
 
 
 

  
 

SOMEPOSTAUS MALLEJA ERI PESTEIHIN 
 
 

Alle on koottuna lyhyitä tekstejä erilaisista lippukunnan pesteistä, joidenka avulla voi esimerkiksi 
lippukunnan sosiaalisessa mediassa etsiä uusia pestiläisiä lippukuntaan.  Muistathan lisätä 
postauksiin lippukuntanne oma # sekä kuvana voi käyttää myös erinomaisesti omia & lippukunnan 
kuvia kuvausluvat huomioiden! 

Materiaalin on tehnyt Pohjanmaan Partiolaisten kasvuryhmä ja lippukuntakoordinaattori syksyllä 
2021. 

 
 
YLEISET POSTAUKSET 
 
 
POSTAUS 1 
 
Etsitkö merkityksellistä vapaaehtoistyötä, uusia elämyksiä ja yhteisöllisyyttä? Partiosta voit löytää 
kaikki nämä – partiossa on seikkailuja myös aikuisille!   
  
Partiossa välitämme ja huolehdimme vapaaehtoisista. Aikuisena mukaan lähtiessäsi et tarvitse 
aiempaa partiokokemusta, sillä saat aloittaessasi apua, tukea ja monipuolista koulutusta.   
 Lue lisää ja tule mukaan: www.partio.fi/nyt/aikuisille/ensi-kertaa-partioon/vapaaehtoistyo/   
  
#pohjanmaapartio #partioscout #seikkailujamyösaikuisille #vapaaehtoistyö #liitypartioon  
 

Kuva: Suomen Partiolaiset/kuvaajan nimi 
 https://partio.emmi.fi/l/L6ppxNVH7B--/f/cRsj  

 
 
POSTAUS 2 
 

Aloita partio aikuisena! Voit itse määritellä minkälaisia tehtäviä haluat tehdä ja kuinka paljon aikaa  
käyttää. Kaikille löytyy oma paikkansa partiossa merkityksellisen vapaaehtoistyön parissa!  
  
Tule mukaan ja mahdollista samalla harrastus lapsille ja nuorille!  
Lue lisää: www.partio.fi/nyt/aikuisille/   
 

#pohjanmaapartio #partioscout #seikkailujamyösaikuisille #vapaaehtoistyö #liitypartioon  
 

Kuva: Suomen Partiolaiset/kuvaajan nimi  
https://partio.emmi.fi/l/L6ppxNVH7B--/f/cRsj  

 

 
POSTAUS 3 
 

Lea ei enää malttanut katsella ja kuunnella vierestä, kuinka toisilla aikuisilla oli hauskaa partiossa ja 
saivat upeita kokemuksia, niinpä hän palasi aikuisena partioon. Nyt Lea mahdollistaa alle 
kouluikäisten lasten perheille perhepartiotoimintaa Oulussa. 
 
Lue Lean tarina: https://pohjanmaa.partio.fi/…/upeita-kokemuksia-partiosta…/  

http://www.partio.fi/nyt/aikuisille/ensi-kertaa-partioon/vapaaehtoistyo/
https://partio.emmi.fi/l/L6ppxNVH7B--/f/cRsj
http://www.partio.fi/nyt/aikuisille/
https://partio.emmi.fi/l/L6ppxNVH7B--/f/cRsj
https://pohjanmaa.partio.fi/pohjan-puhuri/ihmiset/upeita-kokemuksia-partiosta-lea-palasi-aikuisena-partioon/?fbclid=IwAR2ZMuaiVDXwjilaAwQHGyxK16OlUoTIZux0M-c2jwiufByLVBg0tywhNmE


 
 
 

  
 

 
#pohjanmaapartio #partioscout #seikkailujamyösaikuisille #vapaaehtoistyö #perhepartio 

(Kuva: Artikkelikuva kun liittää postauksen Facebook:n) 
 

 

PESTIKOHTAISET POSTAUKSET 
 
 
LIPPUKUNNANJOHTAJA 
 
Olisitko se sinä, joka pitää lippukunnan pyörät pyörimässä ja johtaa partion paikallisyhdistyksen 
hallitusta? Tule meille lippukunnanjohtajaksi tai tutustumaan pestiin apulaislippukunnanjohtajan 
pestistä. Yksin ei tarvitse olla, tukenasi on pesti- ja ohjelmajohtaja, yhdessä olette Johtokolmikko! 
 
