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Tästä versiosta 

Tämä Sipoon Hukkien pestijärjestelmän versio on päivitetty vastaamaan uuden 
partio-ohjelman pestejä.  Vanha pestijärjestelmä on ollut voimakkaasti tämän 
version kehityksen pohjalla, kiitokset edellisten versioiden kehittäjille. 

Uuden ohjelman pesteissä toimiminen vaatii usein partio-ohjelman tuntemista. 
Pestaajan on varmistuttava pestattavan uuden ohjelman tietämyksestä. 
Tietämyksen lisääminen on koko lippukunnan tehtävä; tätä varten onkin 
järjestettävä johtajiston koulutusta säännöllisesti. Hyvät suositukset pesteihin 
kuuluvista koulutuksista löytyy mm. Uudenmaan partiopiirin Palveluesitteestä. 

Pestijärjestelmän tarkoitus 

Pesti on tehtävä, jonka pestattava henkilö on sitoutunut hoitamaan tietyn 
määräajan. Pestijärjestelmän luonteeseen kuuluu, että kunkin tehtävän kesto, 
ajankohta, luonne ja siihen kuuluvat osa-alueet ja toimintamuodot määritellään 
selkeästi, kattavasti ja yksiselitteisesti – sekä suullisesti että kirjallisesti. Näin 
pestit toimivat sekä pestaajalle että pestattavalle selkeinä kehyksinä siitä, mitä 
on luvattu tehdä ja mitä ei. 

Pestijärjestelmä on keino ylläpitää selkeää ja ajantasaista kokonaiskuvaa siitä, 
mitä on oikeasti luvattu tehtäväksi ja tapahtuvaksi ja mihin vaaditaan vielä 
tekijöitä. Pesti on pestatulle keino välttää ylimääräiset nakitukset. 

 Pestausohjeita 

Periaate on, että toimihenkilön lähijohtaja suorittaa pestauksen. Pestaus 
tapahtuu pestikeskustelussa, jossa jutellaan pestistä, sen haasteista ja 
mahdollisuuksista, käydään pestin tehtävät läpi sekä keskustellaan sekä 
pestattavan että lippukunnan toiveista pestin suorittamisen suhteen. Samoin 
käydään läpi pestiin käytettävä aika. Keskustelun pohjalta laaditaan pestilomake, 
joka talletetaan kolon pestikansioon. Kopio pestilomakkeesta jää pestatulle. 

Ohessa on kullekin pestille ehdotus pestin sisällöstä pestikeskustelun tueksi – 
kyseessä on vain ehdotus, poikkeuksia voidaan tehdä. Kukin pestattava tekee 
pestistään omanlaisensa. Jos kuitenkin ehdotus tuntuu sopivalta, voi 
pestilomakkeeseen Pestin sisältö –kohtaan kirjoittaa vain ytimekkäästi ”Katso 
Pestijärjestelmä 24.8.2010”, jolloin kaikkea ei tarvitse käsin kirjoittaa. 

Pestin elämänkaari 

Tavoite on, että jokainen lippukunnassa toimiva johtaja on pestikeskustelun 
käynyt ja pestattu – pesti alkaa pestikeskustelulla ja loppuu raportointiin ja 
loppukeskusteluun. Kaikilla pesteillä ei kuitenkaan tarvitse samanaikaisesti olla 
haltijaa, jos LPK:n toiminta ei sitä edellytä. Samalla henkilöllä voi olla 
samanaikaisesti useita pestejä. Pestit, joissa pestaaja on sama, voidaan kirjata 
samalle lomakkeelle (eli esim. akela- ja hallituspestit tulevat eri lomakkeille, 
pestaajankin ollessa eri). 

Pestattaessa ikäkausien toimijoita (sammot, akelat, vj:t, luotsit) on pestaajan 
syytä tutustua aina ensin Johtajankansioon kyseisen pestin osalta. Tästä 
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teoksesta löytyy hyviä tavoitteita ja muita pestauksessa huomioitavia asioita. 
Lisää tietoa pestauksesta saa mm. Partiojohtajan käsikirjasta, piiriwebistä, 
piiritoimistolta ja lippukunnan hallitukselta. 

Erilaisten projektien, kuten leirien ja suurempien retkien, johtajat pestataan 
myös tapauskohtaisesti; heidän pestausohjeitaan ei ole tähän ohjeeseen kirjattu. 
Lisätietoja ja ohjeita löytyy Partiojohtajan käsikirjasta. 

