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PESTI JA PESTAAMINEN

Partiota johdetaan vapaaehtoisvoimin ja partion selkäranka kaikilla
tasoilla ovat sitoutuneet jäsenet
ja johtajat. Vapaaehtoisilla on oikeuksia ja velvollisuuksia. Yksi
vapaaehtoisen oikeuksista on saada tehdä asioita, jotka motivoivat,
opettavat uutta ja mahdollistavat
kehittymisen ihmisenä. Vapaaehtoisella on myös oikeus saada
tukea tehtäviinsä. Vapaaehtoisen
velvollisuutena on hoitaa ne asiat,
jotka hän on ottanut vastuulleen.
Partion menetelmä tähän on pesti. Pesti on rajattu tehtävä, jolla on
määritellyt odotukset, vastuut ja
tuki, ja jossa henkilö saa kehittää
osaamistaan. Pestaaja on nimetty
henkilö, jolle vastataan tehtävästä.
Espoon Partiotuessa pestijärjestelmää käytetään tukemaan luottisten hyvinvointia pesteissään.
Pestikuvaus käydään yhdessä läpi,
jotta pestattavalle tulee selkeä käsitys siitä, minkälaiseen pestiin on
sitoutumassa. Pestaaja pystyy näin
myös varmistumaan siitä, että
pestattavalle jää oikea kuva pestin
sisällöstä. Erittäin tärkeää on myös
se, että pestattava tietää pestikeskustelun jälkeen keneltä saa apua
ja tukea pestin aikana.
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Pestaaja on pestatun lähin tuki ja
kannustus, ja hän on ratkaisevassa roolissa pestatun hyvinvoinnin
ja kehityksen tukemisessa. Pestiin
saa myös tukea muulta johtajistolta, tukeminen ei ole koskaan vain
pestaajan vastuulla. Pestaajalla ja
pestattavalla on yhtäläinen oikeus
ja velvollisuus pestin määrittelemisessä ja sen toteuttamisessa.
Myös pestaajalla on oma pestaajansa, joka varmistaa, että pestaajakin saa tukea pestiinsä, ja tietää
mitä velvollisuuksia ja vastuita hänellä on.

PESTISOPIMUS ESPOON PARTIOTUKI RY:N PESTIIN
Perustiedot
Pestaajan nimi:
Yhteystiedot ja miten minut tavoittaa varmasti:
Pestattavan nimi:
Yhteystiedot ja miten minut tavoittaa varmasti:

Pesti, johon sitoudun:
Staabi tai ryhmä, johon kuulun:

Pestiini liittyvät vastuualueet:
•

Minkä toteutumisesta minä vastaan

•

Minkä kehittämisestä minä vastaan

•

Suunnittelu- ja raportointivastuu

•

Mihin osallistun (työryhmät, projektit, kokoukset, tapahtumat, semmat):

•

Muut tehtävät:

Pestiin liittyvät yleiset tavoitteet

Pestiini liittyvät ohjeet ja määrittelyt

3

Onko mahdollisia esteitä pestin hoitamisen kannalta? Ja/Tai onko sinulla muita
pestejä?

Omat tavoitteeni:

Miten nämä tavoitteet saavutetaan (konkreettisia toimenpiteitä)

Perehdytys (miten ja kuka)

Miten haluan kehittää osaamistani

Pestiäni tukeva koulutus

Miten onnistumistani arvioidaan ja kenen kanssa

Miten haluan saada palautetta

Mitkä ovat minulle tärkeitä asioita ryhmässä toimimisessa?
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Perehdy ja kertaa vähintään nämä pestaajasi kanssa tai itsenäisesti jos ei ole muistissa:
�

EPT:n edustajana toimiminen

�

EPT:n projektiohje (vihko)

�

Turvallisuusohjeet (vihko)

�

Turvallisesti yhdessä -ohje (vihko)

�

Kriisiviestintäohje

�

Tietosuoja-ohje ja alaikäisten perehdytys

�

Kululaskujärjestelmä

�

O365-järjestelmä pestisi tukena

�

Tapahtuman tilastojen syöttäminen Jemmaan

�

Osallistu halutessasi piirin pyörteisiin –koulutukseen niin saat paljon lisätietoa!

