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T AUSTAA
Lippukunnan nykyistä strategiaa suunniteltaessa Johtajaneuvostoissa ja Mörisevän Karhun
kokouksissa tutustuttiin aiempaan strategiaan ja pohdittiin lippukunnan vahvuuksia ja
heikkouksia. Näissä kokouksissa käytiin toimintaan liittyviä arvokeskusteluja, joiden pohjalta
strategian suuntaviivat on valittu. Tärkeimmiksi asioiksi keskusteluissa nousivat lippukunnan
toiminnan jatkuvuuden takaaminen jäsenmäärän ja näkyvyyden kehittämisen avulla sekä
laadukas erähenkinen ja aatteellinen toiminta. Perustoiminnan kannalta tärkeimmäksi
kehittämisen kohteeksi todettiin jermuveljesjoukon toiminnan sisällön vakiinnuttaminen
ruskean linjan mukaiseksi.
Strategian perimmäinen ajatus on saada koko johtajisto kehittämään lippukuntaa samaan
suuntaan, samoilla arvoilla ja tietyillä painopisteillä. Strategian on tarkoitus olla työkalu koko
johtajistolle toimintaa suunniteltaessa ja palautetta annettaessa ja vastaanotettaessa. Tämä
vihko ei saa olla kiveen hakattua tekstiä, vaan sitä tulee kehittää ja sen kuuluu elää samalla
kun lippukuntakin elää. Vain niin lippukunta voi todella kehittyä.
Strategian painopisteet on päätetty talvipeijaisissa joulukuussa 2014.

V ISIO
HeMe kuuluu Pääkaupunkiseudun Partiolaisten erähenkisimpiin ja elinvoimaisimpiin
lippukuntiin. HeMe tunnetaan laadukkaasta ohjelmasta ja hyvästä, omintakeisesta hengestä.

M ISSIO
Lippukunnan tarkoituksena on partioliikkeen periaatteiden mukaisesti kasvattaa sielultaan ja
ruumiltaan terveitä kunnon kansalaisia.

T AVOITTEET
Johtajisto linjasi Joulupeijaisissa 2014 Helsingin Metsänkävijöiden toiminnan keskeiseksi
tavoitteeksi laadukkaaseen toiminnan jatkuvuuden takaamisen.
Tärkeimmät menestystekijät mentäessä kohti vuotta 2018:
1) Laadukkaan erähenkisen partio-ohjelman toteutuminen
2) HeMen tunnettuutta parantamalla taataan toiminnan jatkuvuus
3) Lippukunta tukee kasvua hyvään johtajuuteen

1) Laadukkaan erähenkisen partio-ohjelman toteutuminen
Kaikessa toiminnassa tulee näkyä, että erähenkinen partio-ohjelma toteutuu ja että sillä on
selkeät tavoitteet. Ruskean linjan mukainen erähenkisyys näkyy kaikessa lippukunnan
toiminnassa, niin kololla kuin retkillä.

2) HeMen tunnettuutta parantamalla taataan toiminnan jatkuvuus
Heme näkyy alueen tapahtumissa ja yhtesöissä. Lippukuntaan liittyminen on helppoavja
mainostus kohdennetaan erityisesti oman alueen kouluihin. Jäsenhankintakeinoja
kehittämällä taataan lippukunnan elinvoimaisuus myös tulevaisuudessa. Rekrytointi
suoritetaan kaikkien veljesjoukkojen voimin.

3) Lippukunta tukee kasvua hyvään johtajuuteen
HeMeläiset ovat aktiivisia ja aloitteellisia yhteiskunnan toimijoita. Lippukunnan ohjelma ja
koulutus tähtää nuoren kehitykseen vastuulliseksi ja partion arvoja kunnioittavaksi johtaksi.

K ÄYTETYT

TERMIT

Missio on syy, miksi lippukunta on olemassa, lippukunnan perustehtävä.
Pesti Partiossa tehtävää kutsutaan pestiksi. Pestaaminen on prosessi, johon kuuluu tehtävän
sisällöstä ja kestosta sopimisen lisäksi myös tuesta, koulutuksesta, arvioinnista ja palautteesta
huolehtiminen koko pestin ajan. Esim. Kolkkaveljesjoukonjohtaja ja talviretken johtaja ovat
pestejä.
Strategia on perusluonteinen pitkän aikavälin toimintasuunnitelma, jossa tarkastellaan
toiminnan kannalta elintärkeitä pääasioita. Strategiassa esitellään lippukunnan toiminnan
keskeiset suuntaviivat.
Visio on tila, johon lippukunnan toivotaan pääsevän. Visio on mielikuva tavoittelemisen
arvoisesta tilasta.
Peijaiset on HeMen johtajille ja vaeltajille tarkoitettu retki, jossa järjestetään johtajahuoltoa
ja kehitetään lippukunnan toimintaa.
Kolkkavihko on kolkkaveljesjoukon ”opetussuunnitelma”, eli se on työkalu toiminnan
järjestämiselle. Kolkkavihon sisältö on osa HeMen partio-ohjelmaa.
Ruskea Linja on HeMen jermu-, vartio- ja vaeltajaohjelma. Se on osa HeMen partio-ohjelmaa.

Helsingissä 5.1.2015
Helsingin Metsänkävijäin johtajisto