Lue lisää: www.partio.fi/lippukunnille/lippukunnan-johtaminen/yhdistyksen-
johtaminen/johtamisen-tyonjako/  
 
Lisätietoja antaa: Tähän keneltä ja hänen yhteistietonsa 

  
#pohjanmaapartio #partioscout #seikkailujamyösaikuisille #vapaaehtoistyö #liitypartioon  
 

Kuva: Suomen Partiolaiset/Lotta Tuominen 
https://partio.kuvat.fi/kuvat/TAPAHTUMAT/Johtot%C3%A4hti+2018/20181117_johtot%C3%A4hti_
LottaTuominen_20.jpg  

 

PESTIJOHTAJA 
 
Kiinnostaako sinua tukea vapaaehtoisten jaksamista sekä vinkata ja kannustaa heille sopivia 
koulutuksia? Meillä on paikka juuri sinulle, tule pestijohtajaksemme. Yksin ei tarvitse olla, tukenasi 
on lippukunnan- ja ohjelmajohtaja, yhdessä olette Johtokolmikko! 
 
Lue lisää: www.partio.fi/lippukunnille/lippukunnan-johtaminen/yhdistyksen-
johtaminen/johtamisen-tyonjako/  
 
Lisätietoja antaa: Tähän keneltä ja hänen yhteistietonsa 

  
#pohjanmaapartio #partioscout #seikkailujamyösaikuisille #vapaaehtoistyö #liitypartioon  
 

Kuva: Suomen Partiolaiset/Katja Kivi 
https://partio.kuvat.fi/kuvat/TAPAHTUMAT/Eksym%C3%A4%202019/190302_Eksym%C3%A42019_

KatjaKivi_4.jpg?img=full  

 
 
OHJELMAJOHTAJA 
 
Sykkiikö sydämesi partio-ohjelmalle? Haluaisitko, että mahdollisimman moni pääsisi osallistumaan 
oman ikäistensä laadukkaaseen ja innokkaaseen partiotoimintaan? Jos vastasit edes hieman 
epäröiden kyllä, tule lippukuntamme  eli partion paikallisyhdistyksemme ohjelmajohtajaksi.  Yksin ei 
tarvitse olla, tukenasi on lippukunnan- ja pestijohtaja, yhdessä olette Johtokolmikko! 
 
Lue lisää: www.partio.fi/lippukunnille/lippukunnan-johtaminen/yhdistyksen-
johtaminen/johtamisen-tyonjako/  
 
Lisätietoja antaa: Tähän keneltä ja hänen yhteistietonsa 

https://www.facebook.com/hashtag/pohjanmaapartio?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZUMQrQBQ_9PAR1i9qC5qfTsF6IklUjSUF63gGnOMamtA5q_BiIQWDDI_4LiYpIRVRXpl8jvkkzl40N_5oEHrAPXLJuGIPnck777mT9PdGg-iyTXIctBpHIb3-wVD1KUGnftxOmjcz16ZRvuM0pqal64htudBUJNbnHV0FeH1Jy7IrPhQDSN-ZPs5laBmEMHkQs&__tn__=*NK-R
https://www.facebook.com/hashtag/partioscout?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZUMQrQBQ_9PAR1i9qC5qfTsF6IklUjSUF63gGnOMamtA5q_BiIQWDDI_4LiYpIRVRXpl8jvkkzl40N_5oEHrAPXLJuGIPnck777mT9PdGg-iyTXIctBpHIb3-wVD1KUGnftxOmjcz16ZRvuM0pqal64htudBUJNbnHV0FeH1Jy7IrPhQDSN-ZPs5laBmEMHkQs&__tn__=*NK-R
https://www.facebook.com/hashtag/seikkailujamy%C3%B6saikuisille?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZUMQrQBQ_9PAR1i9qC5qfTsF6IklUjSUF63gGnOMamtA5q_BiIQWDDI_4LiYpIRVRXpl8jvkkzl40N_5oEHrAPXLJuGIPnck777mT9PdGg-iyTXIctBpHIb3-wVD1KUGnftxOmjcz16ZRvuM0pqal64htudBUJNbnHV0FeH1Jy7IrPhQDSN-ZPs5laBmEMHkQs&__tn__=*NK-R
https://www.facebook.com/hashtag/vapaaehtoisty%C3%B6?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZUMQrQBQ_9PAR1i9qC5qfTsF6IklUjSUF63gGnOMamtA5q_BiIQWDDI_4LiYpIRVRXpl8jvkkzl40N_5oEHrAPXLJuGIPnck777mT9PdGg-iyTXIctBpHIb3-wVD1KUGnftxOmjcz16ZRvuM0pqal64htudBUJNbnHV0FeH1Jy7IrPhQDSN-ZPs5laBmEMHkQs&__tn__=*NK-R
https://www.facebook.com/hashtag/perhepartio?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZUMQrQBQ_9PAR1i9qC5qfTsF6IklUjSUF63gGnOMamtA5q_BiIQWDDI_4LiYpIRVRXpl8jvkkzl40N_5oEHrAPXLJuGIPnck777mT9PdGg-iyTXIctBpHIb3-wVD1KUGnftxOmjcz16ZRvuM0pqal64htudBUJNbnHV0FeH1Jy7IrPhQDSN-ZPs5laBmEMHkQs&__tn__=*NK-R
http://www.partio.fi/lippukunnille/lippukunnan-johtaminen/yhdistyksen-johtaminen/johtamisen-tyonjako/
http://www.partio.fi/lippukunnille/lippukunnan-johtaminen/yhdistyksen-johtaminen/johtamisen-tyonjako/
https://partio.kuvat.fi/kuvat/TAPAHTUMAT/Johtot%C3%A4hti+2018/20181117_johtot%C3%A4hti_LottaTuominen_20.jpg
https://partio.kuvat.fi/kuvat/TAPAHTUMAT/Johtot%C3%A4hti+2018/20181117_johtot%C3%A4hti_LottaTuominen_20.jpg
http://www.partio.fi/lippukunnille/lippukunnan-johtaminen/yhdistyksen-johtaminen/johtamisen-tyonjako/
http://www.partio.fi/lippukunnille/lippukunnan-johtaminen/yhdistyksen-johtaminen/johtamisen-tyonjako/
https://partio.kuvat.fi/kuvat/TAPAHTUMAT/Eksym%C3%A4%202019/190302_Eksym%C3%A42019_KatjaKivi_4.jpg?img=full
https://partio.kuvat.fi/kuvat/TAPAHTUMAT/Eksym%C3%A4%202019/190302_Eksym%C3%A42019_KatjaKivi_4.jpg?img=full
http://www.partio.fi/lippukunnille/lippukunnan-johtaminen/yhdistyksen-johtaminen/johtamisen-tyonjako/
http://www.partio.fi/lippukunnille/lippukunnan-johtaminen/yhdistyksen-johtaminen/johtamisen-tyonjako/


 
 
 

  
 

  
#pohjanmaapartio #partioscout #seikkailujamyösaikuisille #vapaaehtoistyö #liitypartioon  
 

 

Kuva: Pohjanmaan Partiolaiset/Henri Tammi 
https://pohjanmaapartio.kuvat.fi/kuvat/Tapahtumat/2020/Klapi+2020+syyskisat+(Kuvannut+Henri
+Tammi)/2020_09_12_Klapi2020_HenriTammi-132.jpg  

 

HALLITUKSEN JÄSEN 

 
Haluaisitko tukea, auttaa ja johtaa lippukuntaamme eli partion paikallisyhdistystämme ja sen 
toimintaa? Hallituksen jäsenenä pääset aktiivisesti päättämään lippukunnan asioista. 
 