Paikka ja aika: _______________________ ___. __. 20 ___

Allekirjoitukset:
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PESTIKUVAUKSET
EPT:n hallituksen 			
		puheenjohtaja
TEHTÄVÄT
Espoon Partiotuen hallitus suunnittelee, johtaa ja kehittää yhdistyksen toimintaa. Puheenjohtaja
on vastuussa hallituksen toiminnasta. Hän johtaa kokoukset, jotka on hän on valmistellut hallintoryhmän kanssa. Puheenjohtaja
edustaa Espoon Partiotukea ja hoitaa suhteita niin jäsenlippukuntiin
kuin muihinkin tahoihin, kuten
Espoon kaupunkiin ja Pääkaupunkiseudun Partiolaisiin.
Puheenjohtajan tehtäviin kuuluu:
•
•
•
•
•
•
•
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Johtaa ja valvoa tehtyjen päätösten toteuttamista
Huolehtia työnjaosta ja tukee
yhdistyksen toimihenkilöiden
työtä
Luoda aktiivista ja innostunutta henkeä koko yhdistykseen
Rohkaista ja kannustaa osallistumaan
Johtaa yhdistyksen ja hallituksen toimintaa
Yhdistyksen taloudellisten
päätösten hoitaminen ja talouden seuraaminen
Vastata toiminnan kehittämisestä

PESTI
Hallituksen puheenjohtajan pesti
kestää yhden kalenterivuoden jaalkaa vuodenvaihteessa. Hallituksen
puheenjohtaja voi jatkaa pestissään useamman vuoden, jos EPT:n
vuosikokous valitsee puheenjohtajan jatkokaudelle.
Yhdistyksen puheenjohtajan valinta tapahtuu Espoon Partiotuen
vuosikokouksessa.
Yhdistyksen
puheenjohtajan on oltava vähintään 18-vuotias ja partiojohtajaperuskurssin
käynyt
Espoon
Partiotuen lippukunnan jäsen.
Puheenjohtajalta edellytetään aikaisempaa kokemusta hallitustoiminnasta.
Espoon Partiotuen hallituksen puheenjohtajan pestaa lippukuntakoordinaattori.
KOULUTUS
• O365-perehdytys
• GDPR-perehdytys
• Kuksa-perehdytys
• Tervetuloa lippukunnan hallitukseen –koulutus
TUKI
• EPT:n hallitus
• Lippukuntakoordinaattori
• Edellinen EPT:n puheenjohtaja

EPT:n hallituksen jäsen

TEHTÄVÄT
Espoon Partiotuen hallitus suunnittelee, johtaa ja kehittää yhdistyksen toimintaa. Hallituksen jäsenen tehtävä on toimia aktiivisena
osana EPT:n hallitusta. Hallitus on
vastuussa yhdistyksen taloudesta
ja vastaa toiminnastaan vuosikokoukselle. Hallituksen jäsenellä on
yksi tai useampi vastuualue, joita ovat EPT:n tapahtumat, ryhmät
sekä projektit. Hallituksen jäsen
toimii oman vastuualueensa yhteyshenkilönä.

PESTI
Hallituksen jäsenen on oltava
kiinnostunut espoolais-kauniaislaisen partiotoiminnan kehittämisestä ja perinteikkään tasokkaan
toiminnan ylläpitämisestä. Pesti
kestää kaksi vuotta ja siihen valitaan vuosikokouksessa aina neljä
uutta jäsentä neljän erovuoroissa
olevan tilalle.

Hallituksen jäsenen tehtäviin yhteyshenkilönä kuuluu:

Espoon Partiotuen hallituksen jäsenen pestaa hallituksen puheenjohtaja.

•
•
•
•

Vastuualueensa johtajan pestaaminen
Vastuualueensa yhteyshenkilönä toimiminenEPT:n hallituksen ja vastuualueen välillä
Vastuualueensa toiminnan
tukeminen
Aktiivisen ja innostuneen hengen luominen vastuualueensa
toimintaan

Hallituksen jäsenen on oltava vähintään 15-vuotias Espoon Partiotuen lippukunnan jäsen.

