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PESTIJOHTAJAN TEHTÄVÄT

YLEISTÄ PESTISTÄ
y Pestijohtaja huolehtii siitä, että
partiossa on hyvä tehdä vapaaehtoistyötä.
y Pestijohtaja huolehtii lippukunnan vapaaehtoisten eli aikuisten ja kaikkien lippukuntapesteissä toimivien samoaja- ja
vaeltajaikäisten motivaatiosta,
kouluttautumisesta sekä pestijärjestelmän käytöstä.
y Pestijohtaja toimii yhdessä
lippukunnanjohtajan ja ohjelmajohtajan kanssa
y Pestijohtajan olisi hyvä olla
lippukunnan hallituksen jäsen.
y Pestijohtajan on oltava

vähintään 18-vuotias ja partiojohtajaperuskurssin käynyt
lippukunnan jäsen.
y Johtokolmikon jäsenet käyvät
yhdessä ryhmäpestikeskustelun ja pestaavat toinen toisensa. Pestikeskustelussa voi
olla mukana joku lippukunnan
valmentajista.
y Johtokolmikko pitää toisilleen
säännöllisesti välipestikeskustelun ja pestin päätteeksi
loppukeskustelun.
y Pestikeskustelun yhteydessä
sovitaan myös pestin kestosta.
Suositeltu kesto on 2-6 vuotta.

PESTISSÄ KEHITTYMINEN JA TUKI
PESTISSÄ
KEHITTYMINEN

PESTIJOHTAJAN
TUKI

Pestijohtaja
• käy säännöllisesti valmennuskeskusteluja
alueen pestausvalmentajan kanssa siitä, miten
omassa pestissä voi kehittyä.
• osallistuu alueellisiin pestijohtajien tapaamisiin.
• osallistuu aktiivisesti koulutuksiin ja muihin
pestiä tukeviin tapahtumiin.
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PESTIJOHTAJAN
KOULUTUS

•
•
•
•

lippukunnanjohtaja ja ohjelmajohtaja
hallitus ja muu johtajisto
edellinen pestijohtaja
mentori
alueen pestausvalmentaja, ja tarvittaessa muut
alueen valmentajat
piiritoimisto
pestijohtajalle suunnatut
tapaamiset ja tapahtumat
pestijohtajan työkalut
Partiojohtajan peruskoulutus
Turvallisesti yhdessä -verkkokoulutus
Pestijohtajan koulutus
jatkokoulutus, kuten
Kolmiapila-Gilwell -koulutus

PESTIJÄRJESTELMÄN
KÄYTTÖ
Pestijohtaja
huolehtii siitä, että kaikkien
lippukunnassa toimivien
vapaaehtoisten kanssa käydään pestikeskustelu, jonka
jälkeen he tietävät mitä heiltä
odotetaan, sekä mitä tukea ja
koulutusta pestiin on tarjolla.
huolehtii, että lippukunnassa
käytössä olevista pesteistä
on laadittu pestikuvaukset ja
niitä käytetään.
pysyy ajan tasalla pesteihin
liittyvistä materiaaleista ja
huolehtii, että lippukunnassa
on ajantasaiset materiaalit
käytössä.
kouluttaa ja innostaa muut
lippukunnan vapaaehtoiset
pestijärjestelmän hyvään ja
tavoitteelliseen käyttöön. Pestijohtaja ei pestaa itse kaikkia
lippukunnan vapaaehtoisia.
ymmärtää pestin tavoitteen
ja pestijärjestelmän mahdollisuudet lippukuntalaisten
innostamiseen, motivoimiseen
ja kehittymiseen.

LIPPUKUNNAN
HENKILÖRESURSSIEN
JOHTAMINEN JA
KEHITTÄMINEN
Pestijohtaja
huolehtii siitä, että lippukunnassa varmistetaan tarpeellinen määrä vapaaehtoisia
seuraavalla toimintakaudella
ja tulevaisuudessa. Hän tietää,
keitä pesteissä toimii nyt, ja
tiedostaa lippukunnan
resurssitarpeen tulevaisuudessa.
laatii lippukunnalle suunnitelman pestien täyttämisestä
tulevaisuudessa.
vastaa lippukunnan omasta
mentorointiohjelmasta
tai varmistaa, että piirin
mentorointiohjelma on
lippukunnan vapaaehtoisten
tiedossa ja käytössä.
huolehtii siitä, että lippukunnan aikuisrekrytointi on
aktiivista ja jatkuvaa.
varmistaa, että uudet aikuiset
otetaan osaksi lippukunnan
johtajistoa ja huolehtii
siitä, että uusia aikuisia on
tarpeeksi lippukunnan kaikkiin
toimintoihin.
työskentelee avoimen
ilmapiirin eteen, jotta lippukunnassa on helppo olla ja
sinne on kaikkien helppo tulla.

JOHTAJISTON
KOULUTTAUTUMISSUUNNITTELU

OSAAMISEN
TUNNISTAMINEN JA
TUNNUSTAMINEN

Pestijohtaja

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 lippukunnalle kouluttautumissuunnitelman sekä
seuraa ja päivittää sitä.
tiedottaa piirille lippukunnan
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).

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.
tunnistaa lippukunnan vapaaehtoisten taitoja sekä vahvuuksia ja näiden perusteella
löytää oikean tekijät kuhunkin
lippukunnan pestiin. Hän
auttaa jokaista vapaaehtoista
löytämään itselleen sopivan
pestin joko lippukunnasta,
alueelta, piiristä tai SP:sta.
huolehtii siitä, että jokaista
lippukunnan vapaaehtoista
kannustetaan ja kiitetään
lippukunnan tapojen mukaan
muistaen myös piirin ja SP:n
ansiomerkit.