Lue lisää: www.partio.fi/lippukunnille/lippukunnan-johtaminen/yhdistyksen-
johtaminen/lippukunnan-hallitus/    
 

Lisätietoja antaa: Tähän keneltä ja hänen yhteistietonsa 

 

#pohjanmaapartio #partioscout #seikkailujamyösaikuisille #vapaaehtoistyö #liitypartioon  
 

Kuva: Suomen Partiolaiset/Juha Nurmi 
https://partio.kuvat.fi/kuvat/TOIMINTA/Aikuisrekry/eropaskurssi-juha-nurmi_28363953857_o.jpg  
 
 
 
SIHTEERI 
 
Onko sähköinen maailma ja erilaiset dokumentit sinun juttusi? Sihteeri huolehtii lippukunnan eli 
partion paikallisyhdistyksen hallinnollisista asioista yhdessä lippukunnan johdon kanssa. Liity 
iloiseen joukkoomme ja tule meille sihteeriksi! 
 
Lue lisää: www.partio.fi/lippukunnille/lippukunnan-johtaminen/yhdistyksen-
johtaminen/lippukunta-yhdistyksena/lippukunnan-paperityot/sihteerin-sivu/  
  
Lisätietoja antaa: Tähän keneltä ja hänen yhteistietonsa 

 

#pohjanmaapartio #partioscout #seikkailujamyösaikuisille #vapaaehtoistyö #liitypartioon  
 

Kuva: Suomen Partiolaiset/Mari Lehtisalo 
https://partio.kuvat.fi/kuvat/TAPAHTUMAT/Johtajatulet/Johtajatulet+2021/PERJANTAI+27.8.2021/2
0210827_Johtajatulet2021_Mari_Lehtisalo_026.JPG  

 

JÄSENREKISTERINHOITAJA 
 
Lippukunnan eli partion paikallisyhdistyksen jäsenrekisterinhoitajan sydän sykkii partiorekisteri 
Kuksalle. Liity joukkoomme jäsenrekisterinhoitajaksemme! 
 
Lue lisää:  www.partio.fi/lippukunnille/lippukunnan-johtaminen/digitaaliset-
palvelut/partiorekisteri-kuksa/  
 

Lisätietoja antaa: Tähän keneltä ja hänen yhteistietonsa 

 

#pohjanmaapartio #partioscout #seikkailujamyösaikuisille #vapaaehtoistyö #liitypartioon  
 

Kuva: Suomen Partiolaiset/Noora Qvick 

https://pohjanmaapartio.kuvat.fi/kuvat/Tapahtumat/2020/Klapi+2020+syyskisat+(Kuvannut+Henri+Tammi)/2020_09_12_Klapi2020_HenriTammi-132.jpg
https://pohjanmaapartio.kuvat.fi/kuvat/Tapahtumat/2020/Klapi+2020+syyskisat+(Kuvannut+Henri+Tammi)/2020_09_12_Klapi2020_HenriTammi-132.jpg
http://www.partio.fi/lippukunnille/lippukunnan-johtaminen/yhdistyksen-johtaminen/lippukunnan-hallitus/
http://www.partio.fi/lippukunnille/lippukunnan-johtaminen/yhdistyksen-johtaminen/lippukunnan-hallitus/
https://partio.kuvat.fi/kuvat/TOIMINTA/Aikuisrekry/eropaskurssi-juha-nurmi_28363953857_o.jpg
http://www.partio.fi/lippukunnille/lippukunnan-johtaminen/yhdistyksen-johtaminen/lippukunta-yhdistyksena/lippukunnan-paperityot/sihteerin-sivu/
http://www.partio.fi/lippukunnille/lippukunnan-johtaminen/yhdistyksen-johtaminen/lippukunta-yhdistyksena/lippukunnan-paperityot/sihteerin-sivu/
https://partio.kuvat.fi/kuvat/TAPAHTUMAT/Johtajatulet/Johtajatulet+2021/PERJANTAI+27.8.2021/20210827_Johtajatulet2021_Mari_Lehtisalo_026.JPG
https://partio.kuvat.fi/kuvat/TAPAHTUMAT/Johtajatulet/Johtajatulet+2021/PERJANTAI+27.8.2021/20210827_Johtajatulet2021_Mari_Lehtisalo_026.JPG
http://www.partio.fi/lippukunnille/lippukunnan-johtaminen/digitaaliset-palvelut/partiorekisteri-kuksa/
http://www.partio.fi/lippukunnille/lippukunnan-johtaminen/digitaaliset-palvelut/partiorekisteri-kuksa/


 
 
 

  
 

https://partio.kuvat.fi/kuvat/TAPAHTUMAT/Ysp-kurssit/YSP-kurssi+2018/20180113_YSP-
kurssi2018_NooraQvick_0024.jpg  

 

RAHASTONHOITAJA 
 
Tykkäätkö luvuista? Tule lippukuntamme eli partion paikallisyhdistyksen rahastonhoitajaksi! Pääset 
muun muassa pitämään lippukuntamme kirjanpitoa, tekemään tilinpäätöksen sekä halutessasi 
miettimään erilaisia varainhankitatempauksia. Tukenasi ja apunasi on lippukunnan johto ja hallitus. 
 
Lue lisää:  www.partio.fi/lippukunnille/lippukunnan-johtaminen/lippukunnan-
talous/taloudenhoito/  
 

Lisätietoja antaa: Tähän keneltä ja hänen yhteistietonsa 

 

#pohjanmaapartio #partioscout #seikkailujamyösaikuisille #vapaaehtoistyö #liitypartioon  
 

Kuva: Suomen Partiolaiset/Noora Qvick 
https://partio.kuvat.fi/kuvat/TAPAHTUMAT/Ysp-kurssit/YSP-kurssi+2018/20180112_YSP-
kurssi2018_NooraQvick_0018.jpg 

 

TURVA-AIKUINEN 
 
Oletko helposti lähestyttävä luotettava aikuinen, joka on kiinnostunut turvallisuusasioista ja siitä, 
että kaikilla on hyvä olla partiossa? Liity joukkoomme ja ryhdy lippukuntamme eli partion 
paikallisyhdistyksemme turva-aikuiseksi. 
 
Lue lisää: www.partio.fi/lippukunnille/lippukunnan-johtaminen/toiminnan-
turvallisuus/turvallisesti-yhdessa/turva-aikuinen/  
  
#pohjanmaapartio #partioscout #seikkailujamyösaikuisille #vapaaehtoistyö #liitypartioon  
 

Lisätietoja antaa: Tähän keneltä ja hänen yhteistietonsa 

 

Kuva: Suomen Partiolaiset/Filip Eller 
https://partio.kuvat.fi/kuvat/TAPAHTUMAT/K%C3%A4%C3%A4nnekohta%202021/20211002_FILIP_

ELLER_KAANNEKOHTA_0018.jpg?img=full  

 
VIESTINTÄVASTAAVA 
 
IG, Facebook, nettisivut – onko sinulla viestintäkanavat hallussa ja näkisit itsesi päivittämässä niitä, 
kertomassa lippukuntamme eli partion paikallisyhdistyksemme toiminnastamme? Tule mukaan 
toimintaamme! 
 
Lue lisää: www.partio.fi/lippukunnille/lippukunnan-johtaminen/viestinta-ja-markkinointi/  
  
Lisätietoja antaa: Tähän keneltä ja hänen yhteistietonsa 

 

#pohjanmaapartio #partioscout #seikkailujamyösaikuisille #vapaaehtoistyö #liitypartioon  
 

Kuva: Suomen Partiolaiset/Atte Kesti 
https://partio.kuvat.fi/kuvat/TAPAHTUMAT/Ysp-kurssit/YSP-
kurssi+2019/20190119_YSP_AtteKesti_10.jpg 
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http://www.partio.fi/lippukunnille/lippukunnan-johtaminen/lippukunnan-talous/taloudenhoito/
http://www.partio.fi/lippukunnille/lippukunnan-johtaminen/lippukunnan-talous/taloudenhoito/
http://www.partio.fi/lippukunnille/lippukunnan-johtaminen/toiminnan-turvallisuus/turvallisesti-yhdessa/turva-aikuinen/
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http://www.partio.fi/lippukunnille/lippukunnan-johtaminen/viestinta-ja-markkinointi/


 
 
 

  
 

KÄMPPÄ – JA KOLOVASTAAVA 
 
Jokainen on varmaan huomannut ettei paikat pysy kunnossa ellei niistä joku huolehdi! Tule 
lippukuntaamme eli partion paikallisyhdistykseemme pitämään huolta lippukuntamme XXX 
sijaitsevasta kämpästä ja kolosta. Pidetään yhdessä huolta tiloistamme! 
 
