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ALUETAPAAMINEN 3/2018  
 
 

1. TERVETULOA    

      
Aluetapaamisen avaus ja tervetulot, keitä paikalla?  
 

2. LIPPUKUNTAKUULUMISET (max 30 
min)      
 
Käydään kierros mitä lippukunnille kuuluu? Tavoitteena on jakaa helmiä ja hyviä 
käytäntöjä muillekin lippukunnille sekä kerätä tietoa ja palautetta piirin suuntaan. 
Kirjatkaa kuulumisia muistioon, jotta kuulumiset välittyvät myös piiritoimistolle. 
Kuulumiset voi pitää myös lopussa, jos se toimii teillä paremmin. Muistakaa kysyä 
kuulumiset myös niiltä jotka eivät pääse paikalle. 
 
Kuulumiset lyhyesti: 
 
• Mikä mättää?  
• Tähän olisi kiva saada tukea  
• Helmi juttu! 

3. AJANKOHTAISTA 
Johtokolmikoiden listaus 
 
Johtokolmikoiden kartoitus lippukunnissa. Pyrimme selvittämään lippukuntien 
johtokolmikkotilanteen, sillä kuksan tiedot eivät pidä täysin paikkaansa. Täyttäkää oheinen 
taulukko jokaisen lippukunnan osalta ja palauttakaa muistion ohessa Jemmaan. Jos 
lippukunnassa on merkitty kuksaan nimellisesti henkilö pestiin, älkää merkatko sitä 
taulukkoon, vain henkilöt, jotka oikeasti ovat pestissä. 
 
https://docs.google.com/spreadsheets/d/18sr8_qLoGvUbYPyBvGIAOSK818Bd9V-
7YEUnHat_YHg/edit?usp=sharing 
 
Tervetuloa partioon -kurssi 
 
Tervetuloa partioon -kurssi on tärkeä osa uuden aikuisen partiopolkua. Terkkukurssin voi 
järjestää omassa lippukunnassa tai alueellisesti valmiin materiaalin pohjalta. Terkkukurssin 
järjestäminen on lippukunnan omalla vastuulla. Kurssin voi järjestää muun muassa 
perhepartiolaisten aikuisille, partioon tutustumisiltana uusien partiolaisten vanhemmille tai 
uusille lippukuntaan liittyneille aikuisille. 
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Lippukuntapäivä ja piirin syyskokous 28.10.  
 
Syksyn Lippukuntapäivässä pääset oppimaan uutta, tutustumaan muihin Uudenmaan 
lippukuntiin ja vaikuttamaan piirin syyskokouksessa. Lippukuntapäivä on just sua 
lippukunnassa tomivaa varten, tule nauttimaan ja kehittämään osaamistasi! Tällä kertaa 
Lippukuntapäivä on osa piirin syyskokousta eli Lippukuntapäivä kuuluu kaikkien 
kokousosallistujien päivän ohjelmaan. 
 
Voit valita työpajateemoista itsellesi mielenkiintoisimman. Tarvitseeko lippukuntasi tukea 
esimerkiksi aikuisten rekrytointiin,hallituksen kokouksiin, johtajistotarpeen määrittämiseen tai 
lippukunnan ulkoiseen viestintään? Teemoina ovat: 
 

x Rekrytointi ja perehdytys 
x Potkua paperipartioon 
x Osaava ja innostunut johtajisto 
x Viestintä 
x Ikäkausiohjelmat ojennukseen (ikäkausittain) 
x Kisat ja retket 
x Kuinka kohdata ja ohjata haastavasti käyttäytyvää lasta 

 
Päivä startataan työpajalla, jonka jälkeen syödään lounas ja pidetään piirin syyskokous. 
 
Ilmoittautumiset 7.10. mennessä osoitteessa 
https://kuksa.partio.fi/Kotisivut/login.aspx?Id=20575 
 
Johtotähti 16.-17.11. Lappeenrannassa 
 
Tapahtuma on tarkoitettu kaikille paremmasta johtamisesta ja toiminnan kehittämisestä 
kiinnostuneille lippukunnanjohtajille, lippukunnanjohtajan apulaisille, ohjelmajohtajille ja 
pestijohtajille eli juuri Sinulle. Saat viikonlopun aikana roiman annoksen innostusta, 
vertaistukea, uusia näkökulmia ja osaavien kouluttajien tarjoaman rautaisannoksen pestissäsi 
tarvittavia tietoja ja taitoja. Tänne kannattaa suunnata kaikkien! 
  
Lauantain työpajoissa on jokaiselle jotakin. Parempaa johtamista lähestymme monesta 
näkökulmasta. Keskiössä yksilöiden ja tiimien johtaminen, johtamisen välineistä viestintä ja 
pestaaminen, ennakointi ja suunnittelu. Laatu, kehittäminen ja arviointi sekä arvot johtamisessa 
kruunaavat kokonaisuuden. Asioihin pureudumme käytännönläheisesti ja etsien vastauksia 
arjen ongelmiin yhdessä. Työpajojen vetäjillä on vahva tuntemus lippukuntatoiminnasta ja sen 
ajankohtaisista haasteista. Saat vertaistukea ja apua arjen ongelmiin sekä eväitä parempaan 
johtamiseen ja pestissäsi kehittymiseen. 
  
Tapahtuman aikana on lisäksi jäsenkokouksen osallistujien kanssa yhteinen arvokeskustelu 
lauantaina ja mahdollisuus jännittävien äänestysten seuraamiseen jäsenkokouksessa. Muun 
lisänä on paljon ajankohtaista asiaa ja hyödyllistä tietoa lippukunnan johtamisen ja 
lippukunnan toiminnan tueksi. Paikalla on koko Suomen Partiolaisten lippukuntatuesta 
vastaava luottisjoukko. Iltaohjelmaa sekä rentoa menoa Lappeenrannan kauniissa ympäristössä 
on luvassa sekä perjantaina että lauantaina. Ohjelmassa on varattuna runsaasti aikaa myös 
tutustumiseen, verkostoitumiseen ja keskusteluihin.  
  
Ilmoittautuminen aukeaa 1.9.2018. Kolme osallistujaa samasta lippukunnasta pakettihinnalla 
180€ tai 70€/hlö. Oma paikka tapahtumassa kannattaa varmistaa olemalla ajoissa. 
  
Lähde mukaan katsomaan tämän vuoden parhaan johtamistapahtuman antia ja pitämään 
hauskaa parhaassa partioseurassa! 
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Aikuisten omat ohjelmat syksylle: 

Aikuisten lohenpyrstöretki 6.10. 

Lohenpyrstöretkellä aikuiset pääsevät harjoittelemaan lohenpyrstö- ja tappiliitosten tekoa. 
Retkelle ovat tervetulleita kaikki yli 22-vuotiaat, halutessasi voit ottaa myös perheen mukaan! 
Liitosten harjoittelun lisäksi retkellä kokataan lohesta lounas. 

Osallistumismaksu: 10 euroa aikuiset / 5 euroa lapset 

Lisätietoja ja ilmoittautuminen (päättyy 6.9.2018): 
https://uusimaa.partio.fi/events/event/aikuisten-lohenpyrstoretki/ 

Pennit miljoonaksi-ilta 6.11. 

Tiedätkö mitä ovat osingot, ETF:t tai indeksirahastot? Osaatko laittaa rahan poikimaan vai 
makuutatko mammonaa nollakorkoisella säästötilillä? Jo muutamalla 
kympillä kuussa kerrytät mukavan summan pitkäjänteisellä sijoitustoiminnalla. Tule 
kuulemaan vastuullisesta ja tavoitteellisesta säästämisestä aikuisten sijoitusiltaan. Vapaa pääsy, 
aiempaa osaamista ei tarvita! Ilmoittaudu 7.10. mennessä. 
 
Lisätietoja ja ilmoittautuminen: https://uusimaa.partio.fi/events/event/aikuisten-pennit-
miljoonaksi-ilta/. 
 

Koulutukset: 
x Pestijohtaja-, ohjelmajohtaja- ja lippukunnanjohtajakoulutus 12.-14.10. 

