Luottiskoulutus:
Koulutus on tarkoitettu luottamustehtävissä aloittaville ja noin vuoden piirin luottiksena toimineille aikuisille ja vaeltajille. Koulutus sisältää tietoa partiopiirin
organisaatiosta ja ryhmistä, toimiston palveluista luottamushenkilöille sekä ajankohtaisia asioita piirin projekteista, suunnitelmista ja tapahtumista. Koulutus on
edellytys piirin luottamushenkilönä toimimiseen.

LUOTTIKSEN POLKU
auttaa sinua pestissäsi

Partiokouluttajakurssi:
Kurssi on tarkoitettu kaikille, jotka ovat kiinnostuneita kouluttamisesta partiossa. Koulutus antaa valmiuksia partiomaisen koulutuksen suunnitteluun
ja toteutukseen sekä antaa eväitä kouluttajana toimimiseen lippukunnassa ja/tai piirissä. Kouluttautujalla tulee olla partiojohtaja-peruskoulutus
suoritettuna.

Luottiksella tarkoitetaan piiripestissä toimivaa vapaaehtoista luottamushenkilöä. Kädessäsi on Luottiksen polku, jonka tavoitteena on auttaa sinua
pestissäsi. Luottiksen polun avulla löydät tarjolla olevat, pestiäsi tukevat
koulutukset sekä muun tuen. Polkuun on kuvattu asioita, joista saat uutta
potkua ja uusia näkökulmia pestiisi. Tavoitteena on, että viihdyt pestissäsi,
koet sen tarkoituksenmukaiseksi ja mielekkääksi. Luottiksen polku on myös
työkalu pestaajallesi ja se kannattaa pitää esillä kun käytte pestikeskustelua.

Organisaatiossa toimiminen -koulutus:
Koulutus antaa valmiuksia erilaisissa organisaatioissa toimimiseen ja
johtamiseen. Koulutuksessa tutustutaan partiotoiminnan kehittämiseen sekä
tarkastellaan partiotoimintaa piirin näkökulmasta. Koulutuksessa opitaan
perustaidot kehittämishankkeen suunnitteluun ja toteutukseen. Koulutuksessa
on mahdollista hyödyntää kouluttautujan oman projektin työstämistä ja kehittämistä. Kouluttautujalla tulee olla partiojohtaja-peruskoulutus suoritettuna.

Luottiksena kannat osaltasi vastuuta piirimme alueella tapahtuvasta partiotoiminnasta. Sinulla on oikeus saada koulutusta ja tukea pestiisi. Ole aktiivinen ja
hakeudu Luottiksen polulla mainittuihin tapahtumiin. Kysy tarvittaessa lisätietoja
pestaajaltasi, koulutusryhmästä tai partiotoimistolta.

Löydät lisätietoa koulutuksista piirin nettisivuilta.

Piirin pestit
Ryhmän/jaoston puheenjohtaja
Ryhmän/jaoston jäsen
Tapahtumanjohtaja
Koulutusohjaaja
LPK/Ohjelma/Pestausvalmentaja

Jatkotaso

POHDI HETKI SEURAAVIA:
- Mikä pestissäsi sinua innostaa?
- Mitä haluat pestissäsi oppia?
- Missä haluaisit tulevaisuudessa olla mukana?

KIITOS SINULLE PIIRILUOTTIS
– teet arvokasta työtä partiokasvatuksen mahdollistamiseksi!
Rekrykoulutus

Luottiskoulutus

Jäsenrekisterikoultuus

Ensiavun peruskurssi (EA1)

Ansiomerkkikoulutus

Mentorikoulutus

Koulutusohjaajakoulutus

Ko-Gi-ohjaajakoulutus

Syventävä

Ensiavun jatkokurssi (EA2)
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Pestiä tukeva

Valmentajakoulutus

Organisaatiossa toimiminen

Partiojohtajan jatkokoulutus (Ko-Gi)

Partiokouluttajakoulutus

Pestijohtajakoulutus

Ohjelmajohtajakoulutus

Lippukunnanjohtajakoulutus

Partiojohtajan peruskoulutus (PJ-PK)

Pestilähtöinen
koulutussuunnittelu

Turvallisesti yhdessä

Tarpeellinen pestissä

LUOTTIS TUTUSTUU, TOIMII, SYVENTYY JA JATKAA ETEENPÄIN
Luottiksen polulla on neljä vaihetta. Kunkin vaiheen kesto on yksilöllistä, sillä siihen vaikuttavat esim. aikaisemmat pestisi ja mieltymyksesi (tutustumisvaihe voi jollakin kestää vuoden ja toisella kaksi
kuukautta).

Tutustumisvaihe:

Toimintavaihe:

Opin uusia asioita ja saan uusia, sopivan kokoisia haasteita

• Huolellinen pestaus ja riittävästi
aikaa perehtyä jaoston/ryhmän
tavoitteisiin ja toimintaan
• Aikuisen tuen nimeäminen alle 22-vuotiaalle
(esim. aikuinen kummi omasta jaostosta)
• Osaamisen kartuttaminen
ja kouluttautuminen
• Ei liikaa vastuuta – sopivasti haastetta

• Aktiivinen osallistuminen
jaoston/ryhmän toimintaan
• Luottistapahtumat, piirin kokoukset
• (Suurin osa jaoston/ryhmän
jäsenistä on tässä vaiheessa)
• Reipasta tekemistä ja toimintaa

Osallistun SP:n koulutukseen
(esim. Kohtaus, Johtajatulet..)

Osallistun
luottistapahtumaan
Pestikeskustelun
päivitys
Luottiskoulutus

PJ-PK

Pestaus ja
pestikeskustelu

• Oman osaamisen syventäminen
kouluttautumalla
• Isomman vastuun ottaminen jaoston/ryhmän
toiminnasta (esim. tapahtuman johtajuus)
• Osaamisen jakaminen ja siirtäminen
muille jäsenille
• Jalat tukevasti maassa – pää pilvissä

Ko-Gi

Koulutan PJ-peruskurssilla
(tms. ja syvennän samalla
omaa partio-osaamistani)

Osallistun/tutustun toisen
jaoston tai ryhmän toimintaan

Toimin aktiivisesti pestissäni
/ osallistun jaostoni/ryhmäni
toimintaan aktiivisesti

Pestikeskustelun
päivitys

Osallistun pestiäni
tukevaan, toisen järjestön
järjestämään koulutukseen

Osallistun piirin syysja kevätkokoukseen

Tutustumisvaihe

Toimintavaihe

Osallistun/tutustun toisen
piirin tai SP:n toimintaan

Pidän yhteyttä
omaan lpk:aani

Mentorointi

Aikuinen tuki
alle 22v:lle

• Avoimien pestien etsintä ja
uusiin pesteihin tutustuminen
• Lisäkouluttautuminen
• Tavoitteena uusi pesti. Piirin
tavoitteena kokeneet luottikset
ja toiminnan jatkuvuus
• Mahdollisuus taukotupaan
• Määrätietoisesti eteenpäin

Osallistun jaostoni/
ryhmäni toimintaa
aktiivisesti

Partiokouluttajakurssi

Valmentajapesteissä:
Valmentajakoulutus

Uuden polun etsintä:

Hoidan ryhmässäni
vastuutehtävää/toimin kurssin-/
tapahtumanjohtajana

Osallistun piiritapahtuman
järjestämiseen

Jaostojen ja ryhmien
pj:t, piirihallitus:
Organisaatiossa
toimiminen -koulutus

Koulutusohjaajapesteissä:
KO-koulutus

Syventyminen:

Sy ventyminen

Taukotupa

Uuden polun etsintä

Olen enintään kuusi vuotta samassa pestissä

Luottiksen polkuun on kuvattu punaisella välttämättömät, keltaisella tarpeelliset ja vihreällä asiat, joista pestistä riippuen on hyötyä. Kaikki polussa esitetyt asiat eivät välttämättä ole oleellisia juuri
sinun pestissäsi, mutta ne saattavat antaa sinulle jonkin uuden näkökulman. Olet esimerkiksi saattanut aikaisemmassa pestissäsi hankkia jo seuraavaa pestiä varten tarvittavat koulutukset.