 

Ehdotukset pestien sisällöiksi 

Akela (aikuinen/vaeltaja) 

- Suunnittelee ja johtaa lauman toiminnan partio-ohjelman mukaisesti ja 
turvallisesti 

o Partiomenetelmän toteutuminen 
o Sudenpentujen kasvatustavoitteiden saavuttaminen 

- Huolehtii ikäkauden toiminnan suunnittelusta ikäkausivastaavan (vast) ja 
muiden akeloiden kanssa 

- Osallistuu lippukunnan kokouksiin (JN, yhdistyskokoukset) 
- Osallistuu lauman kokouksiin säännöllisesti 
- Järjestää laumansa tai koko ikäkauden kanssa retkiä säännöllisesti 
- Osallistuu piirin/alueen/vast järjestämiin sudenpentukisoihin laumansa 

kanssa. 
- Vastaa yhdessä luotsin (vast) kanssa riittävästä yhteydenpidosta 

vanhempiin 
- Mahdollisuuksien mukaan sitoutuu toimimaan lauman akelana koko 

sudenpentukauden ajan 
- Vastaa omasta koulutuksestaan ja osaamisestaan yhdessä lippukunnan 

koulutusvastaavan kanssa 
 

Sampo (aikuinen/vaeltaja) 

- Suunnittelee ja johtaa seikkailijajoukkueensa toiminnan partio-ohjelman 
mukaisesti ja turvallisesti 

o Partiomenetelmän toteutuminen 
o Seikkailijoiden kasvatustavoitteiden saavuttaminen 

- Huolehtii ikäkauden toiminnan suunnitelusta ikäkausivastaavan (vast) ja 
muiden sampojen kanssa 

- Osallistuu lippukunnan kokouksiin (JN, yhdistyskokoukset) 
- Osallistuu seikkailijajoukkueensa kokouksiin säännöllisesti 
- Järjestää joukkueensa tai koko ikäkauden kanssa retkiä säännöllisesti 
- Osallistuu piirin/alueen/vast järjestämiin seikkailijakisoihin joukkueensa 

kanssa 
- Vastaa yhdessä ikäkausivastaavan (vast) kanssa riittävästä 

yhteydenpidosta vanhempiin 
- Mahdollisuuksien mukaan sitoutuu toimimaan joukkueen sampona koko 

ikäkauden ajan 
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- Vastaa omasta koulutuksestaan ja osaamisestaan yhdessä 
koulutusvastaavan kanssa. 

Tarpojavartionjohtaja 

- Suunnittelee ja johtaa yhdessä luotsinsa kanssa vartionsa toiminnan 
partio-ohjelman mukaisesti ja turvallisesti 

- Suunnittelee luotsin ja muiden vartionjohtajien kanssa oman ikäkauden 
toimintaa 

- Toimii hyvänä esimerkkinä vartiolleen; on kaveri ja luotettava 
- Osallistuu lippukunnan kokouksiin (JN, yhdistyskokoukset) 
- Osallistuu vartionsa kokouksiin säännöllisesti 
- Järjestää vartion retkiä säännöllisesti 
- Osallistuu piirin/alueen/vast järjestämiin partiotaitokilpailuihin 

vartionsa kanssa 
- Vastaa yhdessä luotsin kanssa riittävästä yhteydenpidosta vanhempiin 
- Suositus pestin kesto: vähintään puoli vuotta 
- Vastaa omasta koulutuksestaan ja osaamisestaan luotsin kanssa 

Samoajavartionjohtaja 

- Suunnittelee ja johtaa yhdessä luotsinsa kanssa vartionsa toiminnan  
partio-ohjelman mukaisesti ja turvallisesti 

- Suunnittelee luotsin ja muiden vartionjohtajien kanssa oman ikäkauden 
toimintaa 

- Toimii hyvänä esimerkkinä vartiolleen; on kaveri ja luotettava 
- Osallistuu lippukunnan kokouksiin (JN, yhdistyskokoukset) 
- Osallistuu vartionsa kokouksiin säännöllisesti 
- Järjestää vartion retkiä säännöllisesti 
- Osallistuu piirin/alueen/vast järjestämiin partiotaitokilpailuihin 

vartionsa kanssa 
- Vastaa omasta koulutuksestaan yhdessä luotsin kanssa 
- Suositeltu pestin kesto: vähintään puoli vuotta 

