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Onnistuminen on asenne. Se on avoimuutta 
uusille ideoille, halukkuutta kuunnella, in-
nokkuutta oppia, halua kasvaa ja joustavuut-
ta muuttua.

BJ Gallagher

ONNISTUTAAN YHDESSÄ!

Suomen Partiolaisille (SP) osaava ja motivoitu-

nut vapaaehtoisten luottamushenkilöiden 

joukko on erittäin tärkeä. Jotta partiotoimin-

nan elinvoimaisuus säilyisi ja kehittyisi sekä 

järjestön strategia muuttuisi oikeaksi toimin-

naksi, on mukana oltava riittävän suuri määrä 

asiansa osaavia vapaaehtoisia.

Vapaaehtoistoiminnan linjaukset on tar-

koitettu keskusjärjestön ryhmien, valiokunti-

en, projektien suunnitteluun ja toteutukseen 

osallistuvien luottamushenkilöiden ja työnte-

kijöiden käyttöön. Linjauksen tarkoituksena 

on edistää yhteisen toimintamallin ja tehok-

kaan yhteistyön saavuttamista. Haluamme, 

että partio on vuonna 2020 suurin ja vaikutta-

vin nuorisoliike Suomessa. Onnistumisen 

avaimet ovat meidän käsissämme. Partion 

vahvuuksia ovat osallistaminen, innostaminen 

ja voimauttaminen – lisätään näitä element-

tejä kaikkeen toimintaamme ja onnistutaan 

yhdessä!

VAPA AEHTOISTOIM INNAN 
L IN JAUKSET SUOMEN PARTIOL AIS I S SA
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LUOT TAMUSHENKILÖTOIMINTA 
JÄR JESTÖSSÄ

Partion kantavana voimana on partion 

kaikilla tasoilla palkaton vapaaehtoistyö, 

joka varmistaa partion vision toteutumisen. 

SP:n vapaaehtoiseen luottis- eli luottamushen-

kilöorganisaatioon kuuluu lukuisia eri tehtä-

vissä toimivia partiojohtajia.

Partiotoiminta tapahtuu pääasiassa paikal-

lisissa partiolippukunnissa. Niinpä partion 

menestymiseen Suomessa vaikuttaa merkittä-

västi se, kuinka hyvin lippukunnat onnistuvat 

tehtävissään. Partiopiirien ja keskusjärjestön 

tärkein tehtävä on auttaa ja tukea lippukuntia 

partiotoiminnan järjestämisessä. Piirien ja kes-

kusjärjestön työnjako on määritelty piiri- ja 

järjestötyön käsikirjoissa. Keskusjärjestön teh-

tävä on pitää esillä partion periaatteita ja edis-

tää partioaatteen näkymistä partiotoiminnassa. 

Keskusjärjestö ylläpitää ja kehittää partio-

ohjelmaa ja suomalaisen partioliikkeen koulu-

tusjärjestelmää, jonka maailmanjärjestöt vah-

vistavat. Keskusjärjestö auttaa partiopiirejä 

lippukuntien tukemisessa.

Järjestötasolla luottamushenkilöt muun 

muassa järjestävät suurleirejä ja muita valta-

kunnallisia tapahtumia, jotka lisäävät partion 

näkyvyyttä yhteiskunnassa. Järjestön tehtävä-

nä on tukea piirejä niiden tavoitteiden toteut-

tamisessa ja tuottaa valtakunnallisia tukitoi-

mia, kuten koulutusta ja ohjelmatapahtumia, 

jotka on suunnattu eri partioryhmille. 

KESKUSJÄRJESTÖN JA  P I IR IEN 
TYÖNJAKO

Yhtenevät toiminnanalat -mallin tavoitteena 

on käyttää piirien ja keskusjärjestön resursseja 

mahdollisimman viisaasti lippukuntien hyväk-

si. Malli vähentää päällekkäisiä toimintoja, 

parantaa piirien ja keskusjärjestön välisiä yhte-

yksiä ja toiminnan koordinaatiota sekä paran-

taa lippukuntien saamaa palvelua kaikkialla 

Suomessa. Malli kaventaa lippukuntien saami-

en palvelujen välisiä eroja ja tehostaa partio-

liikkeen resurssien käyttöä.

Yhtenevien toiminnanalojen mallissa pii-

reillä ja keskusjärjestöllä on sama hallinnolli-

nen ydinrakenne, mikä auttaa toiminnan 

koordinaatiota ja tiedonkulkua, selkeyttää vas-

tuita ja lisää osaamista koko järjestökentässä. 

Käytännössä tämä näkyy siten, että lippukun-

nat saavat laadukasta tukea ja partioliike on 

nykyistä yhtenäisempi.

Hallinnolliseen ydinrakenteeseen kuuluvat 

puheenjohtajien tehtäväkokonaisuus ja viisi 

toiminnanalaa: aluetyö, ohjelma, koulutus, 

viestintä ja talous. Näiden lisäksi keskusjärjes-

töllä on kolme vain keskusjärjestölle kuuluvaa 

yhtenevien toiminnanalojen ulkopuolista toi-

minnanalaa: partio-ohjelman kehittäminen ja 

ylläpito, kansainväliset yhteydet ja valtakun-

nallinen ruotsinkielinen toiminta. Piireillä voi 
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Organisaatiokaavio
Projektien määrä vaihtelee vuosittain

olla omia vain yhdelle piirille kuuluvia toimin-

toja, esimerkiksi piirin kiinteistöjen hoito.

