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Hakemus piirihallitukseen kaudelle 2019-2020 
Olen Tintti, 29-vuotias partiojohtaja Susiveikoista. Haen lippukuntatuesta vastaavaksi jäseneksi         
piirihallitukseen. Viimeiset kaksi vuotta lippukuntatuen ytimessä valmentajavastaavana on ollut         
ihan huippua, mutta nyt on alkanut tuntua siltä, että saappaat ovat jäämässä pieniksi. A-tiimin              
lisäksi minulla tulee pian täyteen kaksi kautta piirineuvoksena ja Kliffalla toimin alaleiripäällikön            
kakkosena. Lisäksi olen ollut Länsi-Helsingin alueohjaajana. Lippukunnassa olen tällä hetkellä          
pestijohtaja ja sitä ennen ehtinyt puuhastelemaan vähän kaikkea lippukunnan johtamisesta          
lippukuntaleirien muonittamiseen. Kuljettu partiopolku onkin kerryttänyt minulle aikamoisen        
kasan tietoa ja taitoa siitä, millaista tukea lippukunnat tarvitsevat.  
 
Lippukuntatuen tärkeimmät keinot tukea lippukuntia ovat valmentajat, Haaveiden Lippukunta         
-työkalu ja Lippukuntaseminaari. Valmentajilla on paras tietämys oman alueensa erityispiirteistä          
ja heillä on suora kontakti lippukunnan johtokolmikoihin. Valmentajille tuleekin tarjota heidän           
tarpeisiin räätälöityä koulutusta esimerkiksi fasilitoimiseen ja ongelman ratkaisuun. Lisäksi         
jatkossakin aluetapaamisten materiaalit tulee olla laadukkaita ja sisällöltään lähellä lippukuntien          
arkea. Haluaisin myös kehittää materiaaleja muokkautuvampaan muotoon, jotta materiaalit         
ottaisivat paremmin huomioon esimerkiksi alueelliset erityispiirteet ja erikokoiset lippukunnat.         
Ensi vuonna tulisi myös kiinnittää erityistä huomiota uudelleen lanseeratun Haaveiden          
Lippukunta -työkalun jalkauttamiseen. Lippukuntaseminaari on tärkeä foorumi johtokolmikoille        
kohdata muita lippukuntia sekä saada vertaistukea ja heille räätälöityä koulutusta. 
 
Johtajana minulle on tärkeää, että johdettavat voivat hyvin ja jaksavat pestissä. En siedä turhia              
kokouksia ja haluankin, että kokouksissa on aina selkeä ja johdonmukainen agenda. Toisaalta            
kokouksissa pitää olla tilaa naurulle ja pienelle rönsyilylle, koska joskus rönsyistä nousee ne             
parhaat ideat. Tykkään puuhailla yhdessä, mutta toisaalta myös excelöidä yksin kotona.           
Hallinnolliset asiat ja aikuisten johtaminen taipuu minulta sujuvasti, mutta fasilitoinnissa,          
rekrypuheluiden soittamisessa ja muutoksen johtamisessa haluaisin kehittyä paremmaksi.        
Piirihallitukseen toisin mukanani analyyttisyyttä, loputtomasti ideoita ja huonoa huumoria.  
 
Lippukuntatuen ryhmä on viimeisen kahden vuoden aikana saanut ihan hurjan paljon aikaan ja             
on ollut etuoikeus saada tehdä hommia huikeiden tyyppien kanssa. Seuraavat kaksi vuotta            
haluan itse olla luotsaamassa sitä porukkaa eteepäin.  
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Partio-CV 

Koulutus 
● 2017-2018 SP:n Eräopaskurssi 
● 2016  Turvallisesti yhdessä 
● 2013 Ko-Gi 110 (nappulat v. 2016) 
● 2008  Lippukunnan johtaminen 
● 2006  Partiojohtajan peruskurssi  (valtakirja v. 2006) 

Partiotehtäviä 

Pääkaupunkiseudun Partiolaiset ry 
● 2018-  Erätaitotoimikunnan jäsen 
● 2017-2018  Valmentajavastaava 
● 2017-2018  Kliffa 2018 –  Alaleiripäällikön kakkonen (hubiguru)  
● 2015-2018  Piirineuvoston jäsen  
● 2012-2014  Alueohjaaja 

Susiveikot ry 
● 2017-2019 Pestijohtaja  
● 2017-2018, 2009 Lippukunnanjohtajan apulainen 
● 2014-2018 Vastaava vaeltajaluotsi (ikäkausivastaava) 
● 2016-2017 Tiedottaja 
● 2014-2016, 2009  Lippukunnanjohtaja 
● 2010-2011 Vastaava tarpojaluotsi (ikäkausivastaava) 
● 2004-2008 Hallituksen jäsen  
● 2002-2007  Vartionjohtaja 

Suomen Vapaa Partioryhmä ry 
● 2005-2009 (?)   Keskusvaliokunta 
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