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TOIMINTA
VALMENTAJAVASTAAVA

 X  varmistaa, että jokainen valmentaja tietää, mikä 
on valmentamisen päämäärä.

 X TYÖKALU: partion strategia, piirin toiminta-
suunnitelma, Partiotoiminnan laadun kriteerit

 X  huolehtii siitä, että valmentajia rekrytoidaan 
yhteistyössä alueen, kasvatuksen ja vapaaehtois-
tuen toiminnanalojen sekä piirin valmentajien 
kanssa. 

 X  käy valmentajien kanssa alku-, väli- ja loppu- 
pestikeskustelun. Hän perehdyttää valmentajat, 
sekä ohjaa heitä kouluttautumaan ja kehitty-
mään pestissä.

 X TYÖKALU: valmentajien pestikortit
 X TYÖKALU: kehittyminen pestissä

 X  auttaa valmentajaa tarvittaessa valmennustilan-
teisiin liittyvissä haasteissa, ja auttaa löytämään 
tapoja viedä valmennustilannetta eteenpäin. 

 X  huolehtii siitä, että valmentajilla on käytössä 
ajankohtaista materiaalia valmennustilanteisiin. 
Hän tuntee olemassa olevat materiaalit ja ko-
koaa tarvittaessa uutta, niin että valmentaminen 
vie eteenpäin strategian tavoitteita ja alueiden 
lippukuntien tarpeita (esimerkiksi aluetapaamis-
materiaali). 

 X TYÖKALU: SP:n ja piirin materiaalit,  
muut piirin toiminnanalat

 X  ohjaa valmentajia valmentamisen työkalujen 
käyttämisessä, sekä tarjoaa mahdollisuuksia 
harjoitella niiden käyttöä.

 X  auttaa valmentajaa kehittymään valmentamisen 
taidoissa.

 X  osaa ohjata valmentajat oikean tahon tai ryhmän 
luo piirissä lippukuntien kysymysten tai tuen 
tarpeiden mukaan.

 X  huolehtii siitä, että jokainen valmentaja saa 
tukea valmennuspestinsä mukaiselta  
toiminnanalalta.

RYHMÄ
VALMENTAJAVASTAAVA

 X  tuntee valmentajat ja on heihin 
yhteydessä säännöllisesti. 

 X  luo valmentajatiimille edelly-
tykset verkostoitumiselle niin 
omassa piirissä, kuin valta- 
kunnallisesti muiden  
valmentajien kanssa.

 X TYÖKALU: Valmentaja- 
tapaaminen, SP:n  
valmentajatapaamiset

 X  toimii linkkinä valmentajien 
ja piirin muiden ryhmien 
välillä, välittäen tietoa oikeille 
tahoille. 

VISIO
VALMENTAJAVASTAAVA

 X  huolehtii siitä, että tapaamiset 
valmentajien ja lippukunnan välillä 
ovat valmentamista. Hän ohjaa piirin 
eri toimijoita viestimään lippukuntiin 
sopivia kanavia pitkin.

 X  johtaa valmentamista piirissä  
yhdessä alueministerin kanssa. 
Hänellä on kokonaiskuva valmenta-
misen nykytilasta ja tulevaisuudesta 
piirissä.

MINÄ
VALMENTAJAVASTAAVA

 X  tuntee seuraavat sisällöt ja  
tarvittaessa tukee valmentajia  
niiden kanssa:  
 partion strategia 
 laadun kriteerit 
 partio-ohjelma 
 koulutusjärjestelmä 
 piirin rakenne ja  
 toimintasuunnitelma.

 X  pysyy ajantasalla piirissä tapahtuvista 
asioista.

 X  osallistuu seuraajansa perehdyttä-
miseen.

PESTIN TUKI
 X  PESTAAJAN KANSSA:  

pestikeskustelut (vähintään 
alku-, väli-, ja loppu), kehittymi-
nen pestissä -työkalun käyttö, 
muu pestaajan aktiivinen tuki 
pestissä toimiessa  

 X  KOULUTUS:  
valmentajakoulutus pestin 
alussa (ja sen lähtövaatimuk-
set), lisäksi verkkokoulutukset, 
piirin tapaamiset ja koulutuk-
set, Kohtaus, Ko-Gi, VBL  

 X  MUITA MAHDOLLISIA  
TUKIJOITA: 
piirin alueministeri, muut 
valmentajavastaavat, mentori, 
piirin ja SP:n työntekijät

 X TYÖKALU: Viestintä ja 
markkinointi  
partio.fi/lippukunnalle /
sivuilta