Viisi toiminnanalaa on järjestetty siten, että 

keskusjärjestöllä on niitä vastaavat valiokunnat 

ja piireillä vastaavat ryhmät. Valiokunnan pu-

heenjohtaja on keskusjärjestön hallituksen jä-

sen, ja piirin ryhmän puheenjohtaja on piiri-

hallituksen jäsen. 

Keskusjärjestön valiokuntien apuna toimii 

pienehkö määrä pysyviä ryhmiä. Valtaosa toi-

minnasta tapahtuu kuitenkin projekteissa. 

Valiokunnat käynnistävät kehittämis- ja ta-

pahtumaprojekteja tarpeen mukaan. Luotta-

mushenkilön näkökulmasta tämä tarkoittaa 

sitä, että asioita tehdään eri projekteissa, joilla 

kaikilla on sama päämäärä: laadukkaan partio-

toiminnan varmistaminen. Tarvitaan siis ryh-

mätoimintaa, jossa yksilöiden panos yhteisen 

päämäärän saavuttamiseksi on tärkeä. Yhteis-

työ ja tiedonkulku eri projektien, ryhmien ja 

yksilöiden välillä on välttämätöntä. 
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PESTI JÄR JESTELMÄ 
VAPA AEHTOISTOIMINNAN 
PERUSTANA

vä määrä osaavia ja motivoituneita aikuisia 

vapaaehtoisia, jotka

• löytävät sopivaksi aikaa sopivaa mielekästä 

tekemistä, 

• ovat koulutettuja tehtäväänsä 

• saavat tehtäväänsä tarvittavan tuen 

• voivat tehtävän jälkeen hakeutua 

haluamaansa uuteen rooliin partiossa.

Pestiprosessi pyrkii hankkimaan riittävästi 

vapaaehtoisia tarjoamalla erilaisia pestejä lip-

pukunta-, piiri- ja järjestötasolla. Aikuisia toi-

mijoita, yli 22-vuotiaita,  on keskusjärjestössä 

yhä enenevä määrä. Yhtä aikuista kohden on 

noin 3,4 lasta tai nuorta koko jäsenmäärästä.

Pestiprosessi on rakennettu tukemaan sekä 

PEST IN LÄHTÖKOHTA JA 
TAVOITTEET

Suomen Partiolaisten missio määrittelee parti-

on toiminnaksi, jossa nuorilla on mahdollisuus 

yksilöllisten ominaisuuksiensa rajoissa kasvaa 

persoonallisuudeltaan tasapainoisiksi, terveik-

si, vastuuntuntoisiksi ja itsenäisesti ajattelevik-

si yhteiskunnan jäseniksi.

Suomen Partiolaisten strategiaan 2015 kir-

jatussa visiossa partion tavoitteena on olla Suo-

men vahvin ja suurin nuorisoliike sekä järjestää 

merkityksellistä toimintaa, jota lapset ja nuo-

ret toteuttavat turvallisessa ympäristössä.

Jotta Suomen Partiolaisten missio ja visio 

voivat toteutua, partiossa tarvitaan myös riittä-

Pestiprosessi 



8

järjestön, piirin että lippukunnan henkilö-

resursseista vastaavia. Pestiprosessin avulla py-

ritään takaamaan se, että kaikilla vapaaehtoisil-

la on samanlaiset mahdollisuudet hakea eri 

pestejä, saada tukea pestinsä aikana ja kehittyä 

pestiensä myötä.

Pestijärjestelmän ylläpito, seuranta ja kehit-

täminen kuuluu koulutustoiminnanalalle sekä 

piireissä että keskusjärjestössä. 
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SUOMEN PARTIOL AISTEN 
LUOT TAMUSHENKILÖIDEN 
MÄ ÄRIT TELY

Suomen Partiolaisten luottamushenkilö, 

luottis, on aikuinen jäsenmaksun maksa-

nut partiojohtaja. Luottikset ovat yleensä jo 

piiritasolla toimineita partiojohtajia, joilla on 

kokemusta yhdistystoiminnasta ja jotka ovat 

motivoituneita vaikuttamaan keskusjärjestön 

toimintaan. 

Suomen Partiolaisten luottiksena toimivat 

henkilöt ovat vastuullisissa rooleissa ja vaikut-

tavat omalla toiminnallaan koko suomalaiseen 

partioliikkeeseen ja sen kehittymiseen. Heillä 

on järjestötason osaamista: he osaavat järjestää 

asioita ja hioa toimintaketjua kekseliäästi, ja 

heillä on taito toteuttaa järjestön tarpeita ja ke-

hittää jäsenistöä. Osaamisella tarkoitetaan yk-

sittäisten henkilöiden osaamista, jonka he 

osoittavat taitavassa pestisuorituksessa. Pestissä 

toimivan luottiksen osaaminen perustuu hä-

nen taitoihinsa, tietoihinsa, kokemukseensa ja 

asenteeseensa. Yksittäiset henkilöt voivat ke-

hittää osaamistaan monella tavalla: tekemällä 

haasteellisia pestejä, avartamalla omaa näkö-

kulmaansa eri toiminnanalojen pesteissä jne.

Alati muuttuvan ympäristön uudet haas-

teet edellyttävät luottiksilta tiimitaitoja, kus-

tannustehokkuutta, joustavuutta ja yhteistyö-

kykyä, laajaa tietämystä partiotoiminnan 

perusteista, ongelmankäsittelytaitoa, päätök-

sentekotaitoa ja taitoa johtaa itseään sekä mui-

ta. Projektien nopeutuva rytmi edellyttää ky-

kyä itsenäiseen työskentelyyn ja nopeaan 

päätöksentekoon. Projekteissa tarvitaan myös 

aktiivisuutta ja oppimiskykyä.

