIOTOIMINNAN  
LAADUN KRITEEREISSÄ:


