Hyväksytty Laajennetuissa Alue-, Kasvatus- ja Vapaaehtoistuen valiokunnissa 15.5.2016.

PESTIKUVAUS: PESTAUSVALMENTAJA
Pestausvalmentaja toimii oman alueensa aluetiimissä ja tukee yhdessä aluetiimin kanssa
lippukuntien avainjohtajia lippukunnanjohtajaa, pestijohtajaa ja ohjelmajohtajaa pestissään.
Aluetiimi tuntee alueen lippukunnat ja niiden tilanteen.
Pestausvalmentajan vastinparina lippukunnassa toimii pestijohtaja, joka vastaa lippukunnan
henkilöresursseista, vapaaehtoisten johtamisesta ja siitä, että näillä on mahdollisuus kehittyä
pestissään.
Pestausvalmentaja toimii sekä valmentamalla henkilökohtaisesti että pitämällä aluetapaamisia, joissa
pestijohtajat verkostoituvat ja saavat tukea ja koulutusta pestiinsä. Pestausvalmentaja pitää yhteyttä
alueensa pestijohtajiin 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.

Pestausvalmentaja valmentaa pestijohtajaa
pestijärjestelmän käytössä: kaikkien lippukunnassa toimivien vapaaehtoisten kanssa
käydään hyvä pestikeskustelu, he tietävät mitä heiltä odotetaan ja mitä tukea sekä
koulutusta pestiin on tarjolla
johtajiston kouluttautumissuunnittelussa: Huolehditaan siitä, että lippukunnan
vapaaehtoiset käyvät pestinmukaiset koulutukset ja tarjotaan aktiivisesti
jatkokoulutusmahdollisuuksia
osaamisen tunnistamisessa ja tunnustamisessa: lippukunnan vapaaehtoiset osaavat
kuvailla partiossa oppimiaan taitoja niin, että ihmiset partiossa ja partion ulkopuolella
ymmärtävät, minkälaisesta taidoista on kyse. Lisäksi he osaavat käyttää ja kuvailla
taitojaan esimerkiksi työnhakutilanteessa. Pestijohtaja osaa myös valjastaa lippukunnan
vapaaehtoisten taitoja hyödyntämään lippukuntaa parhaalla mahdollisella tavalla.
lippukunnan henkilöresurssien johtamisessa ja kehittämisessä: Suunnitellaan
lippukunnan toimintaa ja huomioidaan se, keitä pesteissä toimii nyt, keitä jatkossa, ja
miten varmistetaan tarpeellinen määrä vapaaehtoisia seuraavalla toimintakaudella ja
tulevaisuudessa. Huolehditaan myös siitä, että uudet aikuiset otetaan osaksi lippukunnan
johtajistoa ja siitä, että uusia aikuisia on tarpeeksi lippukunnan kaikkiin toimintoihin.
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Pestausvalmentaja huolehtii siitä, että
jokainen oman alueen lippukunnassa toimiva pestijohtaja tuntee pestinsä, tietää
vastuualueensa, sekä sen, mistä ja keneltä saa tukea ja apua.
pestivalmentaja pitää pestijohtajaan säännöllisesti yhteyttä
pestijohtalla on pestiin riittävä koulutus ja osaaminen
lippukunnanjohtaja pestaa pestijohtajan. Pestausvalmentaja on tarvittaessa mukana
pestikeskustelussa.
pestijohtaja tuntee piirin koulutukset ja kannustaa lippukunnan jäseniä osallistumaan
niihin
pestijohtaja kehittyy pestissään

Pestausvalmentaja koordinoi
alueensa pestijohtajien vertaistukea
aluetiimin jäsenten kesken tietoa alueen lippukuntien tilanteesta ja mahdollisia
tukemisen tarpeita.
tiedonkulkua lippukunnan ja piirin välillä (aluetiimin kesken, piirin valmentajajaoston ja
piiritoimiston aluetyöntekijän kanssa)

Pestausvalmentaja järjestää
kahdenkeskisiä tapaamisia pestijohtajan kanssa työskennelläkseen yhdessä käyttäen
valittua työkalua. Tapaamisia on kaksi tai enemmän vuodessa/pestijohtaja, ja niissä
keskitytään vapaaehtoisten motivaation ja pestissä kehittymisen tukemiseen sekä
lippukunnan henkilöresurssien suunnitteluun. Tapaamisten ei tarvitse tapahtua
kasvokkain.
kaksi kertaa vuodessa (tai piirin käytännön mukaan) alueen pestijohtajille
aluetapaamisen
osallistuu piirin käytännön mukaisesti järjestelyihin piirin järjestäessä pestijohtajille
esimerkiksi seminaarin tai muun työskentelypäivän

Pestausvalmentajan tukena
oman aluetiimin jäsenet
piirin valmentajajaosto ja muut pestausvalmentajat
SP:n ja piirin työkalut
Lisäkoulutus, kuten Ko-Gi -koulutus.

Pestin vaatimukset
suoritettu partiojohtajan peruskoulutus
Turvallisesti yhdessä -verkkokoulutus
kiinnostus ihmisten johtamiseen
pestijohtajan koulutus tai vastaavat tiedot (viimeistään pestin aikana)
Pestin aikana valmentajakoulutus

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