Luottamushenkilönä voi toimia henkilö, joka 

• on aikuinen partiojohtaja

• on maksanut jäsenmaksun

• on sisäistänyt partion arvot

• hallitsee yhdistystoiminnan perusteet

• on pestattu tehtäväänsä

• omaa pestiin tarvittavan osaamisen ja 

kokemuksen

• on sitoutunut pestiinsä ja sen tavoitteiden 

toteuttamiseen.

SP:n luottamushenkilöihin kuuluvat par-

tioneuvoston ja järjestön hallituksen jäsenet, 

pysyvien ryhmien puheenjohtajat ja jäsenet 

sekä projektijohtajat ja projektien jäsenet. Pro-

jekteja voivat olla erilaiset kehittämisprojektit, 

tapahtumat ja kurssit. 

Erilaiset tilatut tutkimukset, lopputyöt ja 

freelance-pohjalta tehdyt toimeksiannot eivät 

kuulu vapaaehtoistoiminnan linjauksen pii-

riin. Niitä toimittavat henkilöt eivät ole järjes-

tön luottamushenkilöitä.

Luottamushenkilön toimikausi on kaksi 

vuotta. Toimikausia voi samassa tehtävässä olla 

enintään kolme peräkkäin. Projektien toimi-

kaudet on määritelty projektin toimeksiannos-

sa ja projektisuunnitelmassa.
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TOIMINNAN TAVOITTE IDEN 
ASETTAMINEN JA 
KUSTANNUSTEN KATTAMINEN

Luottamushenkilöt toimivat Suomen Partio-

laisten yhteisten tavoitteiden saavuttamiseksi. 

Tavoitteet on kuvattu strategiassa ja kaksivuo-

tisissa toimintasuunnitelmissa. Strategian 

työstämisessä ovat mukana SP:n luottamus-

henkilöt ja piirit. Toimintasuunnitelmat teh-

dään strategian pohjalta valiokunnittain. Pro-

jekteissa strategia ja toimintasuunnitelmien 

asettamat tavoitteet huomioidaan projektin 

toimeksiannossa, jonka pohjalta tehdään pro-

jektisuunnitelma.

Vapaaehtoistoiminnan kustannukset kate-

taan SP:n taloudesta. Talouden tukijalkoina 

ovat jäsenmaksut, oma varainhankinta (pääasi-

assa adventtikalenterikampanja), valtionapu ja 

pääomatulot. Jäsenmaksutulot ovat partion 

suurin tulonlähde. Yksittäiset partiolaiset, joil-

le toiminta myös kohdennetaan, maksavat siis 

vapaaehtoisten toimintakulut järjestössä.

Budjetti laaditaan toimintasuunnitelman 

pohjalta. Vapaaehtoistoiminnan budjetoinnis-

sa otetaan huomioon kaikki toiminnasta 

aiheutuvat kustannukset (kokoukset, tapahtu-

mat, tilaisuudet, matkat) sekä luottamushen-

kilöiden tukeminen (koulutus, muistamiset 

yms.). Vuosittain määritellään yhteiset perus-

hinnastot, joissa määritellään hintakatot esi-

merkiksi tilaisuuksien ja kokouksien majoi-

tuksille ja ruokailuille sekä tarkistetaan 

toiminnan kulujen (kopiointi, postitus, puhe-

lin, matkustus yms.) korvaustaso.
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LUOT TAMUSHENKILÖIDEN 
REKRY TOINTI

Jotta strategiset tavoitteet saavutetaan ja toi-

mintasuunnitelman kuvaamat tehtävät tule-

vat tehdyiksi, partiossa pidetään huoli siitä, 

että toiminnassa on mukana riittävä määrä 

luottamushenkilöitä, joiden pestit on tarkasti 

määritelty ja rajattu. Järjestötasoiset pestit ovat 

yleensä laajoja. Onkin suotavaa, että yksi hen-

kilö ottaisi kerralla vain yhden pestin, jotta voi 

keskittyä pestinsä tavoitteiden saavuttamiseen. 

Näin sopivia pestejä riittää mahdollisimman 

monelle halukkaalle eikä ketään rasiteta koh-

tuuttomasti.

PEST IEN TÄYTTÄMINEN

Järjestön puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja 

valitaan jäsenkokouksessa. Partioneuvosto 

koostuu piirinjohtajista tai piirin varajohtajis-

ta. Partioneuvoston nimittää jäsenkokous. Par-

tioneuvosto taas valitsee hallituksen jäsenet, 

jotka samalla toimivat valiokuntien puheen-

johtajina. SP:n menettelytapasäännön mukaan 

hallitus nimeää valiokuntien ja partio-ohjel-

man kehittämistoimikunnan jäsenet. Valio-

kunnat ja toimikunta nimeävät alaistensa ryh-

mien jäsenet. Valiokuntien ja pysyvien ryhmien 

puheenjohtajat pestaavat oman ryhmänsä jä-

senet. Projektin tilaaja pestaa projektinjohta-

jan, joka puolestaan pestaa oman projektiryh-

mänsä jäsenet. Järjestöllä on käytössä 

yhtenäinen pestiprosessi (ks. edellä), jota nou-

datetaan luottamushenkilöiden toiminnassa 

(vaaleilla valittavien osalta soveltuvin osin). 

