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Tervetuloa 
iltateelle!

Pidetään oma mikrofoni ja videokuva kiinni 
silloin kun ei puhuta

Puheenvuoroa voi pyytää chatissa tai kirjoittaa 
kysymyksensä tai kommenttinsa sinne

Webinaari nauhoitetaan

Tallenne ja materiaalit jaetaan myös 
jälkikäteen osoitteessa partio.fi/iltateet

https://www.partio.fi/lippukunnille/projektit-ja-hankkeet/partion-iltateet/


Tänään äänessä
Meeri-Maria Jaarva, SP:n pestiryhmän 
puheenjohtaja

Elina Lähteenmäki, SP:n aluevaliokunnan 
jäsen ja valmentaja L-SP:ssä

Haastateltavana:

– Anne ”Amanda” Parviainen, Viikin Vesikkojen 
pestijohtaja



Mistä puhutaan?
Mitä pestijohtaja tekee? Pestijohtajan tehtäviä 
partiovuoden aikana

Millaista tukea ja koulutusta pestiin on 
tarjolla? 

Mistä löytää lisätietoa?

Kaikki työkalut ja materiaalit löytyvät 
osoitteesta partio.fi/lippukunnille/pestientuki

https://www.partio.fi/lippukunnille/pestien-tuki


MITEN PALJON KOKEMUSTA 
PEREHDYTTÄMISESTÄ PARTIOSSA?

Olen uusi 
pestijohtaja tai 

vasta 
aloittamassa

Olen toiminut jo 
pestissä jonkin 

aikaa

En ole 
pestijohtaja 
mutta aihe 
kiinnostaa 

muuten

1 2 3



PESTIJOHTAJAN VUOSIKELLO

Alkusyksy
Pestaaminen 

Loppusyksy
Kiittäminen, palaute 

ja ansiomerkit

Alkukevät
Pitkän tähtäimen 

suunnittelu

Loppukevät
Uusien aikuisten 

rekrytointi



ALKUSYKSY



Pestaus
Pestaamiseen kuuluu pestikeskustelu, jossa 
sovitaan pestin sisällöstä ja pituudesta sekä 
perehdytyksestä

Välipestikeskustelu on pestin puolivälin 
tarkistuspiste ja päätöspestikeskustelussa
mietitään, miten pesti sujui ja mitä 
seuraavaksi

Pestijohtajan ei tarvitse pestata kaikkia 
lippukunnan johtajia itse vaan pitää huolta 
siitä, että joku pestaa jokaisen

Muokattavat pestikeskustelulomakkeet ja 
muut materiaalit löytyvät verkkosivuilta

https://www.partio.fi/lippukunnille/pestien-tuki/pesti-ja-pestaaminen/


LOPPUSYKSY



Kiittäminen
Varatkaa aikaa säännöllisesti kiittämiseen

Tehkää yhdessä harjoituksia, joissa pääsette 
kiittämään toisianne

Ansiomerkit ovat partion virallinen mutta ei 
ainoa tapa kiittää

Yhteinen tekeminen kuten johtajille 
järjestetty retki, saunailta tai 
trampoliinitunti on hyvä tapa kiittää

Henkilökohtaisessa kiitoksessa tuodaan 
esille onnistumisia

Lahja voi olla yksi tapa kiittää



Palaute
Palaute antaa mahdollisuuden kehittyä, 
joten myös palautteen antamisesta on hyvä 
tehdä tapa

Väli- ja päätöspestikeskustelut ovat 
luonteva paikka antaa palautetta

Palautteen kerääminen johtajilta auttaa 
kehittämään lippukunnan toimintaa

– Paras paikka tehdä vapaaehtoistyötä -kysely ja 
vinkit tulosten käsittelyyn

– Viihtyvyyspeli

https://www.partio.fi/lippukunnille/pestien-tuki/vapaaehtoisena-partiossa/paras-paikka-tehda-vapaaehtoistyota/
https://partio.emmi.fi/l/vMxRvtJctcfN/f/pvdg


ALKUKEVÄT



Pitkän tähtäimen 
suunnittelu

Miltä lippukunnan johtajatilanne näyttää 
ensi syksynä? 

Kuinka moni jatkaa pestissään? Kuinka moni 
haluaa vaihtaa uuteen pestiin?

Tarvitaanko uusia johtajia? Miten heitä voisi 
rekrytoida?

Mitä koulutuksia on tarpeen käydä?



LOPPUKEVÄT



Uusien aikuisten 
rekrytointi

Uusia aikuisia on hyvä rekrytoida mukaan 
säännöllisesti

– Vinkit markkinointitapahtumiin ja 
muihin rekrytointikeinoihin

– Muista lasten vanhemmat, johtajien 
kaverit ja entiset partiolaiset

Perehdyttäminen kannattaa tehdä huolella, 
niin uusi partiolainen pääsee hyvin mukaan 

– Perehdyttäjän muistilistana toimii 
Uuden aikuisen partiovuosi

– Opas partioseikkailuun -
perehdytyspassi

https://partio.emmi.fi/l/DVmvbXnqVt7T
https://partio.emmi.fi/l/B752jBjSzX6m


PESTIJOHTAJAN VUOSIKELLO

Alkusyksy
Pestaaminen 

Loppusyksy
Kiittäminen, palaute 

ja ansiomerkit

Alkukevät
Pitkän tähtäimen 

suunnittelu

Loppukevät
Uusien aikuisten 

rekrytointi



Muista ainakin 
nämä!

Pulmatilanteissa pyydä apua piiristä 
(valmentaja, piiritoimisto)

Osallistu pestijohtajakoulutukseen! 
Lisätiedot oman piirin verkkosivuilla

Materiaalia ja työkaluja löydät osoitteesta 
partio.fi/lippukunnille/pestientuki

https://www.partio.fi/lippukunnille/pestien-tuki/


Mitä mietit tällä 
hetkellä? (Kirjoita emoji 

tai numero chattiin)

1    2    3    4 

5   6    7    8



KYSYMYKSIÄ TAI

KOMMENTTEJA?



KIITOS!


