VASTAAVA PESTAUSVALMENTAJA,
KOULUTUSRYHMÄN JÄSEN
Pestin sijainti organisaatiossa: Vapaaehtoistuen toiminnanala, Koulutusryhmä
Pestin pituus: 2 vuotta
Johdettavien määrä: 0
Pestaajan yhteystiedot: Helena Siivonen, helena.siivonen@partio.fi, p. 0442730125
Työtehtävät ja vastuut pestissä sekä ajankäyttö
Vastaavana pestausvalmentajana (KO) toimit vapaaehtoistuen toiminnanalan edustajana
alueryhmässä/valmentajajaostossa. Teitä vastaavia pestausvalmentajia on piirissä kaksi. Toinen
teistä osallistuu alueryhmän ja toinen valmentajajaoston kokouksiin. Muutoin jaatte
pestausvalmentajien tukemiseen liittyvät tehtävät yhdessä sopien. Tehtävänänne on ohjata ja tukea
pestausvalmentajia pestissään. Vastaatte piirin pestausvalmentajien ja lippukuntien pestijohtajien
koulutussuunnittelun tukemisesta. Lisäksi toinen vastaavista pestausvalmentajista osallistuu
alueelle pestattavien pestausvalmentajien pesti-keskusteluun. Koulutusryhmän ja alueryhmän
jäsenenä osallistut ryhmien työskentelyyn n. 10-15 tuntia kuukaudessa. Koulutusryhmä kokoontuu
kerran kuukaudessa ja alueryhmä noin 3 kertaa puolessa vuodessa. Vuositasolla pääset myös 3-4
piirin/SP:n järjestämiin luottiksille suunnattuihin tilaisuuksiin.

Pestissä tarvittavat taidot tai kokemus
Sinulla on innostunut ja jatkuvasti oppimishaluinen asenne partiokouluttamista kohtaan. Haluat
kouluttaa muita ja kehittää partiokoulutusta piiritasolla. Olet käynyt Ko-Gi-kurssin ja mahdollisesti
myös partiokouluttajakurssin. Lisäksi pestijohtajan koulutus tai vastaavat taidot auttavat pestissä
toimimisessa. Tiedät partion strategian, koulutusjärjestelmän sekä olet perillä ajankohtaisista
projekteista ja piirin toiminnasta.

Pestissä pääsee oppimaan
Pestin alkupuolella osallistut koulutusohjaaja- ja/tai valmentajakoulutukseen ja kehität taitojasi
pestausvalmentajien tukena. Opit ymmärtämään pestausvalmentajan ja pestijohtajan roolin ja
tehtävät ja tiedät, miten tukea ja kouluttaa pestausvalmentajia ja pestijohtajia pestissään. Tutustut
vapaaehtoistuen- ja aluetoiminnanalaan ja pääset toimimaan molempien ydinryhmissä. Opit
hallitsemaan kokonaisuuksia ja huolehtimaan tiedonkulusta eri toimijoiden välillä. Pestissä
tukenasi ovat koulutusryhmä, alueryhmä ja muut vastaavat valmentajat, piirin alueen ja
vapaaehtoistuen toiminnanalojen työntekijät sekä erilaiset SP:n ja piirin tuottamat valmentamisen
ja vapaaehtoistuen toiminnanalan työkalut ja materiaalit.

Lisätiedot

Helena Siivonen, helena.siivonen@partio.fi, p. 0442730125
Vapaaehtoistuen ministeri, Koulutusryhmän varapuheenjohtaja
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SUDENPENTUJAOSTON JÄSEN
Pestin sijainti organisaatiossa: Kasvatuksen toiminnanala, Sudenpentujaosto
Pestin pituus: 2 vuotta
Johdettavien määrä: 0
Pestaajan yhteystiedot: Liisa Pasto, liisa.m.pasto@gmail.com, p. 0407272895
Työtehtävät ja vastuut pestissä sekä ajankäyttö
Sudenpentujaosto tukee sudenpentujen ja akeloiden toimintaa piirin lippukunnissa. Jaosto
toteuttaa akeloiden tapahtumia ja koulutuksia, tuottaa materiaaleja, vaikuttaa
sudenpentutoimintaan piirissä ja lippukunnissa sekä tukee sudenpentujen ohjelmatapahtumien
järjestäjiä. Sudenpentujaoston jäsenenä osallistut jaoston kokouksiin, akelakurssin, akelavihjarien
sekä muiden koulutusten ja tapahtumien suunnitteluun ja toteutukseen sekä muihin sovittuihin
tehtäviin. Jaosto kokoontuu 6 - 8 kertaa vuodessa. Koulutuksia ja tapahtumia on yhteensä noin 6 8 vuodessa, osallistut osaan näistä. Lisäksi koulutusten, tapahtumien ja erilaisten projektien
suunnittelu ja palaverit vievät aikaa.

Pestissä tarvittavat taidot tai kokemus
Olet innostunut sudenpentutoiminnasta ja akeloiden tukemisesta pesteissään. Jaostolaisilta
toivotaan partionjohtajan peruskurssin sekä akelakurssin suorittamista.

Pestissä pääsee oppimaan
Opit piirin tapahtumien järjestämisestä ja partiokouluttamista. Tutustut kasvatustoiminnanalaan
ja piirin toimintaan. Pestissä tukenasi ovat muut jaoston jäsenet, ohjelmaohjaaja ja partiotoimiston
työntekijät.

Lisätiedot

Liisa Pasto, liisa.m.pasto@gmail.com, puh. 0407272895
Sudenpentujaoston puheenjohtaja
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