Valitsija vastaa pestissä toimivan henkilön pes-

tiprosessista kokonaisuudessaan.

Avautuvat luottamustehtävät ovat kaikkien 

partiojohtajien haettavissa, ja niistä ilmoite-

taan SP:n nettisivuilla ja järjestön sisäisissä 

tiedotuskanavissa. Kaikilla pestistä kiinnostu-

neilla on yhtäläiset mahdollisuudet ilmaista 

halukkuutensa tehtävään. Valintaan vaikuttaa 

se, miten hakija täyttää pestikuvauksessa mää-

ritellyt osaamis- ja kokemusvaatimukset. Teh-

tävään sopivia henkilöitä voidaan hakea myös 

suoraan esimerkiksi luottispankin tietojen 

avulla.

Pesteihin pyritään valitsemaan riittävän 

osaavia henkilöitä. Joissakin pesteissä voi olla 

paikallaan toimia työpareittain. Silloin koke-

neen osaajan pariksi voidaan ottaa hieman ko-

kemattomampi henkilö oppimaan pestin sisäl-

töä ja toimintatapoja. Näissä tapauksissa tuen 

määrä tulee määritellä oppijan mukaan.

PEREHDYTYS PEST I IN , 
PEST IKESKUSTELU

Luottamushenkilöiden kanssa käydään aina 

uuden pestin alussa tai vanhan pestin uudista-

misen yhteydessä sekä pestin aikana vähintään 
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vuosittain pestikeskustelu. Kun luottis on uusi, 

perehdytyksessä painotetaan järjestötoimintaa, 

ja kun kokeneempi luottis siirtyy uuteen pes-

tiin, painotetaan pestin sisältöä. Perehdyttä-

misvastuu on aina pestaajalla. Pestikeskustelu 

on pestaajan ja pestattavan vuoropuhelu pestin 

kokonaisuudesta, pestattavan oikeuksista ja 

vastuista pestin aikana sekä pestissä toimimi-

sen tuen määrästä ja laadusta. 

Perehdytys tehtävään on erityisen tärkeää 

aina uuden luottiksen aloittaessa, uutta pestiä 

vastaanotettaessa, työvälineiden ja menetelmi-

en muuttuessa ja organisatoristen muutosten 

yhteydessä.

Perehdyttäminen vaikuttaa

• tuloksellisuuteen – luottis oppii pestinsä 

nopeasti

• motivaatioon – pestin hallinnan tunne 

vahvistuu, ja luottis oppii hyödyntämään 

omaa osaamistaan

• sitoutumiseen – järjestö ja oma osa sen 

tavoitteiden toteuttamisessa tulee 

luottikselle tutuksi

• tyytyväisyyteen – hyvin perehdytetty 

luottis tekee työtä partioliikkeen elinvoi-

maisuuden hyväksi ja saa onnistumisen 

kokemuksia

• laatuun – virheiden mahdollisuus vähenee.

Perehdyttämisen tavoitteet uuden luottiksen 

kannalta

• tehtäväkuvan ja tavoitteiden 

selkeyttäminen

• toimintatapojen, sääntöjen ja 

käytäntöjen oppiminen

• kokemustiedon saaminen

• osaamisen hyödyntäminen 

parhaalla mahdollisella tavalla

• oman kehittymisen suunnitteleminen.
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LUOT TIKSENA TOIMIM INEN 
KESKUS JÄR JESTÖSSÄ 

Suomen Partiolaisten luottiksen oikeudet ja 

velvollisuudet käydään läpi jokaisen henki-

lökohtaisessa pestikeskustelussa.

LUOTTIKSEN OIKEUDET 
PEST ISSÄÄN

Jokaisen luottiksen tulisi saada pestissään uusia 

oppimismahdollisuuksia, itsensä kehittämis-

mahdollisuuksia ja monipuolisia pestitehtäviä. 

Luottiksen tulee saada mahdollisuus havaita 

oman pestinsä tärkeys järjestön ydintoiminnan 

kannalta.

Järjestön tulee arvostaa luottisten toimin-

taa, luoda hyvä luottamus luottisten ja järjes-

tön hallituksen välille, tehdä ryhmän ilmapiiri 

motivoivaksi ja sitouttaa pestatut henkilöt pes-

teihinsä.

Suomen Partiolaisten luottamushenkilöillä 

on oikeus saada kulukorvauksia toimintasuun-

nitelman ja talousarvion mukaisen toiminnan 

toteuttamisesta. Esimerkiksi ryhmän kokouk-

seen tai luottamushenkilöille tarkoitettuihin 

tilaisuuksiin (esim. luottiskoulutus) osallistu-

misesta korvataan matka-, majoitus- ja ateria-

kulut SP:n hallituksen hyväksymän kulukor-

vauskäytännön mukaisesti. Ansionmenetystä 

palkkatyöstä ei korvata eikä päivärahoja 

makseta.

Oikeuksiin kuuluu myös luottamus-

henkilöiden yhteisiin koulutus- ja virkistysta-

pahtumiin osallistuminen. Tällaisia ovat 

luottamushenkilöiden koulutuspäivät ja luot-

tisseminaari.

Luottiksilla on oikeus saada tukea pestiinsä 

pestaajaltaan, luottisryhmältä, keskustoimis-

ton yhteyshenkilöltä sekä muilta luottiksilta.