Vaeltajavartionjohtaja 

- Suunnittelee ja johtaa yhdessä luotsinsa kanssa vartionsa toiminnan 
partio-ohjelman mukaisesti ja turvallisesti 

o Partiomenetelmän toteutuminen 
- Huolehtii ikäkauden toiminnan suunnittelusta yhdessä luotsin kanssa 
- Osallistuu vartionsa kanssa lippukunnan kokouksiin 
- Pitää yhteyttä omaan vartioonsa aktiivisesti, järjestää vartion kokouksia 

säännöllisesti vartion jäsenten mahdollisuuksien mukaan 
- Osallistuu piirin/vast järjestämiin partiotaitokilpailuihin vartionsa kanssa 

aktiivisesti 
- Suositeltu pestin kesto:  vähintään 1 vuosi 

Luotsi 

- Vartionjohtajan aikuinen tuki 
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- Suunnittelee yhdessä vartionjohtajan kanssa vartion 
toimintasuunnitelman ja jaon siitä, mitä vj tekee ja mitä luotsi tekee. 

- Vastaa vartion toiminnan käynnistymisestä ja jatkuvuudesta 
- Antaa vartionjohtajalle aktiivisesti palautetta ja kannustusta 

toiminnanvapauden säilyttäen 
- Toimia vartionjohtajalle positiivisen aikuisen kuvan 
- Vastaa viimekädessä vartion toiminnan partiomaisuudesta, 

kasvatustavoitteiden toteutumisesta ja partio-ohjelman mukaisuudesta 

Ikäkausivastaava 

- Vastaa ikäkauden toiminnasta kokonaisuudessaan 
- Huolehtii, että kaikki ryhmät toteuttavat ikäkauden partio-ohjelmaa 

laadukkaasti 
- Huolehtii ikäkausiryhmien kokoonpainoista: uusien perustamisesta, 

vanhojen yhdistämisestä, yms. 
- Suunnittelee ja panee täytäntöön ikäkauden päätöstapahtumat ja 

seuraavaan ikäkauteen siirtymisen 
- Vastuuikäkauden uusien aikuisten johtajien, akeloiden, sampojen, 

luotsien yms. tarpeen arviointi, rekrytointi, pestaaminen ja perehdytys 
(yhteistyössä koulutusvastaavan/vast . kanssa) 

- Edistää akeloiden, sampojen ja luotsien yhteistyötä ikäkaudessaan 
- Tukee ja kiittää pesteissä toimivia 
- Huolehtii ikäkausiin kuuluvien johtajien aikuisesta tuesta 
- Huolehtii lippukunnan yhteisistä tapahtumista 
- Huolehtii, että lippukunta osallistuu alueen, piirin ja keskusjärjestön 

ohjelmatapahtumiin 
- Rakentaa yhteistyötä lähilippukuntiin 

Sihteeri 

- Pitää hallituksen kokouksissa pöytäkirjaa ja arkistoi hallituksen ja 
lippukunna kokousten pöytäkirjan ja muut asiakirjat 

- Toimittaa lippukunnan kokuksiin esityslistat, talousarviot, 
toimintasuunnitelmat, toimintakertomukset ja muut paperit sekä 
huolehtii kokouksten kutsumisesta koolle 

- Huolehtii erinäisistä juoksevista asioista ja toimii niissä LPKJ:n apuna 
- Vastaanottaa lippukunnan postin ja esittelee sen hallitukselle 

Hallituksen (vara)jäsen 

- Osallistuu lippukunnan hallituksen kokouksiin 
- Osallistuu muuhun hallituksen työskentelyyn 
- Sitoutuu hallituksen yhteisiin pelisääntöihin 

Jäsenrekisterinhoitaja (polkuasiamies) 

- Ylläpitää jäsenrekisteriä 
- Vastaa jäsenhakemuksiin ja tiedusteluihin 
- Ylläpitää jonolistaa 
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Kalustonhoitaja 

- Vastaa kolon varaston siisteydestä 
- Pitää kirjaa varastosta lainatusta materiaalista ja huolehtii että kalusto 

palautetaan huollettuna käytön jälkeen 
- Vastaa kaluston kehittämisestä ja kalustohankinnoista 
- Vastaa kalustoluettelon ylläpidosta 

