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Hyväksytty Laajennetuissa Alue-, Kasvatus- ja Vapaaehtoistuen valiokunnissa 15.5.2016. 

PESTIKUVAUS: PESTIJOHTAJA 
Yleistä pestistä 

 Pestijohtaja on on yksi lippukunnan tärkeimpiä pestejä.  
 Pestijohtaja huolehtii lippukunnan vapaaehtoisten eli aikuisista ja kaikista 

lippukuntapestissä toimivien samoaja- ja vaeltajaikäisten motivaatiosta, 
pestijärjestelmän käytöstä ja kouluttautumisesta – lyhyesti sanottuna siitä, että partiossa 
on hyvä tehdä vapaaehtoistyötä 

 Pestijohtaja toimii yhdessä lippukunnanjohtajan, ohjelmajohtajan kanssa. 
 Pestijohtajan pestaa lippukunnanjohtaja. Pestikeskusteluun kannattaa pyytää mukaan 

myös alueen pestausvalmentaja. 
 Pestijohtajan olisi hyvä olla lippukunnan hallituksen jäsen 

 
 

Pestijohtajan tehtävät 
 

Pestijärjestelmän käyttö 
Pestijohtaja  

 huolehtii siitä, että kaikkien lippukunnassa toimivien vapaaehtoisten kanssa käydään 
hyvä pestikeskustelu ja he tietävät mitä heiltä odotetaan sekä mitä tukea ja koulutusta 
pestiin on tarjolla 

 pestijohtaja kouluttaa ja innostaa ne lippukunnan toimijat, jotka pitävät pestikeskusteluja 
muille, pestijärjestelmän hyvään ja tavoitteelliseen käyttöön 

 ymmärtää pestin tavoitteen ja pestijärjestelmän mahdollisuudet lippukuntalaisten 
innostamiseen, motivoimiseen ja kehittymiseen 

  
Lippukunnan henkilöresurssien johtaminen ja kehittäminen  

Pestijohtaja  
 suunnittelee yhdessä muiden kanssa lippukunnan toimintaa ja huomioi ja suunnittelee, 

keitä pesteissä toimii nyt, ja keitä jatkossa. Pestijohtaja huolehtii siitä, että varmistetaan 
tarpeellinen määrä vapaaehtoisia seuraavalla toimintakaudella ja tulevaisuudessa.  

 huolehtii siitä, että lippukunnan aikuisrekrytointi on aktiivista ja jatkuvaa 
 varmistaa, että uudet aikuiset otetaan osaksi lippukunnan johtajistoa ja siitä, että uusia 

aikuisia on tarpeeksi lippukunnan kaikkiin toimintoihin.  
 työskentelee avoimen ilmapiirin eteen, jotta lippukuntaan on helppo tulla uutena 

 
Johtajiston kouluttautumissuunnittelu  

Pestijohtaja  
 huolehtii siitä, että lippukunnan vapaaehtoiset käyvät pestinmukaiset koulutukset ja 

tarjoaa aktiivisesti jatkokoulutusmahdollisuuksia.  
 seuraa piirin, SP:n ja alueen muiden lippukuntien koulutustarjontaa ja tiedottaa niistä 

lippukunnassa. 
 laatii lippukunnan kouluttautumissuunitelman sekä seuraa ja päivittää sitä. 
 tiedottaa piirille lippukunan koulutustarpeesta tarvittaessa. 
 vastaa lippukunnan ilmoittautumisista koulutuksiin ja tuntee piirin 

ilmoittautumiskäytännöt. 
 ylläpitää lippukunnan koulutusrekisteriä huolehtimalla siitä, että käydyt koulutukset 

merkitään Kuksaan. (Lpk:n vastuulla olevien koulutusten osalta). 
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Osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen  

Pestijohtaja 
 auttaa ja neuvoo lippukunnan vapaaehtoisia kuvailemaan partiossa oppimiaan taitoja 

niin, että ihmiset partiossa ja partion ulkopuolella ymmärtävät, minkälaisesta taidoista 
on kyse. Lisäksi he osaavat käyttää ja kuvailla taitojaan esimerkiksi työnhakutilanteessa. 

 innostaa ja auttaa lippukunnan vapaaehtoisia hyödyntämään erilaisia osaamista esiin 
tuovia työkaluja, kuten sähköisiä osaamismerkkejä  

 osaa myös valjastaa lippukunnan vapaaehtoisten taitoja hyödyntämään lippukuntaa 
parhaalla mahdollisella tavalla. Pestijohtaja löytää siis oikean pestin tekijälle, ja oikean 
tekijän pestille.  

 
 
Pestissä kehittyminen 

Pestijohtaja  
 käy keskusteluja alueen pestausvalmentajan kanssa siitä, miten lippukunnan 

vapaaehtoiset voisivat yhä paremmin 
 osallistuu pestijohtajien tapaamisiin, jotka alueellinen pestausvalmentaja kutsuu koolle ja 

pestijohtajalle suunnattuihin koulutuksiin  
 osallistuu aktiivisesti koulutuksiin ja muihin pestiä tukeviin tapahtumiin 

 

Pestijohtajan tuki 

 Lippukunnanjohtaja  
 Alueella toimiva pestausvalmentaja, ja tarvittaessa muu aluetiimi 
 Pestijohtajalle suunnatut tapaamiset ja tapahtumat 
 Pestijohtajan työkalut (tekeillä) 
 Pestijohtajalla voi olla mentori 
 Jatkokoulutus, kuten Kolmiapila-Gilwell -koulutus 

 
 

Pestijohtajan koulutus 

 Partiojohtajan peruskoulutus 
 Turvallisesti yhdessä -verkkokoulutus 
 Pestijohtajan koulutus (tekeillä, ensimmäiset toteutukset vuoden 2017 aikana) 
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