Luottiksilla on oikeus käyttää Partioasemaa 

ja sen tarjoamia palveluja kokous- ja työsken-

telytilana. Ilta- ja viikonloppukäytöstä sovi-

taan etukäteen oman yhteyshenkilön kanssa.

Luottiksilla on oikeus saada tietoa järjestön 

toiminnasta ja ajankohtaisista asioista järjestön 

omien tiedotuskanavien, esimerkiksi Teltan, 

tiedotteiden ja verkkosivujen kautta.

Luottiksilla on oikeus saada käyttöönsä 

sähköpostiosoite etunimi.sukunimi@partio.fi. 

Luottis voi tarvittaessa pyytää harrastustodis-

tuksen vapaaehtoistoiminnastaan järjestössä. 

LUOTTIKSEN VELVOLL ISUUDET 
PEST ISSÄÄN

Järjestön luottiksena toimivan velvollisuus on 

osallistua oman ryhmänsä toimintaan ja tehdä 

pestikeskustelussa sovittuja asioita. 

Pestissä toimiessaan luottis edustaa Suomen 

Partiolaisia sekä partion sisällä että partion ul-

kopuolella.

Luottiksella on velvollisuus kertoa, mikäli 

hänelle tulee sellaisia esteitä, että hän ei pysty 

enää toimimaan pestissään.

Valiokuntien ja ryhmien puheenjohtajilla ja 

luottisryhmien jäsenillä on erilaisia velvollisuuksia. 
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Ryhmien jäsenet
• osallistuvat toiminta- ja projekti-

suunnitelman tekoon

• osallistuvat toiminta- ja projektisuunni-

telman mukaiseen ryhmän toimintaan.

Ryhmien puheenjohtajat
• laativat toiminta- ja projektisuunnitelman 

yhdessä ryhmän jäsenten kanssa

• raportoivat ryhmän toiminnasta oman 

toiminnanalan valiokuntaan

• pestaavat ja perehdyttävät ryhmän jäsenet

• kiittävät ja kannustavat ryhmänsä jäseniä

• anovat ansiomerkkejä ryhmän jäsenille.

Valiokuntien jäsenet
• osallistuvat toimintasuunnitelman tekoon 

• osallistuvat toimintasuunnitelman 

mukaiseen valiokunnan toimintaan 

• suunnittelevat ja kehittävät oman 

osa-alueensa toimintaa

• osallistuvat laajennettujen valiokuntien 

ohjelmasisällön tuotantoon. 

Hallituksen jäsenet (valiokuntien ja järjestön 

puheenjohtajat)

• osallistuvat strategian työstämiseen

• laativat toimintasuunnitelman yhdessä 

valiokunnan jäsenten kanssa

• asettavat valiokunnan alaiset projektit, 

seuraavat niiden toteutusta ja työskentele-

vät ohjausryhmissä

• pestaavat ja perehdyttävät valiokunnan 

jäsenet

• kiittävät ja kannustavat valiokuntansa ja 

sen alaisten ryhmien jäseniä

• anovat ansiomerkkejä keskusjärjestötyössä 

ansioituneille luottiksille.

VIEST INTÄ JA 
VERKOSTOITUMINEN

SP:n luottamushenkilöillä on keskeinen rooli 
partion viestinnässä, niin partion sisällä kuin 
ulkopuolellakin. Luottis ei edusta pelkästään 
itseään, lippukuntaansa tai piiriään, vaan 
ensisijaisesti SP:tä ja sitä luottamushenkilö-
ryhmää, johon järjestötasolla kuuluu. Vain 
yhtenäisellä viestinnällä voidaan vaikuttaa 
partion kuvaan. 

(Viestintäohje)

Ryhmien sisäiseen viestintään käytetään yh-

teistä dokumenttien arkistointia eli telttaa, jo-

hon ryhmän tallettavat omia materiaalejaan. 

Teltan luottiskansiosta löytyy paljon tärkeää 

pestiin liittyvää tietoa, kuten toimintasuunni-

telma, projektiohje, tapahtumien järjestelyoh-

jeet ja kustannus- ja kulukorvauslomakkeet.

Luottisten keskinäinen viestintä perustuu 

verkostoitumiseen SP:n tilaisuuksissa sekä yh-

teistyöhön eri toiminnanalojen ja ryhmien 

kesken. Ryhmien ja valiokuntien viestejä halli-

tukselle ja Partioneuvostolle vievät sekä valio-

kuntien puheenjohtajat että SP:n toimi-

henkilöt.

Ulkoisesta viestinnästä vastaa aina SP:n 

viestintäpäällikkö.

Luottamushenkilö voi myös toimia SP:n 

edustajana muissa yhteisöissä. 
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LUOT TAMUSHENKILÖIDEN TUKI

Pestaaja on pestissä toimivan partiojohtajan 

lähin tukija ja sparraaja. Toimiva vuorovai-

kutus pestaajan kanssa ja pestaajalta saatava 

tuki on ensisijaisen tärkeää koko pestin ajan. 

Riittävän haastavat tavoitteet, vapaus toimia ja 

turvallinen ilmapiiri tuovat ryhmään luovan 

jännitteen. Pestaajan tulee ymmärtää ryhmän 

tehtävä ja sen yhteys järjestön toiminnan ko-

konaisuuteen. Hänellä on ryhmänsä kanssa 

näkemys ryhmän tulevaisuudesta osana koko-

naisuutta. Johtamisen tulee olla vuorovaikut-

teista ja avointa uusille ajatuksille. Mielipiteitä 

ja ideoita vaihdetaan ja erilaisia näkökulmia ja 

vaihtoehtoja pohditaan. 