Ilmoittautuminen päättyy 16.9. Lisätietoa: 
https://uusimaa.partio.fi/events/event/pestijohtaja-ohjelmajohtaja-ja-
lippukunnanjohtajakoulutus/ 

x Luotsikoulutus 27.10. Ilmoittautuminen päättyy 30.9. Lisätietoa: 
https://uusimaa.partio.fi/events/event/luotsikoulutus-7/ 

x Akela-sampo -koulutus 9.-11.11. Ilmoittautuminen päättyy 9.10. Lisätietoa: 
https://uusimaa.partio.fi/events/event/akela-sampo-koulutus-32018/ 

 
Luotsisatelliitti 6.10. Partioasemalla 
 
Valtakunnalliset luotsivihjarit kokoontuvat samaan aikaan ympäri Suomea. Uusimaalaiset 
tarpoja-, samoaja- ja vaeltajaluotsit kokoontuvat Partioasemalla. 
HUOM. Suomen partiolaisten tarjoama maksuton tapahtuma. 
Ilmoittautuminen auki 30.9. asti 
https://uusimaa.partio.fi/events/event/luotsipaiva-sp/ 
 

Hyvinvointisuunnitelmat 

Sopikaa lippukuntien kanssa hyvinvointisuunnitelmien päivittämisen ajankohta. Jos kaikki 
edellisen hyvinvointisuunnitelman tavoitteet on täytetty, niin keksikää uudet tavoitteet. Kaikilla 
on jotain kehitettävää.  
 
Adventtikalenterien myynti alkaa 15.10. 

Adventtikalenterikampanja tulee taas. Voisiko alueella miettiä yhteisiä myyntitempauksia tai 
jakaa myyntivuoroja kaupoissa.  
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Miten meni elokuun startti? 

Alkoiko syksyllä uusi ryhmä? Ei hätää, ryhmän voi aloittaa myöhemminkin syksyllä. Muita 
keinoja jäsenten saamiseksi: 
 

x Lasten vanhempien rekrytointi ryhmän johtajaksi 
x Koululaisten partioseikkailu -Vierailu kouluilla 

Tänä vuonna Uudeltamaalta on ilmoittautunut 117 koulua Koululaisten 
Partioseikkailuun. Lisätietoja kampanjasta: 
https://www.partio.fi/ajankohtaista/koululaisten-partioseikkailu. Koulut ovat siis 
saaneet tilata partioaiheista materiaalia koululaisten ohjelmaksi ja se on tarkoitus 
toteuttaa jo elo-syyskuussa. Kuten Esikoulujen partioviikossa, myös tässä 
kampanjassa kannattaa lippukuntien tehdä vierailuja paikallisiin kouluihin. 
Kiinnostunut yleisö on valmiina paikalla ja tavoitamme myös heidän vanhempansa. 
Kaikki vierailut on tähän mennessä koettu kannattaviksi! Petralta saa lisätietoa 
materiaalin tilanneista kouluista sekä koulujen yhteystiedot. Vierailut voi toteuttaa 
myös myöhemmin syksyllä.  

x Kaveri kokoukset 

Syksyllä kannattaa pitää kaverikokouksia, joissa kannustetaan ryhmäläisiä kutsumaan 
kavereitaan tutustumaan partioon. Ohjelmaa suunnitellessa kannattaa miettiä sitä, 
mikä olisi ei-vielä-partiolaisen näkökulmasta mielekästä ja osallistavaa. Älä ota turhia 
paineita kokouksen järjestämisestä, kyllähän me tämä osataan! Tärkeintä on, että 
kaverit pääsevät mukaan tekemään ja osallistumaan samalla tavalla kuin 
partiolaisetkin. 

 
Näin onnistut: 

1. Tee omannäköisesi kutsu ja anna se ystävällesi ajoissa 

2. Suunnittele ohjelmaa, mikä on mielestäsi partiossa parasta ja toteutettavissa  

3. Toteuta suunnitelmasi ja ole oma itsesi! 
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4. JOHTAMISMALLIN KOULUTUS, ELI 
MITEN PUHUTAAN JOHTAMISESTA 
LIPPUKUNNISSA (30MIN)   

  
Mitä johtajuus on? (5 minuuttia)   
  
Käydään läpi sitä, mitä johtajuus on.    
   
Johtaminen on hankala käsite. Sitä voi lähestyä esimerkiksi ajatuksella, että Johtaessamme 
vaikutamme ympäristössämme ja ihmisiin siten, että jotakin toimintaa tai muutosta tapahtuu, 
mitä muuten olisi jäänyt tapahtumatta.  
 
Johtamisen keinoja ja tapoja on valtavasti - jokaisella on omansa. Suora tehtävienjako 
kokouksessa, whats upissa pyydetty palvelus, ryhmälle annettu aikataulu, yhteevedetty 
keskustelu, asetettu tavoitetaso, julkisesti lausuttu kiitos tai lippukunnan jäsenille kirjoitettu 
sähköposti vivahteineen on johtamista. Lähes mikä tahansa teko voi olla johtamista, kun sillä 
pyritään vaikuttamaan johonkin lopputulokseen. Johtamaan opitaan ja kasvetaan kokemusten 
kautta. Kaikki johtajat ovat opetelleet omat keinonsa johtaa ja kaikki voivat oppia johtamaan. 
Partiossa johtamistehtävät ovat tärkeä osa partio-ohjelmaa ja  omia taitoja voi kehittää 
turvallisessa ympäristössä. 
 
 
Yksi turvallisemman kasvuympäristön varmistava tekijä on suositus parijohtajuudesta kaikissa 
ryhmissä. Parijohtajuus tarkoittaa sitä, että kullakin ryhmällä on lähtökohtaisesti vähintään 
kaksi johtajaa, jotka suunnittelevat, toteuttavat ja arvioivat ryhmän toimintaa yhdessä. Kaksi 
johtajaa pystyvät yhtä paremmin vastaamaan ryhmän jäsenten tarpeisiin ja esimerkiksi 
toimimaan erilaisina roolimalleina, joihin ryhmän jäsenet voivat tukeutua. 
 
Johtaminen ymmärretään helposti väärin ja partiossa pyrimme olemaan vastavoima 
väärinymmärrykselle. Johtaminen on väline, jonka lapset ja nuoret saavat partiosta, jotta he 
voivat olla paikallisen, kansallisen ja kansainvälisen yhteisön aktiivisia jäseniä.   
   

x Partio on kasvatusjärjestö   
x Partiolla on yhteiset arvot ja päämäärä   
x Haluamme olla tekemässä parempaa maailmaa   
x Meillä on visio siitä miltä yhteiskunnan pitäisi näyttää   

 
Mitä johtajuus ei ole / mitä johtajuus on:   
   

x Asemasta riippuvaa / vastuun kantamista   
x Valtaa / auktoriteettia, arvostusta   
x Ikää / taitoa   
x Syntymäominaisuus /opittu ominaisuus   

   
Johtamismalliin ja johtamistaitoihin tutustuminen   
 
Tutustutaan johtamismalliin ”Partion johtamismalli taidoilla” -kuvan avulla. Jokainen 
johtamistaito on harjoiteltavissa ja sitä on hyvä korostaa koulutukseen osallistujille. Malli on 
apuväline ja työkalu, ei itseisarvo.    
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Oma johtajuus -pohdinta ja keskustelu parin kanssa (5 min)  
  
Osallistujat saavat pohtia hetken aikaa itsekseen, mikä johtamismallin osa-alueista korostuu 
hänen omassa tekemisessään nykyisessä pestissä.    
Tämän jälkeen osallistujat voivat jakaa ajatuksensa parin kanssa ja keskustella, miten 
kehitettäväksi haluttua osa-aluetta voisi kehittää.    
   
   
Keskustelun purku (5 min)  
  
Kun keskustelua parin kanssa on kulunut riittävän kauan on syytä alkaa purkaa keskustelua 
yhdessä ryhmän kanssa. Purkavia kysymyksiä voi kehittää itse, mutta tässä on muutamia 
kysymyksiä joita voi hyödyntää. Keskustelua kannattaa käydä koko ryhmän kanssa.   
   
Mikä johtamismallin osa-alueista korostuu juuri sinun tavassasi johtaa?   
Miten johtamisesi muuttuisi, jos jokin alue poistuisi?   
Mikä johtamistaidoista on sellainen, jossa koet olevasi erityisen vahva?   
Mikä johtamistaidoista on sellainen, johon tarvitsisit vahvistusta?   
Miten tätä johtamistaitoa voisi vahvistaa?   

   
Täytetään johtajuuden itsearviointi-työkalu (5 min)  
  
Jokainen täyttää itsekseen johtajuuden itsearviointi-työkalun (LIITE). Kerrotaan, että työkalu 
löytyy tulostettavaksi partio.fi –sivulta, ja sitä voi hyödyntää lippukunnan johtajien kanssa.   
 
Erityisesti pestijohtajille (10min)   
  
Tämä osa on suunniteltu erityisesti pestijohtajille, mutta myös muut lippukunnan johtajat 
voivat tämän tehtävän tehdä . 
   
Piirretään tai heijastetaan seinälle johtamismallin liljakuva (LIITE). Tämän jälkeen jaetaan 
osallistujille pestikortit (LIITE) ja sinitarraa. Tämän jälkeen jokainen osallistuja saa asettaa 
kyseisen pestikortin siihen johtamismallin osa-alueeseen, jonka kokee korostuvan juuri siinä 
pestissä. Osallistujien valinnoista keskustellaan ryhmässä.   
   
Miksi valitsi juuri tämän osa-alueen   
Tarvitaanko muitakin osa-alueita?   
   
Tavoitteena ymmärtää se, että eri pesteissä korostuu erilainen johtaminen, mutta kuitenkin 
myös muita osa-alueita tarvitaan.   
Tavoitteena myös ymmärtää se, että eri pesteihin kannattaa pestata ihmisiä joilla on vahvuuksia 
juuri kyseiseen pestiin.   
   
Jaetaan kaikille Kehittyminen pestissä –työkalu.    
Työkalu on tehty pestaamisen helpottamiseksi. Työkalussa on kolme saraketta, jotka täytetään 
pestikeskusteluissa pestin alussa, pestin puolivälissä ja pestin lopussa. Työkalu löytyy partio.fi –
sivulta   
   
 
Linkki Kehittyminen pestissä - työkaluun  
https://www.partio.fi/lippukunnille/pestien-tuki/pesti-ja-pestaaminen/kehittyminen-
pestissa/ 
   
Koulutuksia johtamisesta  
https://www.partio.fi/lippukunnille/pestien-tuki/johtaminen-partiossa/koulutusmateriaali-
johtamisesta-partiossa/ 
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4. LIPPUKUNTAVIISARI ON 
JOHTAMISEN TYÖKALU! (30 MIN) 

Aluetapaamisen päätteeksi tutkitaan uusia lippukuntaviisareita.  
Valmentajille on toimitettu kootusti elokuussa oman alueensa lippukuntien lippukuntaviisarit. 
Näistä on mahdollista ottaa tulosteet itse tai hakea piiritoimistolta. Kokouksessa tulee olla 
esillä sekä piirin laatimat harjoitusviisarit että kunkin lippukunnan viisarit. 
 
Lippukuntaviisari on lippukunnille tarkoitettu työkalu, josta saa apua ja faktaa lippukunnan 
tilanteen tulkintaan. Lippukuntaviisarin tiedot on kerätty partiorekisteri Kuksasta sekä 
vuosiselosteiden vastauksista. Lippukuntaviisarit sekä Lippukuntaviisarin käyttöohje on 
lähetetty ennen kesää suoraan lippukuntiin. 
 

1. Käykää valmentajavetoisesti yhdessä läpi lippukuntaviisarin kolme osiota (A,B,C) 
 
A. Jäsenrakenne 
 
 
Tämä osio kertoo lippukunnan johtajatilanteesta ja elinvoimaisuudesta. Alla on esitelty 
mallitapauksia lippukunnan tilanteen tulkintaan. 
 
B1: TIIMALASI 
 

 
 
Jos lippukuntasi jäsenrakenne näyttää tiimalasilta, teillä on paljon aikuisia ja paljon lapsia, 
mutta vähän nuoria. Todennäköisesti lippukunta on a) aika nuori b) kasvanut tosi pienestä 
ansiokkaan aikuisrekryn ansiosta tai c) perustanut viimeisten vuosien ajan vain vähän uusia 
ryhmiä. 
 
Haastakaa osallistujia lyhyesti, miten tiimalasin kanssa kannattaa tehdä? 

x ryhmiä perustetaan jatkossa paljon, jolloin aika korjaa tilannetta 
x nuoria rekrytään toimintaan mukaan (paras tapa taitaa olla se, että jo toiminnassa 

mukana olevat nuoret pyytävät kavereita mukaan) 
x pidetään isosti huoli siitä, että mukana olevat vapaaehtoiset jaksavat, viihtyvät ja ovat 

motivoituneita pesteissään! Ihan pian ei ole tulossa seuraajia ja jatkajia, ellei 
aikuisrekryyn todella panosteta. 
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B2: PYRAMIDI 
 

 
 
Tälläisessa lippukunnassa on todennäköisesti aika väsynyttä johtajaporukkaa. He 
tsemppaavat kuitenkin hyvin, sudariryhmiä perustetaan säännöllisesti! Tämän lisäksi 
tarvittaisiin kuitenkin todennäköisesti lisäkäsiä, eli vaeltajaikäisten ja aikuisten 
rekryä, ettei käy huonosti. 
 
B3: AUKKOJA 

 
 
Usein lippukunnan jäsenrakenteessa näkyy kokonaan puuttuvia ikäkausia eli aukkoja. Tässä 
lippukunnassa johtajia on. Uusia ei kuitenkaan ole kasvamassa. Lippukunnassa toimivat johtajat 
tietävät varmasti aika tuskallisenkin hyvin, että lippukunnalle käy huonosti, jos he eivät jaksa 
pesteissään ja lippukunnan perustoimintojen ylläpidossa. Jälleen kerran: on supertärkeää 
perustaa ryhmiä säännöllisesti joka ikinen vuosi, vaikka kahdesti! 
 

B. Jäsenkehitys  
Jäsenistä kertovat kuvaajat ovat lippukunnanjohdolle hyvin havainnollistavia. Toiminnan 
monipuolisuus, aktiivisuus ja hyvä viestintä näkyvät useimmiten myös jäsenmäärässä. Uusien 
laumojen perustaminen ja kaiken ikäisten rekrytointi ovat edellytys jäsenmäärän säilymiselle ja 
kasvulle, sillä harrastuksensa lopettavia on aina.  
 
Erityisesti kannattaa kiinnittää huomiota viime vuonna liittyneisiin ja lopettaneisiin. Voiko 
korostuvien ikäryhmien taustalla olla jokin syy, mihin voisitte vaikuttaa?  
Liittyykö porukkaa mukaan kaiken ikäisenä? 
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C. Partio-ohjelman toteutuminen 
x Ensin kannattaa katsoa yleisilmettä. Punaisella merkityt alueet alittavat piirin 

keskiarvon, siniset ylittävät piirin keskiarvon ja vihreät ylittävät tavoitteet. Näyttääkö 
jokin ikäkausi erityisesti punaista? Jos näin on, miettikää kuinka hyvin kyseinen 
ikäkausi toimii lippukunnassanne. Onko ikäkauden toiminta hyvää? Onko ikäkautta 
toiminnassa minkäkokoinen ryhmä? 

 
x Tämän jälkeen katsoa jokaista kiinnostavaa kohtaa tarkemmin järjestyksessä. 

Tavoitetasot on määritelty partio-ohjelmassa ikäkausittain. Tarvitseeko ryhmiä ja 
johtajia tukea erityisesti jossain aiheessa? Onko joku muu kohta erityisen hyvä 
suhteessa tavoitteeseen ja joku toinen erityisen huono? Mistä tämä kertoo? 

 
x Tarkastelkaa kehitystä myös suhteessa aiempiin vuosiin 

 

2. Jakakaa kokousväki työpareihin ja antakaa heille käsittelyyn 
esimerkkiviisarit ja pyytäkää tekemään näistä havaintoja. Antakaa aikaa 
lyhyeen parityöskentelyyn, minkä jälkeen yhteistä purkua. 
 
