KUVA Joel Forsman

OHJELMAJOHTAJA
Olet aloittamassa lippukuntasi johdossa. Hieno juttu!
Ohjelmajohtajana pääset kehittämään itseäsi ja johtamistaitojasi
enemmän kuin ehkä missään muussa harrastuksessa. Tehtävänäsi
on huolehtia siitä, että partio-ohjelma toteutuu lippukunnassasi.
Tämä passi on apuväline siihen.
Passi on kuin johtajan muistikirja: kun olet toiminut parin vuoden
ajan pestissäsi, hallitset valtaosan pestin “suorituksista”. Lainausmerkit ovat tarpeen, sillä varsinaisesta suorittamisesta ei ole kyse.
Sen sijaan saat apua – tukea, koulutusta ja ohjausta
– jotta johtamistaitosi karttuvat.
Kun pestisi alkaa, käyt passin karkeasti läpi ohjelmavalmentajasi
kanssa. Silloin tarkistatte yhdessä, mitkä osa-alueet ovat sinulla entuudestaan hyvin hallussa, mitkä on tärkeä saada hanskaan
jo heti pestin alkumetreillä ja mitkä jätätte tuonnemmaksi tai
kokonaan huomiotta. Sitten teette etenemissuunnitelman: kirjoita
kunkin otsikon alle, miten ja milloin aiot asiaan paneutua.
Kaikkea ei siis tarvitse saada tehtyä, edes koko kahden vuoden aikana. Passiin palataan määräajoin ja pestin päättyessä. Kun pestisi
päättyy, saat halutessasi piirin toimistolta virallisen harrastustodistuksen, jossa kuvaillaan partiossa saamasi johtajakokemus sekä
luetellaan johtajakoulutus, jota olet passin puitteissa saanut.
Tarmoa ja iloa pestiisi! Pidä hauskaa ja opi paljon!

ENSIMMÄISET ASIAT ENSIKSI
Käyn pestikeskustelun lippukunnanjohtajan tai edeltäjäni kanssa.
Käyn perehdytyskeskustelun alueellisen ohjelmavalmentajani kanssa.
Käyn ohjelmajohtajan koulutuksen.
Tunnen ohjelmajohtajan pestikortin ja osaan käyttää sitä pestini
tehtävien suunnitteluun.
Olen käynyt tai käyn pj-kurssin.

PARTIO-OHJELMA
Tiedän, miten partio-ohjelma toimii lippukunnassamme, ja mitä ryhmiä
eri ikäkausissa on.
Tunnen partio-ohjelman ja johtajakansion.
Lippukuntani toimintaryhmät toimivat hyvin ja suunnitellusti.
Käyn Turvallisesti yhdessä -koulutuksen (SP).
Tiedän, mitä ikäkausitapahtumia alueemme järjestää yhdessä.

IHMISTEN JOHTAMINEN LIPPUKUNNASSA
Pestaan ikäkausivastaavat ja luotsit. Pyydän tarvittaessa apua lippukunnan
pestijohtajalta tai alueelliselta ohjelmavalmentajalta.
Osaan johtaa erilaisissa tilanteissa. Käyn tarvittaessa Johda innostusta sekä
Johda pettymyksiä ja nihkeitä tilanteita -koulutukset.
Tarkistamme yhdessä hallituksen kanssa lippukunnan johtajatilanteen
tuleville vuosille.
Aikuisille on tarjolla motivoivaa ohjelmaa ja osaamme hyödyntää heidän
osaamistaan. Jos emme, käyn tarvittavan piirin järjestämän koulutuksen.
Osaan toimia monikulttuurisessa ympäristössä tai käyn aiheesta koulutuksen.
Tilaan tarvittaessa lippukunnalleni Mitä tän lapsen kanssa voi tehdä?
-koulutuksen.

PARTION MARKKINOINTI
Osaan kertoa partiosta vetävästi tai osallistun piirin järjestämään
esiintymiskoulutukseen. Osaan kertoa partiosta vetävästi myös potentiaalisille
uusille aikuisille.
Osallistun piirin järjestämään esiintymiskoulutukseen.

SIDOSRYHMÄYHTEISTYÖ
Otan mahdollisuuksien mukaan alueen muut järjestöt mukaan tekemään
tapahtumia. Osallistumme toiminta-alueemme muiden järjestöjen
tapahtumiin.
		

TALOUDEN JOHTAMINEN
Osaan tehdä tapahtumalle budjetin ja tiedän, paljonko rahaa toimintaan
on varattu.
		

ALUEELLINEN YHTEISTYÖ
Osallistun säännöllisesti aluetapaamisiin ja alueen yhteiseen toimintaan.
Tunnen naapurilippukuntien ohjelmajohtajat.
Toteutamme partio-ohjelmaa yhdessä alueen muiden lippukuntien kanssa
ja teemme tästä vuosittain suunnitelman.
Osallistun Lippukuntasemmaan.
Osallistun alueeni järjestämään johtajahuoltoon.

TÄSTÄ ETEENPÄIN
Pestaan seuraajani.
Keskustelen valmentajani kanssa seuraavasta partiopestistäni.
Käyn valmentajani kanssa johtajapassin loppukeskustelun.
		

HALUAN KEHITTÄÄ ITSEÄNI VIELÄ!
Käyn Valuebased leadership -kurssin.
Käyn Ko-Gi-kurssin.
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