KOULUTUSTUKI

Keskusjärjestö tukee taloudellisesti luottisten 

koulutusta ja huolehtii siitä, että jokainen saa 

asianmukaisen perehdytyksen ja koulutuksen 

tehtäväänsä:

• Uusille, ensimmäistä pestiään järjestössä 

aloittaville luottiksille järjestetään 

perehdytystilaisuus, jossa kerrotaan SP:n 

luottiksen oikeuksista ja velvollisuuksista, 

luottisten tuesta ja keskustoimiston 

toimintamalleista. 

• Järjestö tukee luottamushenkilöitä 

tarjoamalla heille vuosittain koulutusta 

ajankohtaisista asioista ja tapahtumista. 

• Luottiksille järjestetään toimintasuunnitel-

man mukaisesti luottiskoulutusta, jossa 

käsitellään järjestön ajankohtaisia asioita ja 

osallistutaan myös järjestön toiminnan-

suunnitteluun ja strategian tekoon. 

• Lisäksi luottiksilla on mahdollisuus omaa 

pestiään tukevaan henkilökohtaiseen 

koulutukseen (esimerkiksi partiokurssit, 

Euroseminaarit ja partion ulkopuolinen 

koulutus). 

Näistä koulutuksista sovitaan aina tapaus-

kohtaisesti oman pestaajan kanssa. Koulutuk-

sen taso määritellään pestin vaatiman osaami-

sen mukaan, ja järjestön kustantamaan ns. 

partion peruskoulutukseen (esim. Ko-Gi) osal-

listumiseen pitää olla hyvät perustelut.

Pestin määrittelyn yhteydessä määritellään 

myös pestissä tarvittava osaaminen. Niissä pes-

teissä, joissa tietty koulutus on edellytyksenä 

pestissä toimimiseen, asia on huomioitava pes-

tauksen yhteydessä niin, että vaadittava koulu-

tus on joko suoritettu tai suoritettavissa pestin 

alkaessa.
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KESKUSTOIMISTON TARJOAMA 
TUKI
Myös keskustoimiston ammattilaiset ovat 

luottamushenkilöiden tukena ja apuna pestin 

hoitamisessa. Jokaisella luottamushenkilöryh-

mällä on nimetty yhteyshenkilö keskustoimis-

tossa. Hänen puoleensa voi kääntyä kaikenlai-

sissa omaan pestiin liittyvissä kysymyksissä. 

Vuosittain yhteisesti sovitun työnjaon mukaan 

luottamushenkilöryhmät ja keskustoimiston 

toimihenkilöt toteuttavat strategian ja toimin-

tasuunnitelman toimenpiteitä. Työnjako sovi-

taan erikseen ryhmän puheenjohtajan ja SP:n 

toimihenkilön kesken.

Keskustoimiston yhteyshenkilö auttaa esi-

merkiksi kokousjärjestelyissä, ja luottis saa hä-

neltä tukea kaikkiin käytännön asioihin.

TOIMIHENKILÖIDEN ROOLIT 
SUHTEESSA LUOTTIKS I IN

Toimihenkilöillä on erilaisia rooleja suhteessa 

eri ryhmiin ja luottamushenkilöihin. Rooli voi 

vaihdella ryhmän kulloisenkin tehtävän mu-

kaan. Ryhmän sisäisellä kehitysasteella on vai-

kutusta siihen, millaista tukea ryhmä eniten 

tarvitsee yhteyshenkilöltään. 

Toimihenkilön rooli voi olla esimerkiksi: 

 

asiantuntija, konsultti
• ammatillinen ja partion osaaminen

• partiokentän tuntemus ja kokemus

 

tiedonvälittäjä, tsekkaaja
• tiedonvälittäminen ja yhteensitominen

• tiedon tuonti ja vienti meneillään 

olevista muista partioasioista 

• back up: varmistus, että ryhmän 

suunnitelmat etenevät sovitusti ja ettei 

oleellisia asioita mene ohi – järjestölle 

tärkeissä asioissa tämä saattaa tarkoittaa 

myös toimeen tarttumista, jos suunnitellut 

tai sovitut tehtävät eivät muuten tunnu 

toteutuvan

• aikataulujen tsekkaaja

 

ohjaaja, fasilitaattori
• ryhmien auttaminen menetelmien 

ja prosessien avulla 

• ryhmien oman päätöksenteon 

fasilitoiminen, jotta luottamushenkilöt 

voivat toimia partioliikkeen linjanvetäjinä

• ryhmien käytännön toimien 

suunnittelun tukeminen

• ryhmien toiminnan tukeminen
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Toimihenkilöiden työnkuvaan saattaa kuulua 

myös sellaisten sisältöjen suoraa kehittämistä, 

jotka ovat olemassa olevan SP:n ryhmän vas-

tuulla. Nämä kehittämistehtävät ja toimenpi-

teet lähtevät liikkeelle joko hallituksen tai va-

liokuntien toimeksiantojen pohjalta.

Tyypillisiä ryhmää tai projektia tukevia tehtä-

viä, joita keskustoimiston työntekijä tekee, 

ovat mm. 

• toiminnanalan kokonaisuuden hallinta 

(sisältö ja käytännön asiat)

• koulutus- ja kokousvaraukset

• materiaalien sisällölliset tarkistukset 

• budjettiseuranta

• piiritiedotukset ryhmän 

aikaansaannoksista

• materiaalien stilisointi ja painatus.

