Pestausohje leirilijoille ja -lekoille.
Hyvä pestaaminen tukee leirillä jaksamista. On tärkeää, että pestattujen kanssa
on sovittu, mitä tehtäviä pestiin sisältyy, paljonko se vie aikaa, mitä pestattu saa
itse pestistä irti ja millaista tukea hän kaipaa pestin toteuttamiseen. Alta löydät pestikuvaukset
leirilippukunnan pesteihin, apukysymyksiä pestikeskusteluun ja yleiset linkkivinkit pestikeskustelun
tueksi. Mikäli sinulle tulee mitään kysyttävää pestaamisesta ja pestikeskusteluista, ole ihmeessä
yhteydessä Oonaan oona.pentala-nikulainen@partio.fi tai Katriin katri.soderqvist@partio.fi
1. Pestikuvaukset
a. Leirilijo ja leirileka
i. Leirilippukunnanjohtajat eli leirilijo ja leirileka vastaavat leirilippukunnan
toimivuudesta kokonaisuutena ja pitää langat käsissään. He huolehtivat, että
asiat tulevat tehdyiksi.
ii. Johtajiston pestaaminen (pestikeskustelut)
iii. Johtajiston jaksamisesta huolehtiminen (mikä motivoi, mitä tukea tarvitsee,
keneltä saa tukea?)
iv. Tiedottaminen leirilippukunnanjohtajistolle
v. Tiedottaminen ja markkinointi osallistujille ja heidän vanhemmilleen
vi. Suunnittelukokousten järjestäminen
vii. Vanhempainillan järjestäminen
viii. Leirillä llpkj-tapaamisiin osallistuminen (1/pvä)
ix. Yhteyshenkilönä toimiminen leirilippukunnan ja leiriorganisaation välillä
x. Leirilippukunnan johtaminen leirillä (llpk väki tietää, mitä tapahtuu ja
milloin, missä pitää olla)
b. Suse-sankari
i. Vastaa sudenpentujen ja seikkailijoiden hyvinvoinnista leirilippukunnassa.
ii. Huolehtii, että suset ovat oikeassa paikassa oikeaan aikaan.
iii. Huolehtii, että suseilla on oikeat varusteet ohjelmissa mukana.
iv. Ohjeistaa suse-suhareita, jotka toimivat hänen apunaan.
v. Kertoo sudenpentujen ja seikkailijoiden kuulumiset leirilippukunnan muulle
johtajistolle.
vi. On taitava ja organisointikykyinen henkilö, osaa ohjeistaa lapsia ja nuoria.
vii. Kannattaa olla paikalla koko leirin.
viii. 100% leiripesti
c. Suse-suhari
i. Auttaa suse-sankaria varmistamaan, että kaikilla sudenpennuilla ja
seikkailijoilla on oikeat tavarat mukana oikeissa ohjelmissa.
ii. Kuuntelee aktiivisesti suse-sankarin ohjeita ja välittää niitä lapsille.
iii. Pääsääntöisesti 100% leiripesti, voi jakaa myös samoajille 50%
d. Tasa-taituri
i. Toimii tarpojien ja samoajien lähijohtajana.
ii. Saattaa tarpojat tarvittaessa ohjelmiin.

iii. Varmistaa, että tarpojilla on oikeat tavarat mukana oikeissa ohjelmissa
oikeaan aikaan.
iv. Kannustaa nuoria johtajia tarttumaan vastuutehtäviin leirilippukunnan
arjessa.
v. Patistaa samoajia osallistumaan omaan ohjelmaansa.
vi. Pysyttelee tietoisena myös vaeltajille ja aikuisille suunnatusta ohjelmasta,
vinkkaa siitä leirilippukunnassa.
vii. 100% leiripesti
2. Pestikeskustelu
- Pestin sisältö (pestikuvaukset, mitä tämä tarkoittaa teidän leirilippukunnassanne?)
- Pestiin liittyvät vastuut (Mistä/kenestä henkilö on vastuussa? Miten vastuut jakautuvat
muiden leirilippukunnan pestien osalta?)
- Pestin kesto (helmi/maaliskuu 2020 - elokuu 2020, pesti päättyy leirin loppuun)
- Aika (Pestin vaatima ajankäyttö ennen leiriä, leirillä, leirin jälkeen? Paljonko henkilö voi
käyttää aikaa pestiin?)
- Haasteet? (Onko mahdollisia esteitä, haasteita pestin hoitamisen kannalta?)
- Perehdytys ja tuki (Mitä perehdytystä/koulutusta tarvitsee? Keneltä saa tukea? Millaista
tukea tarvitsee? Mikä auttaa jaksamaan pestissä? Tarvitsetko mentoria?)
- Motivaatio (Mikä henkilöä motivoi pestissä?)
- Oppiminen (Mitä haluat oppia pestissä? Tarvitsetko koulutusta?)
- Johtamistaidot (Miten haluat kehittyä johtamistaidoissa?)
- Muita tärkeitä mieleentulevia asioita pestin hoitamisen kannalta?
3. Linkit ja vinkit (pestiavain, pestikeskustelupohja, pestissä kehittymisen työkalu)
Pestiavain: https://www.partio.fi/lippukunnille/pestien-tuki/pesti-ja-pestaaminen/pestiavain/
Pestikeskustelulomake: https://www.partio.fi/wpcontent/uploads/2019/11/Pestikeskustelu_2019.pdf
Pestissä kehittymisen työkalu (motivaatio/oppiminen): https://www.partio.fi/wpcontent/uploads/2018/05/Kehittyminen-pestiss%C3%A4_ty%C3%B6kalu.pdf