KOULUTUS
• Kuksa-perehdytys
• 0365-perehdytys
• GDPR-perehdytys
• Tervetuloa lippukunnan hallitukseen -koulutus
TUKI
• Muut hallituksen jäsenet
• Hallituksen puheenjohtaja
• Lippukuntakoordinaattori
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Lumiveistoskisan johtaja

TEHTÄVÄT
Lumiveistoskisan johtaja vastaa
EPT:n lumiveistoskisan järjestämisestä yhdessä EPT:n hallituksen
ja mahdollisten yhteystyökumppaneiden kanssa. Lumiveistoskisa
järjestetään Leppävaaran talviriehassa yhdessä Leppävaaran Lions
Club ry:n kanssa.
Lumiveistoskisan johtajan tehtäviin kuuluu:
• Mahdollisen kisatoimikunnan
pestaaminen
• Kisan käytännön järjestelyistä
vastaaminen
• Järjestää tapahtumaan tarvittaessa lunta
• Palautekyselyn tekeminen tapahtuman osallistujille
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PESTI
Pestin kesto on 2-3 kuukautta.
Lumiveistoskisan johtaja on vähintään 15-vuotias partiolainen.
Lumiveistoskisan johtajan pestaa
EPT:n hallituksen yhteyshenkilö.
KOULUTUS
• GDPR-perehdytys
• O365-perehdytys
• Kuksa-perehdytys
TUKI
• EPT:n hallituksen yhteyshenkilö
• Lippukuntakoordinaattori

Vinkulin johtaja

TEHTÄVÄT
Vinkuli on EPT:n talvileiri, joka
pidetään koulujen hiihtoloman aikaan noin joka toinen vuosi. Vinkulin leirinjohtajan pestissä saa
kokemusta leirin järjestämisestä ja
johtamisesta talviolosuhteissa sekä
pääsee vaikuttamaan siihen, miltä
EPT:n tapahtumat näyttävät. Pääset myös tekemään yhteistyötä yli
lippukuntarajojen ja tutustumaan
uusiin ihmisiin.

PESTI
Pesti alkaa Vinkulia edeltävän vuoden huhtikuussa ja päättyy leirin
jälkeen huhtikuussa, kun viimeisetkin raportit on saatu kasaan.

Vinkulin
kuuluu:

KOULUTUS
• GDPR-perehdytys
• O365-perehdytys
• Kuksa-perehdytys

•
•
•
•
•
•

leirinjohtajan

tehtäviin

Kokonaisvastuu leirin suunnittelusta ja käytännön pyörittämisestä
Leiritoimikunnan pestaaminen
Leiritoimikunnan jäsenten ohjaaminen ja tukeminen
Leiriä edeltävien, leirin aikaisten ja leirin jälkeisten hommien
hoitumisesta vastaaminen
Palautekyselyn tekeminen tapahtuman osallistujille
Loppuraportin
kokoaminen
EPT:n hallitukselle

Leirinjohtaja on vähintään 18-vuotias ja omaa PJ-valtakirjan sekä aikaisempaa talvileirikokemusta.
Vinkulin johtajan pestaa hallituksen yhteyshenkilö.

TUKI
• EPT:n hallituksen yhteyshenkilö
• Lippukuntakoordinaattori
• Aikaisempien Vinkuleiden leirinjohtajat sekä loppuraportit

Kuvaaja: Petteri Loivanne
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Tarpojatapahtuman 		
			johtajaja
TEHTÄVÄT
Tarpojatapahtuma on yhden päivän
pituinen, kaikille Espoon Partiotuen tarpojille suunnattu tapahtuma.

PESTI
Pestin kesto on 4-6 kuukautta.

Tarpojatapahtuman johtajan tehtäviin kuuluu:
• Tiimin pestaaminen
• Tarpojatapahtuman ohjelman
suunnittelu
• Tapahtuman käytännön järjestelyistä vastaaminen
• Palautekyselyn tekeminen tapahtuman osallistujille

Tarpojatapahtuman johtajan pestaa EPT:n hallituksen yhteyshenkilö.

Tarpojatapahtuman johtaja on vähintään 15-vuotias partiolainen.

KOULUTUS
• GDPR-perehdytys
• O365-perehdytys
• Kuksa-perehdytys
• Leikkikurssi
• Luotsikurssi
TUKI
• EPT:n hallituksen yhteyshenkilö
• Lippukuntakoordinaattori
• Aiempien tarpojatapahtumien
johtajat
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Vihreen kisanjohtaja

TEHTÄVÄT
Espoon Vihree on seikkailijoille
ja sitä vanhemmille partiolaisille
suunnattu päiväkilpalu, jossa liikutaan polkupyörillä urbaanissa
ympäristössä.
Vihreen kisanjohtajan johtajan
tehtäviin kuuluu:
• Järjestelytoimikunnan
puheenjohtajana toimiminen
• Järjestelytoimikunnan pestaaminen
• Järjestelytoimikunnan jäsenten
ja mahdollisten alatoimikuntien työskentelyn valvominen
ja koordinoiminen
• Kilpailun tehtävistä ja yleissuunnittelusta vastaaminen
• Kilpailun toteuttamisesta vastaaminen yhdessä järjestelytoimikunnan kanssa
• Palautekyselyn tekeminen tapahtuman osallistujille
• Loppuraportin
kokoaminen
EPT:n hallitukselle