Lisätietoja antaa: Tähän keneltä ja hänen yhteistietonsa 

  
#pohjanmaapartio #partioscout #seikkailujamyösaikuisille #vapaaehtoistyö #liitypartioon  
 

Kuva: Pohjanmaan Partiolaiset/Katja Kivi 
https://pohjanmaapartio.kuvat.fi/kuvat/Tapahtumat/2016/Er%C3%A4taito+1+(Kuvannut+Katja+Kiv
i)/DSC_0193__p10.jpg 

 

PERHEPARTIO-OHJAAJA 
 
Perhepartio tarjoaa 0–6 -vuotiaille lapsille yhdessä oman aikuisen kanssa partiotoimintaa. 
Toimintaa suunnittelee, toteuttaa ja mahdollistaa perhepartio-ohjaaja – olisitko se sinä? Liity 
mukaan lippukuntaamme eli partion paikallisyhdistykseemme! 
 
Lue lisää: https://partio-ohjelma.fi/partio-ohjelma/perhepartio/  
  
Lisätietoja antaa: Tähän keneltä ja hänen yhteistietonsa 

 

#pohjanmaapartio #partioscout #seikkailujamyösaikuisille #vapaaehtoistyö #liitypartioon  
 

Kuva: Suomen Partiolaiset/Eeva Helle 
https://partio.kuvat.fi/kuvat/TOIMINTA/PERHEPARTIO/perhepartio_Vesikot_EevaHelle__103.jpg  
 
 
 
AKELA 
 
Kiinnostaisiko sinua yhdessä 7–9-vuotiaiden innokkaiden sudenpentujen kanssa tutustua ja opetella 
partiotaitoja sekä sukeltaa tarinoiden maailmaan? Kaipaamme lippukuntaamme eli partion 
paikallisyhdistykseemme juuri sinua akelaksi eli 7–9-vuotiaiden ryhmänjohtajaksi. Apunasi on 
valmis ohjelma, koulutukset ja lippukunnan johtajisto! 
 
Lue lisää: www.partio-ohjelma.fi/partio-ohjelma/sudenpennut-7-9-v/  
   
Lisätietoja antaa: Tähän keneltä ja hänen yhteistietonsa 

 

#pohjanmaapartio #partioscout #seikkailujamyösaikuisille #vapaaehtoistyö #liitypartioon  
 

Kuva: Pohjanmaan Partiolaiset/Lotta Ollila 
https://pohjanmaapartio.kuvat.fi/kuvat/Tapahtumat/2019/Kaikki+mukaan+2019+(Kuvannut+Lotta+
Ollila)/20190511_Kaikki_mukaan-Lotta_Ollila-8239.jpg 

 

SAMPO 
 
Lähde yhdessä 10–12-vuotiaiden kanssa seikkailulle, tutkimusmatkalle partioon! Kaipaamme 
lippukuntaamme eli partion paikallisyhdistykseemme juuri sinua sammoksi eli 10–12-vuotiaiden 
ryhmänjohtajaksi. Apunasi on valmis ohjelma, koulutukset ja lippukunnan johtajisto! 
 
Lue lisää: https://partio-ohjelma.fi/partio-ohjelma/seikkailijat-10-12-v/  
 
Lisätietoja antaa: Tähän keneltä ja hänen yhteistietonsa 

https://pohjanmaapartio.kuvat.fi/kuvat/Tapahtumat/2016/Er%C3%A4taito+1+(Kuvannut+Katja+Kivi)/DSC_0193__p10.jpg
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