VERSIO 7.4.2016

PESTIKUVAUS:
KASVATUSVALMENTAJA
Kasvatusvalmentaja toimii oman alueensa aluetiimissä ja tukee yhdessä aluetiimin kanssa
lippukuntien avainjohtajia lippukunnanjohtajaa, ohjelmajohtajaa ja ohjelmajohtajaa pestissään.
Aluetiimi tuntee alueen lippukunnat ja niiden tilanteen.
Kasvatusvalmentajan vastinparina lippukunnassa toimii ohjelmajohtaja, joka vastaa lippukunnan
partiokasvatuksen ja partio-ohjelman toteutumisesta parhaalla mahdollisella tavalla.
Kasvatusvalmentaja toimii sekä valmentamalla henkilökohtaisesti että pitämällä aluetapaamisia,
joissa ohjelmajohtajat verkostoituvat ja saavat tukea ja koulutusta pestiinsä. Kasvatusvalmentaja
pitää yhteyttä alueensa ohjelmajohtajiin ja valmentaa heitä johtajapestissään.
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Yhdessä aluetiimi huolehtii siitä, että lippukuntien avainjohtajat osaavat toimia pestissään ja johtavat
lippukuntaa mahdollisimman hyvin. Kaikki valmentajapestit ovat piiripestejä.

Kasvatusvalmentaja valmentaa ohjelmajohtajaa
partio-ohjelman ja partiokasvatuksen toteuttamisessa ja kehittämisessä: Huolehditaan
siitä, että partio-ohjelman mukaista toimintaa on tarjolla kaikissa ikäkausissa, ja
jokaiselle 7-22 -vuotiaalle.
järjestämään yhdessä alueen muiden ohjelmajohtajien kanssa yhteisiä alueellisia
tapahtumia: Alueen lippukunnat järjestävät yhdessä esimerkiksi, sepelin, KITT:n, ROK:n
tai ulkomaanprojektin. Kasvatusvalmentaja koordinoi yhteistä suunnittelua, mutta ei
toteuta tapahtumia.

Kasvatusvalmentaja huolehtii siitä, että
jokainen oman alueen lippukunnassa toimiva ohjelmajohtaja tuntee pestinsä, tietää
vastuualueensa sekä sen, mistä ja keneltä saa tukea ja apua.
kasvatusvalmentaja pitää ohjelmajohtajaan säännöllisesti yhteyttä
ohjelmajohtajalla on pestiin riittävä koulutus ja osaaminen
lippukunnanjohtaja pestaa ohjelmajohtajan. Kasvatusvalmentaja on tarvittaessa mukana
pestikeskustelussa.
ohjelmajohtaja tuntee piirin ja keskusjärjestön ohjelmatapahtumat ja kannustaa
lippukunnan jäseniä osallistumaan niihin.
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ohjelmajohtaja kehittyy pestissään
alueen mahdolliset tapahtumajärjestelyvuorot huomioidaan ajallaan ja projektit
käynnistetään. (kasvatusvalmentaja ei tee näitä tapahtumia)
lippukunnan partio-ohjelman toteutumisen mittareita seurataan ja niiden pohjalta
kehitetään toimintaa

Kasvatusvalmentaja koordinoi
alueensa ohjelmajohtajien vertaistukea
alueen yhteisten ohjelmatapahtumien järjestämistä lippukuntien ohjelmajohtajien
kanssa. (Esim. Alueellisten vaeltajaryhmien perustaminen, vaeltajien ulkomaanprojektit,
ROK, Kitt, Majakat, Sepelit)
aluetiimin jäsenten kesken tietoa alueen lippukuntien tilanteesta ja mahdollisia
tukemisen tarpeita.
tiedonkulkua lippukunnan ja piirin välillä (aluetiimin kesken, piirin valmentajajaoston ja
piiritoimiston aluetyöntekijän kanssa)

Kasvatusvalmentaja järjestää
kahdenkeskisiä tapaamisia ohjelmajohtajan kanssa työskennelläkseen yhdessä ja
käyttäen valittua työkalua. Tapaamisia on kaksi tai enemmän vuodessa/ohjelmajohtaja, ja
niissä keskitytään partio-ohjelman toteuttamiseen lippukunnassa.Tapaamisten ei
tarvitse tapahtua kasvokkain.
kahdesta neljään kertaa vuodessa alueen ohjelmajohtajille aluetapaamisen, jossa voidaan
suunnitella yhteisesti järjestettäviä ohjelmatapahtumia ja voidaan järjestää vertaistukea
ja ohjelmajohtajien täsmäkoulutusta.
osallistuu piirin käytännön mukaisesti järjestelyihin piirin järjestäessä kasvatusjohtajille
esimerkiksi seminaarin tai muun työskentelypäivän

Kasvatusvalmentajan tukena
oman aluetiimin jäsenet
piirin valmentajajaosto ja muut kasvatusvalmentajat
SP:n ja piirin työkalut
lisäkoulutus, kuten Ko-Gi -koulutus
piirin ikäkausitoimikunnat

Pestin vaatimukset
suoritettu partiojohtajan peruskoulutus
Turvallisesti yhdessä -verkkokoulutus
ikäkausivastaavakoulutus ja ohjelmajohtajan koulutus tai vastaavat tiedot (viimeistään
pestin aikana)
pestin aikana valmentajakoulutus
kiinnostus partiokasvatukseen kaikissa ikäkausissa

Pestin kesto: 2 vuotta kerrallaan
Pestin rooli: ohjaaja-osaaja-kouluttaja
Yhteyshenkilö/pestaaja piirissä:
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