PESTI
Pestin kesto on noin 9 kuukautta
pestauksesta loppuraportin palauttamiseen.
Kisanjohtajan tulee olla vähintän 15-vuotias. Pesti edellyttää
aikaisempaa
partiotaitokilpailukokemusta, mutta ei aikaisempaa
PT-kisajärjestelykokemusta.
Lisäksi kisanjohtajalta vaaditaan intoa ja halua järjestää omanlainen
polkupyörillä kisattava urbaani
partiotaitokilpailu.
Vihreen kisanjohtajan pestaa
EPT:n hallituksen yhteyshenkilö.
KOULUTUS
• GDPR-perehdytys
• O365-perehdytys
• Kuksa-perehdytys
• PT-kisatoimitsijakurssi
TUKI
• EPT:n hallituksen yhteyshenkilö
• Lippukuntakoordinaattori
• Mahdollinen mentori
• Edellisen Vihreen tekijät
• Aikaisempien Vihreiden loppuraportit
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EPT-klubin vastuuhenkilö

TEHTÄVÄT
EPT-klubi on EPT:n luottiksille sekä EPT:n alueen lippukuntien johtokolmikoille suunnattu
kiitos- ja rentoutumisilta, jonka
ohjelmaan kuuluu oleellisesti saunominen sekä ulko- ja sisäpelien
pelaaminen.
Vastuuhenkilön tehtäviin kuuluu:
• Saunatilan varaaminen tapahtuman käytöön
• Kutsujen lähettäminen
• Ruuan hankinta
• Ohjelman järjestäminen
• Palautekyselyn tekeminen tapahtuman osallistujille
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PESTI
Pesti kestää koko hallitusvuoden,
mutta aktiivinen tekeminen kestää hallitussemmasta tapahtuman
jälkeiseen hallituksen kokoukseen.
KOULUTUS
• GDPR-perehdytys
• O365-perehdytys
• Kuksa-perehdytys
TUKI
• EPT:n hallitus
• Lippukuntakoordinaattori

Viuhahduksen leirinjohtaja

TEHTÄVÄT
Viuhahdus on Espoon Partiotuen
johtajaleiri, joka on suunnattu samoajille, vaeltajille ja aikuisille.

PESTI
Pesti kestää vuoden, edellisen vuoden syyskuusta leirivuoden syyskuuhun.

Leirinjohtajan tehtäviin kuuluu:
• Leiritoimikunnan kokoaminen
ja pestaaminen
• Leiritoimikunnan kokouksien
pitäminen
• Projektin aikataulussa etenemisestä vastaaminen
• Leirin budjetista ja rahankäytöstä vastaaminen
• Palautekyselyn tekeminen tapahtuman osallistujille
• Loppuraportin
kokoaminen
EPT:n hallitukselle

Leirinjohtajan
on
vähintään
18-vuotias ja omaa partionjohtajan
valtakirjan sekä aiempaa kesäleirija johtajatoimintakokemusta.
Leirinjohtajan pestaa EPT:n hallituksen yhteyshenkilö.
KOULUTUS
• GDPR-perehdytys
• O365-perehdytys
• Kuksa-perehdytys
TUKI
• EPT:n hallituksen yhteyshenkilö
• Lippukuntakoordinaattori
• Aiempien Viuhahduksien leirinjohtajat
• Mahdollinen mentori
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Väiskin leirinjohtaja

TEHTÄVÄT
Väiski on Espoon Partiotuen suurin
yksittäinen tapahtuma, joka järjestetään kuuden vuoden välein.

•

Väiskin leirinjohtajan tehtäviin
kuuluu:
• Leiritoimikunnan rekrytointi,
pestaus ja johtaminen
• Projektisuunnitelman ja talousarvion valmistelu leiritilauksen pohjalta ja niiden
tuottaminen EPT: hallituksen
hyväksyttäväksi
• Projektin kokonaisuuden hallinta ja vastuu
• Leiriorganisaation
johtamiskulttuurista, toimintatavoista
ja työkaluista vastaaminen
• Vapaaehtoisten hyvinvoinnista
ja työilmapiiristä vastaaminen
• Projektintaloudellisesta suunnittelusta, seurannasta ja tuloskesta vastaaminen
• Toteutettavsta markkinoinnista ja viestinnästä vastaaminen
• Toteutettavasta partio-ohjelmasta vastaaminen
• Projektityöntekijän ohjauksesta vastaaminen
• Leirin teknisistä ratkaisuista ja
muista tukirakenteista vastaaminen
• Tapahtuman turvallisuudesta
ja viranomaisyhteyksistä vastaaminen
• Yhteistyökumppanit ja edustaminen sidosryhmissä

•
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•

Projektin edistymisen raportoiminen ja arviointi projektin
aikana
Loppuraportin
kokoaminen
EPT:n hallitukselle
Läheinen yhteistyö EPT:n hallituksen, muiden suurleirejä leirinjohtajan pestin aikana
järjestävien piirien sekä SP:n
kanssa

PESTI
Väiskin leirinjohtajan tulee olla
vähintään 18-vuotias ja partionjohtajavaltakirjan omaava. Lisäksi
häneltä edellytetään vahvaa sitoutumista projektiin ja visiota siitä, millainen on seuraava Väiski.
Leirinjohtajalta odotetaan vankkaa kokemusta lippukunta- ja
EPT-toiminnasta.
Leirinjohtajan pestaa EPT:n hallituksen yhteyshenkilö.
KOULUTUS
• GDPR-perehdytys
• O365-perehdytys
• Ko-Gi -koulutus
TUKI
• EPT:n hallituksen yhteyshenkilö
• Lippukuntakoordinaattori
• Edellisten Väiskien leirinjohtajat ja loppuraportit
• Ohjasryhmä
• Mentori

EPT:n rantalentisturnauksen
			johtaja
TEHTÄVÄT
Rantalentisturnaus
on
EPT:n
alueen
lippukuntien
jäsenille
suunnattu tapahtuma, jossa joukkueet kisaavat toisiaan vastaan
rantalentiksen merkeissä.

PESTI
Pesti kestää huhtikuusta syyskuuhun.

Tapahtuman johtajan tehtäviin
kuuluu:
• Turnauksen järjestelyvastuu
• Ottelukaavion tekeminen
• Turnauksen eväiden hankkiminen
• Turnauksen palkintojen hankkiminen
• Kiertopalkinnon
kerääminen
edelliseltä voittajalta
• Ilmoittautumislomakkeen
ja
kenttien varaamisesta sopiminen lippukuntakoordinaattorin
kanssa
• Palautekyselyn tekeminen tapahtuman osallistujille

KOULUTUS
• GDPR-perehdytys
• O365-perehdytys
• Kuksa-perehdytys

Turnauksen johtajan pestaa EPT:n
hallituksen yhteyshenkilö.

TUKI
• EPT:n hallitus
• Lippukuntakoordinaattori
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Punkun kisanjohtaja

TEHTÄVÄT
Espoon Punanen on Suomen suurin
vuosittainen yöpartiotaitokilpailu,
joka järjestetään syyskuun kolmantena viikonloppuna tai muuna
hallituksen hyväksymänä ajankohtana. Yön yli kestävän Punkun kohderyhmänä ovat 12-vuotiaat ja sitä vanhemmat partiolaiset
sekä ei-vielä-partiolaiset. Punkku
järjestetään alueittain järjestelysyklillä Elli, Vespa, Tammi ja Järeä.
Kisanjohtajan tehtäviin kuuluu:
• Järjestelytoimikunnan
puheenjohtajana toimiminen
• Tuomarineuvoston kokoaminen yhdessä EPT:n hallituksen
kanssa
• Järjestelytoimikunnan pestaus
• Budjetin laatiminen ja hyväksyttäminen EPT:n hallituksella
• Järjestelytoimikunnan ja mahdollisten alatoimikuntien työskentelyn valvominen ja koordinoiminen
• Tehtävien ja kilpailun yleissuunnittelusta vastaaminen
• Kilpailun toteuttamisesta vastaaminen yhdessä järjestelytoimikunnan kanssa
• Raportointi EPT:n hallitukselle
yhteyshenkilön kautta
• Palautekyselyn tekeminen tapahtuman osallistujille
• Loppuraportin
kokoaminen
EPT:n hallitukselle
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PESTI
Pesti kestää edellisen vuoden syyskuusta kisavuoden lokakuuhun
asti, kunnes loppuraportti on palautettu.
Punkun kisanjohtajan tulee olla
vähintään 18-vuotias partiolainen,
jolla on aikaisempaa pt-kilpailukokemusta sekä pt-kisajärjestelykokemusta. Lisäksi kisanjohtajalta
edellytetään kisanjärjestäjäkurssin
käymistä.
Punkun kisanjohtajan pestaa
EPT:n hallituksen yhteyshenkilö.
KOULUTUS
• GDPR-perehdytys
• O365-perehdytys
• Kuksa-perehdytys
• PJ-kurssi
TUKI
• EPT:n hallituksen yhteyshenkilö
• Lippukuntakoordinaattori
• Mahdollinen mentori
• Edellisen Punkun tekijät
• Aikaisempien Punkkujen loppuraportit

Pinkin kisanjohtaja

TEHTÄVÄT
Pinkki on sudenpennuille ja ensimmäisen vuoden seikkailijoille
suunnattu leikkimielinen kilpailu.
Pinkki järjestetään alueittain, järjestelysyklillä Elli, Vespa, Tammi ja
Järeä.

PESTI
Pesti kestää kisavuoden alulta aina
lokakuulle
palautekeskusteluun
asti.

Kisanjohtajan tehtäviin kuuluu:
• Kisatoimikunnan kokoaminen
ja pestaaminen
• Kisatoimikunnan
kokousten
järjestäminen ja johtaminen
• Kisan ja ennakkovalmistelujen
sujuvasta toteutumisesta huolehtiminen
• Projektiaikataulun laatiminen
• Budjetissa ja projektiaikataulussa pysymisestä huolehtiminen
• Palautekyselyn tekeminen tapahtuman osallistujille
• Loppuraportin
kokoaminen
EPT:n hallitukselle

KOULUTUS
• GDPR-perehdytys
• O365-perehdytys
• Kuksa-perehdytys

Pinkin kisanjohtajan pestaa EPT:n
hallituksen yhteyshenkilö.

TUKI
• EPT:n hallituksen yhteyshenkilö
• Lippukuntakoordinaattori
• Aikaisempien Pinkkien tekijät
• Aikaisempien Pinkkien loppuraportit
• Mahdollinen mentori

17

Vaeltajatapahtuman johtaja

TEHTÄVÄT
Vaeltajatapahtuma on EPT:n vaeltajille ja aikuisille suunnattu rento
irtiotto arjesta ja partiopestistä.
Tapahtuman johtajan tehtäviin
kuuluu:
• Mahdollisen
projektiryhmän
pestaaminen
• Tapahtuman budjetista huolehtiminen
• Ohjelman järjestäminen
• Mahdollisen paikan varaaminen
• Ilmoittautumislomakkeen tekeminen
lippukuntakoordinaattorin kanssa
• Palautekyselyn tekeminen tapahtuman osallistujille
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PESTI
Pesti kestää 4-6 kuukautta.
Tapahtuman johtajan tulee olla yli
18-vuotias.
Tapahtuman johtajan pestaa EPT:n
hallituksen yhteyshenkilö.
KOULUTUS
• GDPR-perehdytys
• O365-perehdytys
• Kuksa-perehdytys
TUKI
• EPT:n hallituksen yhteyshenkilö
• Lippukuntakoordinaattori

Leirivälinelainaamo-		
			vastaava
TEHTÄVÄT
Espoon kaupungin leirivälinelainaamo sijaitsee Espoonlahden
paloasemalla. Espoon Partiotuki
toimii leirivälinelainaamon yhteistyökumppanina ja pyörittää leirivälinelainaamoa
Espoonlahden
alueen lippukuntien voimin.
Leirivälinelainaamovastaavan tehtäviin kuuluu:
• Lainaamon lainauslomakkeesta vastaaminen
• Tuotelistojen päivittäminen
• Yhdeydenpito kaupungin työntekijään
• Talkoiden järjestäminen
• Koulutusten koordinointi

PESTI
Pesti kestää kaksi vuotta.
Leirivälinelainaamovastaava
on
jonkin lainaamon toiminnassa
mukana olevan lippukunnan jäsen.
Pestikeskustelun pitää edellinen
pestissä toiminut yhdessä EPT:n
hallituksen yhteyshenkilön kanssa.
KOULUTUS
• GDPR-perehdytys
• O365-perehdytys
• Lainaamon tuotekoulutus
• Lainaamon lakisääteinen koulutus
• Lainaamon excel-koulutus
•
TUKI
• EPT:n hallituksen yhteyshenkilö
• Lippukuntakoordinaattori
• Edelliset leirivälinelainaamovastaavat
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Vimma-ryhmän 			
		puheenjohtaja
TEHTÄVÄT
EPT:n Vimma-ryhmän tapahtumat
ovat suunnattu espoo- ja kauniaislaisille samoajaikäisille, ja sitä
hieman nuoremmille partiolaisille
(noin 14-18-vuotiaille).
Vimma-ryhmän
puheenjohtaja
vastaa kahden Vimman järjestämisestä vuodessa. Puheenjohtaja on
yhteydessä EPT:n hallituksen yhteyshenkilöön Vimmojen järjestämisestä ja ajankohdista.
Vimma-ryhmän
puheenjohtajan
tehtäviin kuuluu:
• Johtaa ja valvoa tehtyjen päätösten toteuttamista
• Työnjaosta huolehtiminen ja
ryhmän työskentelyn tukeminen
• Vimman ja ryhmän toiminnan
johtaminen
• Ryhmän taloudellisista päätöksistä vastaaminen ja talouden seuraaminen
• Vastata toiminnan kehittämisestä
• Vastata tapahtumien laadusta
• Vastata tapahtumien turvallisuudesta
• Aktiivisen ja innostuneen hegen luominen ryhmään
• Rohkaista ja kannustaa osallistumaan
• Palautekyselyn tekeminen tapahtuman osallistujille

20

PESTI
Pestin suosituskesto on 1-4 vuotta.
Ryhmän puheenjohtaja on vähintaan 18-vuotias ja omaa vähintään
kahden vuoden kokemuksen Vimma-ryhmässä toimimisesta.
Vimma-ryhmän
puheenjohtajan
pestaa EPT:n hallituksen yhteyshenkilö.
KOULUTUS
• GDPR-perehdytys
• O365-perehdytys
• Kuksa-perehdytys
• PJ-kurssi
TUKI
• EPT:n hallituksen yhteyshenkilö
• Lippukuntakoordinaattori

Vimma-ryhmän jäsen

TEHTÄVÄT
EPT:n Vimma-ryhmän tapahtumat
ovat suunnattu espoo- ja kauniaislaisille samoajaikäisille, ja sitä
hieman nuoremmille partiolaisille
(noin 14-18-vuotiaille).
Vimma-ryhmän jäsen vastaa Vimman käytännön järjestelyistä.
Tapahtuman johtajan tehtäviin
kuuluu:
• Aktiivinen
osallistuminen
suunnittelukokouksiin
• Omien vastuualueidensa hoitaminen sovitussa ajassa
• Viikonlopun käytännönjärjestelyistä vastaaminen

PESTI
Pestin suosituskesto on 1-4 vuotta.
Vimma-ryhmän jäsenen toivotaan
olevan vähintään 17-vuotias partiolainen. Ryhmän jäseneltä edellytetään innostusta kehittää EPT:n
samoajaohjelmaa.
Vimma-ryhmän jäsenet
ryhmän puheenjohtaja.

pestaa

KOULUTUS
• GDPR-perehdytys
• O365-perehdytys
• Kuksa-perehdytys
TUKI
• Ryhmän puheenjohtaja ja ryhmän muut jäsenet
• EPT:n hallituksen yhteyshenkilö
• Lippukuntakoordinaattori
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Gaalaryhmän puheenjohtaja

TEHTÄVÄT
EPT:n vuosittain järjestettävä gaala
toimii kiitoksena EPT:n luottispesteissä sekä lippukuntien pesteissä
toimineille partiolaisille. Gaala pidetään vuosittain marras-joulukuussa.
Gaalaryhmä vastaa gaalan käytännön järjestelyistä. EPT:n hallitus
vastaa tapahtuman ohjelmasta.
Gaalaryhmän puheenjohtajan tehtäviin kuuluu:
• Vastata gaalan suunnittelusta
• Vastata gaalan käytännön järjestelyistä
• Gaalaryhmän kokousten johtaminen
• Gaalan toiminnasta vastaaminen yhdessä muun gaalaryhmän kanssa
• Gaalan kehittäminen
• Ryhmän taloudellisista päätöksistä vastaaminen ja talouden seuraaminen
• Palautekyselyn tekeminen tapahtuman osallistujille
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PESTI
Pestin kesto on 1-2 vuotta, jonka
jälkeen pestiä voidaan jatkaa.
Gaalaryhmän
puheenjohtajalta
edellytetään kykyä hahmottaa juhlagaalan järjestämisen kokonaisuus ja sekä talousasiat.
Gaalaryhmän puheenjohtajan pestaa EPT:n hallituksen yhteyshenkilö.
KOULUTUS
• GDPR-perehdytys
• O365-perehdytys
• Kuksa-perehdytys
TUKI
• EPT:n hallituksen yhteyshenkilö
• Lippukuntakoordinaattori
• Gaalaryhmän edellinen puheenjohtaja