Ryhmät itse hoitavat keskenään sovitulla 

tavalla 

• kokouskutsut

• pöytäkirjojen kirjoittamisen ja 

arkistoinnin intranet Telttaan

• ryhmän sisäisen, ryhmien välisen 

sekä ryhmän ja keskustoimiston 

välisen tiedotuksen

• ryhmän sisäiset muistamiset 

(ks. muistamisen ohjesääntö)

• ryhmän tuottamien tapahtumien 

sisällön suunnittelun ja toteutuksen

• ryhmän tuottamien materiaalien 

sisältöjen suunnittelun.

Luottisryhmät voivat käyttää toimintansa tu-

kena SP:n tutkimuksien tuloksia ja kaikkien 

muiden ryhmien tuotoksia. Yhteistyö muiden 

järjestön ryhmien kanssa on tärkeää, jotta yh-

teiset strategiset tavoitteet voidaan saavuttaa.
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LUOT TI SPANKKI 

Luottispankki on järjestön jäsenrekisterioh-

jelma (Polku). Siihen on kerätty tiedot 

jokaisen jäsenen partiouraan liittyvästä kou-

lutuksesta, projekteista ja kiinnostuksen koh-

teista. Rekisterin katselu- ja muutosoikeudet 

on lippukunnan polkuvastaavalla (oman lip-

pukunnan jäsenten tietojen osalta) ja piirien ja 

järjestön työntekijöillä sekä luottisryhmällä 

(koko jäsenistön tietojen osalta). Keskustoi-

miston työntekijät määrittelevät rekisterin 

käyttäjäoikeudet. Luottispankkia päivittävät 

joko lippukunnan polkuvastaava, piiri, luottis-

ryhmä tai järjestön työntekijät. 

Luottispankista saatavat yhteenvedot autta-

vat esimerkiksi pestaajaa hakemaan juuri oike-

aa osaamista ja kokemusta eri pesteihin. Yh-

teenvetoja tarkennetuin avainsanoin (esim. 

koulutus, kokemus tai kiinnostus) voi pyytää 

luottisryhmältä tai keskustoimiston yhteys-

henkilöltä.

Henkilö voi itse ilmoittaa järjestelmään 

omat kiinnostuksen kohteensa ja mahdollisen 

taukotupa-aikansa. Piiri tai SP merkitsee rekis-

teriin henkilön suorittamat moduulit, koulu-

tuskokonaisuudet ja muut vastaavat pätevyy-

det (esim. hygieniapassin suorittamisen), 

tehtävät piirissä ja keskusjärjestössä sekä hänel-

le myönnetyt ansiomerkit. Jos jäsen käy parti-

on ulkopuolisen kurssin, josta on selkeää hyö-

tyä myös partiossa, piiri voi merkitä 

(todistuksen tarkastamalla) tiedon kurssista re-

kisteriin. SP:n kustantaman ulkopuolisen kou-

lutuksen merkitsee SP.

Jokaisella rekisterissä olevalla on oikeus saa-

da omista tiedoistaan kopio. Jäsenrekisteristä 

on tehty rekisteriseloste, joka löytyy järjestön 

nettisivuilta ja pyydettäessä postitetaan henki-

lölle kotiin.
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LUOT TI SK AUDEN PÄ ÄT T YMINEN

Luottiksena toimivan henkilön pesti voi 

päättyä joko projektin valmistumiseen, 

pestin loppumiseen tai silloin, kun pestikaudet 

tulevat täyteen. Luottiksen elämässä tapahtu-

vat muutokset tai osaamisen riittämättömyys 

voivat olla myös perusteluja pestin päättymi-

selle, samoin se, jos luottiksella ei enää ole riit-

tävästi aikaa pestin hoitamiseen kunnialla. On 

tärkeää, että pestaaja pitää silmällä luottiksen 

jaksamista pestissään ja puuttuu asiaan, ennen 

kuin henkilö uupuu. Jaksamisesta on hyvä kes-

kustella aina tarvittaessa ja varsinkin uuden 

kauden alkaessa.

Pestin päätyttyä tulee luottiksen ja hänet 

pestanneen henkilön käydä loppukeskustelu, 

jossa käydään läpi, mitä pestin aikana on saatu 

aikaan ja mitä kehitysehdotuksia pestin päättä-

vällä henkilöllä on mielessään. Samalla arvioi-

daan henkilön suoriutumista pestissään ja 

voidaan myös harkita uuden pestin vastaanot-

tamista. On suotavaa, että henkilö saisi olla 

pestissään joko loppuun asti tai kaikki kaudet 

täyteen. Jo pestattujen henkilöiden pestaami-

nen toisiin projekteihin tai ryhmiin ei ole hy-

vän tavan mukaista. 

Jos luottamushenkilö haluaa välillä pitää 

taukoa toiminnasta, mutta pysyä silti rekiste-

rissä ja pestaajien muistissa, hän ilmoittautuu 

luottispankin kautta johtajien taukotupaan. 

Taukotupaan hän määrittelee ajan, jona häntä 

ei pyydetä uusiin pesteihin. Annetun aikarajan 

umpeuduttua henkilö palaa taas aktiiviseksi 

pestattavaksi ja häntä voidaan pyytää uusiin 

pesteihin.
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LUOT TI STEN MUISTAMINEN JA 
K I IT TÄMINEN

Jokainen luottis on järjestölle tärkeä, ja hei-

dän antamansa panos partioliikkeen kehittä-

misessä on korvaamaton. Suurin kiitos luottik-

selle on yleensä hänen oma tietonsa siitä, että 

hän on tehnyt hyvää työtä partion hyväksi. 