Esim 1: 
https://drive.google.com/file/d/1poW8oaTBo84PyT6gUywRg-sy9xjiQ9k3/view?usp=sharing 
 
 
mm. 

x Lippukunnan jäsenrakenne muistuttaa tiimalasia ja kyseessä on hiljattain perustettu 
lippukunta (a). Johtajiston on jaksettava toimia vielä muutama vuosi ennen kuin omat 
nuoret alkavat vahvemmin kantaa vastuuta lippukunnan toiminnasta. 



 

 

Suomen Partiolaiset – Finlands Scouter ry 
Töölönkatu 55, 00250 Helsinki ° Puh. (+358 9) 8865 1100 ° info@partio.fi ° www.partio.fi 

 

x Jäsenkehitys on ollut kasvavaa, mutta on myös hiljattain tasaantunut. Viime vuonna 
lauma on todennäköisesti jäänyt aloittamatta, kun tarkastellaan lippukunnan 7v 
jäsenten määrää. 

x Lopettamisia on tapahtunut kaikissa ikäryhmissä, mutta myös täydennys ja sisäänotto 
vaikuttaa toimivan yleisesti ottaen hyvin. Samoajia ja vaeltajia on vaikea saada 
mukaan toimintaan, kun ikäluokkaa ei toimi lippukunnassa. 

x Sudenpennut retkeilevät erittäin hyvin. Heille ei kuitenkaan raportin perusteella 
järjestetä yöretkiä partio-ohjelman tavoitteiden mukaisesti. Ratkaisu voi olla 
paikallinen ja perusteltu, mutta voisiko lippukunnan johto tukea akeloita myös 
yöpymisiä sis. tapahtumien järjestämiseen ? 

 
Esim 2:  
https://drive.google.com/file/d/12G77wUBhdDep8OiBXjyl-EZvoQOnkyoB/view?usp=sharing 
 
mm. 

x Lippukunnan jäsenrakenteessa on aukkoja sudenpennuissa ja vaeltajissa 
x Aktiivisen kasvun jälkeen lippukunnan jäsenmäärä vaikuttaa kääntyneen selkeään 

laskuun. Parina viime vuotena ei todennäköisesti ole aloitettu uutta laumaa. Aikuisten 
tilanne saattaa olla tukala, kun vaeltajanuoria ei löydy tukemaan lippukunnan 
hallinnossa ja tapahtumien järjestämisessä 

x Jäsenkehitys vaikuttaa tavanomaiselta. Lasten sisäänottoa ja uusia ryhmiä tulisi pyrkiä 
lisäämään. Lippukuntaa voisi auttaa esim. kannustamalla samoaja- ja vaeltajaikäisiä 
rekrytoimaan kavereitaan mukaan toimintaan ja panostamalla heidän ohjelmaansa. 

x Partio-ohjelman tilastoista paljastuu mm, että samoajat ja vaeltajat ovat alkaneet 
viime vuosina osallistua ROK, kisoihin ja lippukunta on ollut mukana tapahtumissa. 
Parhaiten partio-ohjelman trendeistä pääsee perille oman lippukunnan kohdalla ja 
omaan viisariin tutustumalla.  

3. Jakakaa lopuksi lippukuntien edustajille heidän uusimmat 
lippukuntaviisarit. Antakaa osallistujille hetki aikaa vilkaista omia 
tietojaan ja tutkiminen voi jatkua kokouksen aikataulusta riippuen 
mukaan kotimatkalla. 
 

6. LOPETUS      
 
Lopuksi sisaruspiiri tai muu lopetustapa ja pikapalautekierros: esim. jokainen kertoo yhden 
asian, jonka vie aluetapaamisesta mukanaan lippukuntaansa. 
 

x Päättäkää seuraavan tapaamisen ajankohta ja tapaamispaikka 
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