
 

 

Etelä-Karjalan Partiolaiset ry 
Kesolantie 1, 54100 Joutseno  Puh. (+358 400) 554 024  ekp@partio.fi  etelakarjala.partio.fi 

 

PIIRIN VARAJOHTAJA  
PESTIN KESTO  

2 vuotta  
 

PESTIN KOKONAISVASTUU  

Piirin varajohtaja vastaa piirin toiminnan suunnittelusta ja kehittämisestä.  
 

PESTIN SISÄLTÖ  

Piirin varajohtaja jakaa piirin johdon tehtäväkentän piirinjohtajan kanssa ja 
toimii piirinjohtajan sijaisena tämän ollessa estyneenä ja toimii myös 
työvaliokunnan varapuheenjohtajana. Varajohtaja toimii partioneuvoksena tai 
varaneuvoksena partioneuvostossa. 
 
Piirinjohtaja ja varajohtaja sopivat muuten työnjaosta ja jakavat toiminnanalojen 
seurantavastuut keskenään ja pestaavat näistä toiminnanaloista vastaavat 
hallituksen jäsenet. 
 
Piirinjohtajan ja varajohtajan tehtäviin kuuluvat: 

 Operatiivinen johtaminen 
 Strateginen johtaminen 
 Toiminnan suunnittelu ja seuranta 
 Talouden suunnittelu ja seuranta yhteistyössä työntekijöiden ja 

talousryhmän kanssa 
 Hallinnon ja organisaation kehittäminen 
 Piirihallituksen jäsenten pestaus, perehdytys ja tuki 
 Piirin edustaminen 
 Suhdetoiminta keskusjärjestöön sekä muihin piireihin ja järjestöihin, 

lippukuntiin sekä yhteistyökumppaneihin 
 Erilaiset muut toimet piirin kehittämisessä erilaisissa Suomen 

Partiolaisten ja piirin kehitysryhmissä 
 

PESTIN VAATIMA AJANKÄYTTÖ  

Piirihallitus kokoustaa tavallisesti noin 10 kertaa vuodessa. Kokoukset kestävät 
noin 3 h, jonka lisäksi kokous vaatii valmistautumista etukäteen. Työvaliokunta 
kokoontuu ennen piirihallitusta laatimaan esityslistan. Lisäksi piirihallituksen 
oman työskentelyn tueksi järjestetään 2 x vuodessa viikonlopun mittainen 
seminaari, jonka suunnittelusta ja valmistelusta piirinjohtajat vastaavat. 
 
Varajohtaja osallistuu myös piirin kevät ja syyskokouksiin sekä toiminnan 
suunnittelutilaisuuksiin 1-2 päivää vuodessa, yhdessä muiden piirihallituksen 
jäsenten kanssa 
 
Pestikeskustelut omien toiminnanalojen hallitusvastaavien kanssa 3 kertaa 
vuodessa sekä tarvittava tuki vuoden aikana.  
 
Partioneuvosto kokoontuu virallisesti kaksi kertaa vuodessa, yleensä kuitenkin 
lisäksi on ainakin yksi partioneuvoston epävirallinen kokous. Näihin pitää 
yleensä varata koko viikonloppu. Partioneuvoston kokoukset pidetään 
pääsääntöisesti pääkaupunkiseudulla. Lisäksi ennen partioneuvoston kokousta 
järjestetään arki-iltana partioneuvoston iltakoulu, jossa valmistaudutaan 
kokoukseen ja tutustutaan käsiteltäviin asioihin. Nyt kokouksiin osallistuu 
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piirinjohtaja. Partioneuvoston kokoukset pidetään pääsääntöisesti 
pääkaupunkiseudulla.  
 
Varajohtaja osallistuu yhdessä piirinjohtajan kanssa vähintään kerran vuodessa 
SP/E-KP ohjausryhmän kokoukseen, joka käsittelee piirissä toimivien 
työntekijöihin liittyviä asioita. Lisäksi varajohtaja osallistuu palvelualueen 
koordinaatioryhmän kokouksiin yhdessä piirinjohtajan kanssa kahdesti vuodessa.  
 
Kokonaisuutena aikaa on hyvä varata noin 6-12 tuntia viikossa. Valtaosan ajasta 
vie yhteydenpito eri osapuoliin, viestintä, asioihin perehtyminen ja selvittely. 
Kokoukset itsessään ovat hyvin pieni osa pestiä ajankäytöllisesti. 
 
Jotta tehtävä tulisi hoidettua hyvin, tulee sen olla ensisijainen pesti partiossa. 
Muiden pestien samanaikaisuus voi olla haaste, mutta kukin tuntee itsensä ja 
jaksamisensa parhaiten. 
 

 Piirihallituksen kokoukset (n. 4 h, 9-12 krt / v) 
 Työvaliokunnan kokoukset (n. 1,5 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) 
 Edustustehtävät (1-2 pv / v) 
 Projekteihin liittyvät kokoukset ja suunnittelukokoukset (vaihtelevat) 
 Pestikeskustelut (n. 2h, 3-4 keskustelua 3 krt vuodessa) 
 Laajennetut valiokunnat ( 1-2 vkl) 
 Partioneuvostot ja iltakoulut (4-5 pv / v, lisäksi 3 h iltakoulu x 3) 
 SP:n jäsenkokous (vkl joka toinen vuosi) 
 Piirinjohtajien Teams-kokoukset (n. 2,5 h, 9-12 krt / v)  
 Ohjausryhmän kokoukset (n. 2 h, 2-3 krt / v) 
 Palvelualueen koordinaatioryhmän kokoukset (n. 2 h, 2 krt / v) 

 

PESTIN TUKEMINEN  

Piirin varajohtajaa tukee pestissä piirinjohtaja ja piirihallitus. Lisäksi tukea saa 
piirin työntekijöiltä sekä SP:n esihenkilöiltä. 