Rahastonhoitaja 

- Hoitaa LPK:n raha-asiat ja pitää huolta rahankäytön järkevyydestä ja budjetin 
toteutumisesta 

- Laatii tilinpäätöksen 
- Raportoi taloustilanteesta hallitukselle säännöllisesti 

Lippukunnan varajohtaja 

- On LPKJ:n ja muun hallituksen tukena ja apuna ja vastaa omalta osaltaan LPK:n 
toiminnasta ja sen laadusta 

- Hoitaa LPKJ:n tehtäviä LPKJ:n estyneenä ollessa 

Lippukunnanjohtaja 

- Johtaa lippukunnan toimintaa lippukunnan hallituksen ja kokousten 
päätösten sekä sääntöjen ja partiotoiminnasta annettujen yleisten 
määräysten ja ohjeiden mukaisesti 

- Kutsuu hallituksen koolle ja johtaa asioiden käsittelyä sen kokouksissa 
- Pitää yhteyttä lippukunnan jäsenten vanhempiin 
- Pitää yhteyttä taustayhteisöihin ja yhteistyökumppaneihin 
- Kantaa vastuun koko lippukunnasta 
- Huolehtii ajoissa että jokaisella tehtävällä on tekijä, ja päinvastoin 
- Tukee ja kannustaa johtajistoa, erityisesti hallituksen jäseniä tehtävissään (toimii 

pestaajana usealle) 
- Osallistuu kokousdelegaationsa kanssa piirin kokouksiin 

 
Ansiomerkkitoimikunnan jäsen/puheenjohtaja 

- Pitää itsensä tietoisena lippukunnassa vallitsevasta 
palkitsemiskäytännöstä 

- Pitää kirjaa anotuista ja myönnetyistä merkeistä 
- Anoo piirin ja SP:n ansiomerkkejä ansioituneille 
- Pitää toimikunnan kokouksia 2-3 kertaa vuodessa 
- Huolehtii palkitsemisen käytännön järjestelyistä 

Webmaster 

- Ylläpitää ja kehittää lippukunnan sähköpostilistoja, nettisivuja ja 
verkkopalveluita. 

- Edistää lippukunnan näkyvyyttä sosiaalisissa medioissa. 

 



Partiolippukunta Sipoon Hukat ry  24.8.2010 
Pestijärjestelmä 

 

6 / 6 

Kolovouti 

- Huolehtii lippukunnan kolon siisteydestä 
- Tekee hallitukselle esitykset mm. kalustehankinnoista 
- Huolehtii, että kolon käyttäjät siivoavat jälkensä 
- Ylläpitää kolon käyttövarauslistaa 
- Tarkkailee kolon kuntoa ja tekee esityksiä ehostuskohteista. 

 
Kämppäisäntä (kämppätyöryhmän puheenjohtaja) 
 

- Ylläpitää vartioiden ja muiden ryhmien kämppävarauslistaa siten, että 
kaikille riittää vuoroja kämpällä 

- Johtaa kämppätalkooryhmää, jonka tehtävänä on remontoida, huoltaa ja 
ylläpitää kämppää ja sen ympäristöä mm. talkoovoimin 

- Tiedottaa hallitusta kämpän tilasta 

Tapahtumavastaava 

- Ottaa vastaan ilmoitukset lippukunnan tapahtumista ja ilmoittaa niistä eteenpäin 
LPKJ:lle 

- Huolehtii, että kaikki tapahtumat raportoidaan ja kokoaa raportit sekä 
toimittaa ne sihteerille 

Koulutusvastaava 

- On perillä ja tiedottaa piirin ja mahdollisesti muiden tahojen järjestämistä 
kursseista. 

- Hoitaa lippukunnan kurssi-ilmoittautumiset partiopiiriin ajoissa. 
- Kannustaa vartion- ja muita johtajia kursseille. 
- Tiedottaa kursseista, johtajaneuvostossa, lpk:n lehdessä tms. 
- Tarjoaa oikeaa kurssia oikeille ihmisille. 
- Hoitaa lippukunnan pitkäntähtäimen koulutussuunnittelun. 
- Osallistuu piirin järjestämiin koulutusvastaavien tapaamisiin tai 

koulutuksiin. 


