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PESTIESIHENKILÖN 
VUOSIKELLO  
Luottisten johtamiseen kuuluu vuosittain toistuvia tehtäviä ja 
velvollisuuksia.  

TAMMIKUU 

• Pestikeskusteluviikot viikoilla 3-4 (uusille ja vanhoille johdettaville)!  
o Käytä pestikeskustelurunkoja ja kortteja tukena 

keskustelujen pitämiseen. 
• Tarkista johdettavillesi tärkeiden tapahtumien päivämäärät keväällä 

ja kannusta osallistumaan niihin (piiri maksaa osallistumisen). Näitä 
ovat esimerkiksi: 

o pestiä tukevat partion johtajakoulutukset 
o piirin yhteiset tapahtumat 
o pestikoulutukset kuten valmentaja- tai kouluttajakoulutus  
o SP:n tapahtumat kuten ViMa-päivät ja moninaisuuspäivät.  

• Luottisten kaudenaloitustapahtuma. Tämä kuuluu kaikkien luottisten 
pestiin ja sen yhteydessä voi pitää oman ryhmän kokouksen. Sen 
yhteydessä järjestetään Tervetuloa piiriin –perehdytys kaikille uusille 
luottiksille! 

HELMIKUU 

• Satsaa aikaa ryhmäsi ryhmäytymiseen! Vinkkejä saat 
pestiesihenkilöltäsi tai piiritoimistolta. 

MAALISKUU 

• Pestaa syksyn tapahtumanjohtajat. 
• Ilmoita syksyn tapahtumien tiedot piiritoimistolle.  
• Piirin kevätkokous ja Lippukuntapäivä (maalis-huhtikuussa):  

voisitteko pitää tapahtumassa työpajaa tai muuten tuoda asiaanne 
esille? 

HUHTIKUU 

• Kartoita rekrytointitarpeet — ketkä lopettavat pestissään 
kevätkauden loppuun mennessä ja mihin pesteihin pitää saada tilalle 
tekijöitä? 

• Partioviikko 

TOUKOKUU 

• Aloittakaa ryhmänne ensi vuoden toiminnansuunnittelu ja 
budjetointi. Ohjeet tulee piirihallitukselta. 

• Suomen Partiolaisten jatkokoulutustapahtuma Kohtaus. 
• Muista kiittää luottiksia keväästä! 
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KESÄKUU 

• Partio siirtyy pikkuhiljaa kesätauolle. Tämä on mainio aika järjestää 
ryhmälle pienimuotoiset kevätkaudenpäättäjäiset ja mennä yhdessä 
vaikka retkelle! 

HEINÄKUU 

• Partio kesätauolla! 

ELOKUU 
 

• Pestikeskusteluviikot viikoilla 33-34 (uusille ja vanhoille 
johdettaville)!  

o Käytä pestikeskustelurunkoja ja kortteja tukena 
keskustelujen pitämiseen. 

• Tarkista johdettavillesi tärkeiden tapahtumien päivämäärät syksyllä 
ja kannusta osallistumaan niihin (piiri maksaa osallistumisen). Näitä 
ovat esimerkiksi: 

o pestiä tukevat partion johtajakoulutukset 
o piirin yhteiset tapahtumat 
o pestikoulutukset kuten valmentaja- tai kouluttajakoulutus  
o SP:n tapahtumat kuten ViMa-päivät ja moninaisuuspäivät.  

• Luottisten kaudenaloitustapahtuma. Tämä kuuluu kaikkien luottisten 
pestiin ja sen yhteydessä voi pitää oman ryhmän kokouksen. Sen 
yhteydessä järjestetään Tervetuloa piiriin –perehdytys kaikille uusille 
luottiksille! 

• Viimeistelkää ryhmänne tulevan vuoden toiminnansuunnittelu ja 
talousarvio. 

SYYSKUU 

• Toimita hallitukselle ryhmänne ensi vuoden toimintasuunnitelma 
(joka perustuu piirin toimintasuunnitelmaan). 

LOKAKUU 
 

• Ilmoita ryhmänne järjestämät ensi vuoden tapahtumat piirin 
tapahtumakalenteriin.  

• Pestaa kevään tapahtumien johtajat.  
• Ilmoita kevään tapahtumien tiedot piiritoimistolle. 

MARRASKUU 

• Kartoita rekrytointitarpeet — ketkä lopettavat pestissään syyskauden 
loppuun mennessä ja mihin pesteihin pitää saada tilalle tekijöitä?  

• Piirin syyskokous ja Lippukuntapäivä (loka-marraskuussa): 
voisitteko pitää tapahtumassa työpajaa tai muuten tuoda asiaanne 
esille? 
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JOULUKUU 

• Pikkujoulut! Piiri on varannut vuodessa 10 euroa kiittämiseen 
jokaista luottamushenkilöä kohti — ryhmän pikkujoulut ovat 
oivallinen tapa käyttää tämä raha ja kiittää luottiksia jollakin 
mukavalla yhdessä tekemisellä.  

• 5.12. vietetään vapaaehtoisten päivää. Se on myös oiva mahdollisuus 
kiittää mukana olevia luottiksia. 

 
 
 
 

TUKIMATERIAALIA PESTIESIHENKILÖNÄ TOIMIMISEEN 
 

• Piirin ohjeet: https://uusimaa.partio.fi/piiri/piiriluottikselle/ -
sivuilta löydät kaikki piiripestissä toimimiseen tarvittavat perustiedot 
(esim. pestikeskustelurungot, kulukorvausohjeet). Käythän sivut läpi 
sekä aloittaessasi pestissäsi että pestatessasi uusia henkilöitä, 
erityisellä huolella jos henkilö ei ole ennen toiminut piiriluottiksena. 

• Suomen Partiolaisten ohjeet: 
https://www.partio.fi/partiolaiselle/apua-ja-ohjeita/suomen-
partiolaisten-luottamushenkilon-perehdytysmateriaalit/ → täältä 
erityisesti ”ryhmän johtaminen” -osio.  

• Saat tukea aina omalta pestiesihenkilöltäsi sekä piiritoimiston 
työntekijöiltä!  

• Pestikeskustelupelikortit → mikäli sinulla ei ole tällaista pakkaa, 
olethan piiritoimistoon yhteydessä niin lähetämme sinulle sellaisen. 

• Neljä kertaa vuodessa käytävät ryhmänjohtajien kokoukset. 
• Vinkit kiittämiseen: https://www.partio.fi/lippukunnille/pestien-

tuki/kiittaminen-ja-palaute/  
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