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PESTAUSVALMENTAJAN 
PESTIKORTTI N I M I                           P Ä I V Ä M Ä Ä R Ä

 PESTAUSVALMENTAJALLE KUULUVAT OSA-ALUEET:  VALMENTAJA 

 PESTISSÄ KEHITTYMINEN JA TUKI

IHMISTEN 
JOHTAMINEN

 pesti, pestikeskustelut, pesti-
kuvaukset, koulutus, palaute, 
riittävästi johtajia, yhteishenki

KEHITTYMINEN
 johtajamäärän tarve ja  
muutokset, aikuisrekrytointi

PARTION  
PERUSELEMENTIT

 partion arvot, partio-ohjelma, 
partiomenetelmä, partion 
strategia

PARTIOKASVATUS
 Turvallisuusohjeet ja  
Turvallisesti yhdessä -kurssi

SUOMEN PARTIOLAISTEN STRATEGIASTA:

PARTIO KUULUU  
KAIKILLE

 Pestausvalmentaja käy yhdessä 
pestijohtajan kanssa läpi lippu-
kuntaviisaria ja pohtii lippukun-
nan henkilöresursseja tulevien 
toimintakausien osalta. Pestaus-
valmentaja tukee pestijohtajaa te-
kemään lippukunnan aikuisrekryä 
niin, että jokaiseen hommaan 
löytyy tekijä.
TYÖKALU:  Aikuisrekrytoinnin 
materiaalit partio.fi/aikuisrekry
TYÖKALU:  Lippukuntaviisari
TYÖKALU: Paras paikka tehdä va-
paaehtoistyötä -kyselyn tulokset
TYÖKALU: Kasvumateriaalit

 Pestausvalmentaja varmistaa, että 
lippukunnassa huolehditaan siitä, 
että uudet tulijat tuntevat itsensä 
tervetulleiksi, saavat tarvittavat 
tiedot partiosta ja lippukunnasta 
ja löytävät itselleen mielekkään 
pestin.
TYÖKALU:  Palvelumuotoilu  
hankkeen materiaalit 
partio.fi/aikuisrekry

 Pestausvalmentaja varmistaa, että 
pestijohtaja pitää huolta aikuisten 
tyytyväisyydestä lippukunnassa, ja 
huolehtii siitä, että kaikille tarjo-
taan sopivia ja mielekkäitä pestejä 
säännöllisesti. 
TYÖKALU:  Pestiavain ja  
pestisuunnittelun työkalut
TYÖKALU:  Paras paikka tehdä va-
paaehtoistyötä -kyselyn tulokset
TYÖKALU:  Piirien ja keskusjär-
jestön tarjoama toiminta aikuisille 
(esim Johtajatulet, koulutukset, 
piirin tapaamiset johtajille)

PARTIO  
KASVATTAA HYVÄÄN 
JOHTAJUUTEEN

 Pestausvalmentaja huolehtii 
siitä, että kaikissa oman alueen 
lippukunnissa käytetään pes-
tijärjestelmää. Hän varmistaa, 
että lippukuntien pestikuvauk-
set pidetään ajan tasalla ja että 
pestikeskustelut käydään. 
TYÖKALU: Pestiavain ja  
pestisopimus

 Pestausvalmentaja auttaa 
pestijohtajaa lippukunnan 
jäsenten osaamisen tunnistami-
sessa ja sanoittamisessa sekä 
ohjaa löytämään erilaisia tapoja 
osaamisen lisäämiseksi. 
TYÖKALU: osaamismerkit
TYÖKALU: tiedä mitä osaat 
-työkalut: partio.fi/osaaminen
TYÖKALU:   
partio-ohjelma.fi/duuni
TYÖKALU: moduulikartta, koulu-
tuskartta ja piirin ja keskusjär-
jestön koulutuskalenterit

 Pestausvalmentaja varmistaa, 
että pestijohtaja tuntee keinoja 
tukea lippukunnan pesteissä 
toimivia johtajia.
TYÖKALU:  Mentorointi 
partio.fi/mentorointi
TYÖKALU: moduulikartta, koulu-
tuskartta ja piirin ja keskusjär-
jestön koulutuskalenterit

 Pestausvalmentaja var-
mistaa, että pestijohtaja 
huolehtii lippukunnan seu-
raajasuunnittelusta ja vapaa-
ehtoisten kehittymisestä pes-
tissään seuraaviin ”sopivasti 
suurempiin saappaisiin”.
TYÖKALU: Kehittyminen 
pestissä

PARTIO ON  
ALOITTEELLINEN  
YHTEISTYÖ- 
KUMPPANI

 Pestausvalmentaja auttaa 
pestijohtajaa löytämään 
mentorin niille johtajille, 
jotka sellaista tarvitsevat. 
TYÖKALU: Mentorin  
pestikuvaus

 Pestausvalmentaja opastaa 
pestijohtajaa sanoittamaan 
lippukunnan jäsenten par-
tiossa hankittua osaamista 
ja tunnistamaan paikkoja ja 
tilanteita, joissa partiossa 
hankitusta osaamisesta voi 
kertoa partion ulkopuolella. 
TYÖKALU: Osaamismerkit
TYÖKALU: Partiossa  
kerrytettyyn osaamiseen 
liittyvät työkalut ja ohjeet 
(tulossa)PEST IN 

ALUSSA
pestikeskustelu, valmentajakoulutus

PESTISSÄ 
KEHITTYMINEN

verkkokoulutukset, piirin tapaamiset  
ja koulutukset, Kohtaus, Ko-Gi, VBL

PESTIN TUKI Valmentaja kuuluu valmentajakolmikkoon,  
jossa saa vertaistukea, jakaa tietoa lippu- 
kunnista, sekä jakaa lippukuntien parhaita 
käytäntöjä. Valmentaja saa tukea piiristä ja 
mentorilta.

 VALMENTAJALLE  ON HYÖDYKSI:
 X  osata kuunnella, kysyä,  

kyseenalaistaa ja haastaa

 X  taito ja mielenkiinto  
kohdata erilaisia ihmisiä 

 X  ongelmanratkaisukyky sekä 
valmius toimia muuttuvissa 
ja hankalissakin tilanteissa

 X  neuvottelu- keskustelu- ja 
fasilitointitaidot 

 X  taito valmentaa yksilöä ja  
ryhmää niiden tarpeiden 
mukaisesti

 X  on sovitusti yhteydessä 
lippukuntaan. 

 X  tuntee lippukunnan  
nykytilanteen.

 X  tunnistaa lippukunnan toi-
mintaan liittyviä haasteita 
ja kehityskohteita partiotoi-
minnan laadun kriteerien 
sekä Suomen Partiolaisten 
strategian pohjalta. 

 X  asettaa tavoitteita yhdessä 
johtokolmikon kanssa. 

 X  huolehtii, että toimet tavoit-
teiden saavuttamiseksi 
tehdään ja tukee lippukun-
taa johtamaan muuttuvia 
tilanteita sekä auttaa 
löytämään ja tunnistamaan 
tarvittavat työkalut. 

 X  asettaa tavoitteen  
jokaiselle tapaamiselle 
lippukunnan kanssa.  

 X  kannustaa johtokolmikkoa 
alueelliseen yhteistyöhön.

 X  pyytää tarvittaessa apua ja 
välittää lippukunnan  
tukitarpeen eteenpäin 
piirissä. 

PARTIOTOIMINNAN  
LAADUN KRITEEREISSÄ:


