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LIPPUKUNTATUKI 
PESTIN KESTO  

2 vuotta  
 

PESTIN KOKONAISVASTUU  

Lippukuntatuesta vastaava on piirihallituksen jäsen, jonka tehtäviin kuuluu 
lippukuntatuki ja sen kehittäminen sekä yhteistyö Etelä-Karjalan alueen 
seppojen kanssa. Lippukuntatuen alla toimii myös piiri Kaikki Mukaan! -ryhmä. 
  

PESTIN SISÄLTÖ  

Lippukuntatyön tärkeimpinä tehtävinä on toimia linkkinä lippukuntien ja piirin 
välillä sekä piirin ja SP:n välillä lippukuntatyön osalta. Lippukuntatyö tukee 
lippukuntia laadukkaan partio-ohjelman toteuttamisessa. Tarvittaessa 
lippukuntatuki toimii ”työnohjaajana” lippukunnissa ja sovittelijana 
haasteellisissa tilanteissa.  
 
Lippukuntatuesta vastaava hallituksen jäsen voi toimia lippukuntatuen ryhmän 
puheenjohtajana tai ryhmä voi valita joukostaan jonkun muun hoitamaan 
puheenjohtajan tehtävää.  
 
Lippukuntatuen ryhmä koostuu 6 valmentajasta, seppojen edustajasta sekä 
Kaikki Mukaan! -ryhmän jäsenistä. Ryhmän puheenjohtaja kutsuu koolle 
lippukuntatuen ryhmän kokoukset (puolentoista kuukauden välein) ja laatii 
muistion kokouksista.  
 
Lippukuntatuesta vastaava hallituksen jäsen edustaa piiriä Suomen Partiolaisten 
laajennetussa aluevaliokunnassa, joka kokoontuu 2 kertaa vuodessa. 
Lippukuntatuesta vastaava hallituksen jäsen tekee tiivistä yhteistyötä 
valmentajien kanssa ja tarvittaessa osallistuu lippukuntakäynneille. 

 

PESTIN VAATIMA AJANKÄYTTÖ  

Aikaa pestin hoitamiseen kuluu vaihtelevasti lippukuntien tilanteista ja 
kehitystyön määrästä riippuen. Pestin hoitamiseen on kuitenkin hyvä varata 
keskimäärin noin 20-30 tuntia kuukaudessa. 
 

• Piirihallituksen kokoukset (n. 3 h, 9-12 krt / v)  
• E-KP vuosikokoukset (2 pv / v)  
• Luottispäivä / MegaSemma / muut piirin tapahtumat (2-4 pv / v)  
• Piirin toiminnansuunnitteluun liittyvät tilaisuudet (1-2 pv / v)  
• Projekteihin liittyvät kokoukset ja suunnittelukokoukset (vaihtelevat)  
• Pestikeskustelut (n. 2h, x keskustelua 2 krt vuodessa)  
• Laajennetut valiokunnat (1-2 vkl / v)  
• Lippukuntatyö piirissä (vaihtelevasti) 
• Lippukuntatuen kokoukset (3h, puolentoista kuukauden välein) 

 

PESTIN TUKEMINEN  
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Lippukuntatuesta vastaava hallituksen jäsen toimii johtokolmikkona ryhmän 
puheenjohtajan / valmentajavastaavan sekä Kaikki Mukaan! -ryhmän 
puheenjohtajan kanssa. 
 
Piirin varajohtaja toimii tämän pestin pestiesihenkilönä. Tukea saa myös piirin 
työntekijältä sekä SP:n moninaisuus- sekä alueryhmältä.  
 
 

 

 

 

 
 