Luottiksia tulee muistaa kannustaa ja kiittää 

koko heidän pestinsä ajan.

Luottista voidaan muistaa myös ansiomer-

kein. Ansiomerkkejä ei jaeta automaattisesti, 

vaan ennen merkkien anontaa katsotaan ansio-

merkkiohjesäännöstä, täyttääkö henkilö ansio-

merkin saamisen kriteerit.

Kaikkien luottisten muistamisesta (esim. 

joululahjat) tekee päätöksen SP:n hallitus vuo-

sittaisen toiminnansuunnittelun yhteydessä. 

Nämä yhteiset muistamiset budjetoidaan hal-

linnon kuluihin.

Luottamustehtävissä olleita henkilöitä voi-

daan merkkipäivinä muistaa adressein, kukka-

sin tai pienillä lahjoilla. Samoin suurten, 

pitkäkestoisten projektien avainhenkilöitä voi-

daan muistaa projektin päättyessä. 
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L I SÄTIETOA

• luottisryhmä

• teltta.partio.fi/luottiskansio

• www.partio.fi

• keskusjärjestön info (09) 8855 1100 
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LUOT TI S IDENTITEET TI

Luottiksena voi toimia aitona itsenään il-

man roolia. Luottis on aktiivinen ja tavoit-

teellinen toimija, joka työskentelee avoimesti 

oman ryhmänsä ja erilaisten verkostojen kans-

sa. Hän arvostaa omaa ja muiden panostusta 

partion hyväksi. Luottis on valmis toimimaan 

rohkeasti ja vaikuttamaan yhteisten tavoittei-

den saavuttamiseen. Pestin aikana opitaan te-

kemällä ja kokemusten kautta. Palaute on 

luottikselle tärkeää. Hän osaa antaa palautetta 

rakentavasti ja kehittää omaa toimintaansa 

saamansa palautteen perusteella. 

Luottiksena
• Olen valmis jakamaan omaa osaamistani. 

• Olen valmis auttamaan tarvittaessa muita, 

vaikka se ei ole ”oman edun mukaista”.

• Olen valmis pitämään hauskaa.

• Olen valmis ohjaamaan ja auttamaan 

toista tarvittaessa.

• Olen valmis kehittämään prosesseja.

• Olen valmis puuttumaan epäkohtiin 

rakentavasti.

• Olen valmis antamaan tilaa seuraajalle/

seuraaville.

Kunnioittaa toista ihmistä:
• Arvostan kaikkien mielipiteitä ja 

osaamista ja otan nämä seikat huomioon 

myös tekemisissäni.

• Pidän kiinni muiden kanssa sovituista 

asioista ja tuon reilusti omat mielipiteeni 

esille.

• Tunnistan partiolaisten erilaiset tehtävät 

eri tilanteissa ja toimin sen mukaan.

Rakastaa luontoa ja suojella ympäristöä:
• Kuljen kokouksiin kimppakyydeillä tai 

julkisilla kulkuvälineillä.

• Voin osallistua kokouksiin myös 

etäyhteydellä.

• Vältän turhaa tulostamista ja käytän 

partion omia sähköisiä työkaluja avukseni.

Olla luotettava:
• Olen ryhmäpäätösten takana ja toimin 

sen mukaan.

• Perehdyn pestiini, asiaani ja ryhmäni 

toimintaan huolella.

Rakentaa ystävyyttä yli rajojen:
• Lähden ennakkoluulottomasti ja rohkeasti 

yhteistyöhön erilaisten ihmisten kanssa. 

• Hyödynnän ja rakennan erilaisia verkosto-

ja sekä toimin laajasti koko partiokentän 

kanssa.

Tuntea vastuunsa ja tarttua toimeen:
• Otan sellaisen pestin vastaan, johon 

minulla on tarpeeksi osaamista ja aikaa.

• Ymmärrän, mitä pesti sisältää ja millaisia 

resursseja se minulta vaatii.

• Tiedän, että pesti partiossa ei ole käynti 

herrahississä vaan harrastus lasten ja 

nuorten parhaaksi.
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• Pystyn ottamaan vastaan palautetta ja 

toimimaan tarvittaessa sen mukaan 

pestissä.

Kehittää itseään ihmisenä:
• Kokeilen pestissä toimiessani omia rajojani 

turvallisesti ja tuettuna sekä uskallan ottaa 

vastaan uusia ja erilaisia pestejä.

• Haluan oppia uusia tietoja, taitoja ja 

näkemyksiä pestini aikana ja osaan 

yhdistää myös partion ulkopuolelta 

tulevia tietoja pestiini.

• Olen valmis oppimaan uusia toiminta-

tapoja ja kokeilemaan uutta.

Etsiä elämän totuutta:
• Hyväksyn partion kaikki arvot ja 

toimin niiden mukaisesti.

• Tunnistan pohdiskelun ja hiljentymisen 

merkityksen omassa elämässäni.

• Olen löytänyt elämänkatsomukseni, josta 

saan tukea omalle toiminnalleni ja toisista 

välittämiselle.

Aikuisena toimijana luottamushenkilö mah-

dollistaa järjestön elinvoimaisuuden ja kasva-

tustavoitteiden toteutumisen. Pestissä toimies-

saan hän saa onnistumisen kokemuksia 

motivoivalla tavalla – näin partio tekee hyvää. 

Luottamushenkilönä toimiminen perustuu 

partion arvoihin.