Gaalaryhmän jäsen

TEHTÄVÄT
EPT:n vuosittain järjestettävä gaala
toimii kiitoksena EPT:n luottispesteissä sekä lippukuntien pesteissä
toimineille partiolaisille. Gaala pidetään vuosittain marras-joulukuussa.
Gaalaryhmän jäsenen tehtävänä
on ylläpitää ja kehittää gaalan toimintaa yhdessä muun gaalaryhmän kanssa.
Gaalaryhmän jäsenen tehtäviin
kuuluu:
• Aktiivinen
osallistuminen
suunnittelukokouksiin
• Omien vastuualueidensa hoitaminen sovitussa ajassa
• Gaalan käytännönjärjestelyistä
vastaaminen

PESTI
Pestin kesto on 1-2 vuotta, jonka
jälkeen pestiä voidaan jatkaa.
Gaalaryhmän jäseneltä odotetaan
innostusta juhlagaalan järjestämiseen, suunnitteluun ja kehittämiseen.
Gaalaryhmän jäsenen pestaa gaalaryhmän puheenjohtaja.
KOULUTUS
• GDPR-perehdytys
• O365-perehdytys
TUKI
• Gaalaryhmän puheenjohtaja
• EPT:n hallituksen yhteyshenkilö
• Lippukuntakoordinaattori
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Kämppäryhmän 			
		puheenjohtaja
TEHTÄVÄT
Kämppäryhmä vastaa Espoon Partiotuen omistaman partiokämppä
Mylliksen ylläpidosta ja kehittämisestä.
Kämppäryhmän
puheenjohtajan
tehtäviin kuuluu:
• Mylliksen ylläpidosta ja kehittämisestä vastaaminen
• Kämppäryhmän johtaminen
• Huolehtia, että kämppä on turvallinen, terveellinen ja kämisen arvoinen paikka
• Ryhmän jäsenten pestaaminen
• Talkoiden järjestäminen vähintään kerran vuodessa
• Kävijäpalautteista aiheutuvien
toimenpiteiden
hoitamisesta
vastaaminen
• Ryhmän johtaminen ja huoltotöiden delegoiminen ryhmän
jäsenille
• Raportointi EPT:n hallitukselle
yhteyshenkilön kautta
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PESTI
Pestin kesto on vähintään 1 vuosi.
Pestiin sopii henkilö, joka on kiinnostunut partiokämppien ylläpitämisestä sekä kehittämisestä.
Teknisestä osaamisesta on suurta
hyötyä pestissä.
Kämppäryhmän
puheenjohtajan
pestaa EPT:n hallituksen yhteyshenkilö.
KOULUTUS
• GDPR-perehdytys
• O365-perehdytys
TUKI
• EPT:n hallituksen yhteyshenkilö
• Lippukuntakoordinaattori
• Kämppäryhmän edellinen puheenjohtaja

Kämppäryhmän jäsen

TEHTÄVÄT
Kämppäryhmä vastaa Espoon Partiotuen omistaman partiokämppä
Mylliksen ylläpidosta ja kehittämisestä.
Kämppäryhmän jäsenen tehtäviin
kuuluu:
• Huolehtia, että kämppä on turvallinen, terveellinen ja kämisen arvoinen paikka
• Käydä kämpällä tarkistamassa
tilanne ja korjata rempallaan
olevia asioita

PESTI
Pestin kestosta sovitaan pestikeskustelun yhteydessä. Minimikesto
pestille on 1 vuosi.
Kämppäryhmän jäsenen
ryhmän puheenjohtaja.

pestaa

KOULUTUS
• GDPR-perehdytys
• O365-perehdytys
TUKI
• EPT:n hallituksen yhteyshenkilö
• Lippukuntakoordinaattori
• Kämppäryhmän puheenjohtaja
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