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YLEISTÄ PESTISTÄ
y Ohjelmajohtaja johtaa lippukunnan kasvatustoiminnan
toteuttamista kaikissa ikäkausissa mahdollisimman laajasti.
Apunaan ohjelmajohtajalla on
lippukunnan ikäkausivastaavat
ja luotsit.
y

Ohjelmajohtaja huolehtii siitä,
että lippukunnan päätöksenteossa huomioidaan ikäkaudet ja
kasvatustavoitteet.

y Ohjelmajohtaja toimii yhdessä
lippukunnanjohtajan ja ohjelmajohtajan kanssa.
y Ohjelmajohtajan olisi hyvä olla
lippukunnan hallituksen jäsen.

y Ohjelmajohtajan on oltava
vähintään 18-vuotias ja partiojohtajaperuskurssin käynyt
lippukunnan jäsen.
y Johtokolmikon jäsenet käyvät
yhdessä ryhmäpestikeskustelun ja pestaavat toinen toisensa. Pestikeskustelussa voi
olla mukana joku lippukunnan
valmentajista.
y Johtokolmikko pitää toisilleen
säännöllisesti välipestikeskustelun ja pestin päätteeksi
loppukeskustelun.
y Pestikeskustelun yhteydessä
sovitaan myös pestin kestosta.
Suositeltu kesto on 2-6 vuotta.
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Ohjelmajohtaja
• käy säännöllisesti valmennuskeskusteluja
alueen ohjelmavalmentajan kanssa siitä,
miten omassa pestissä voi kehittyä.
• osallistuu alueellisiin ohjelmajohtajien
tapaamisiin.
• osallistuu aktiivisesti koulutuksiin ja muihin
pestiä tukeviin tapahtumiin.
•
•
•
•
•
•
•
•

OHJELMAJOHTAJAN
KOULUTUS

•
•
•
•

lippukunnanjohtaja ja pestijohtaja
hallitus ja muu johtajisto
edellinen ohjelmajohtaja
mentori
alueen ohjelmavalmentaja,
ja tarvittaessa muut alueen valmentajat
piiritoimisto
ohjelmajohtajalle suunnatut
tapaamiset ja tapahtumat
ohjelmajohtajan työkalut
Partiojohtajan peruskoulutus
Turvallisesti yhdessä - verkkokoulutus
Ohjelmajohtajan koulutus
jatkokoulutus, kuten
Kolmiapila-Gilwell -koulutus

OHJELMAJOHTAJAN TEHTÄVÄT
LIPPUKUNNAN
PARTIOKASVATUS
Ohjelmajohtaja
tuntee partion kasvatustavoitteet, partio-ohjelman ja
partiomenetelmän.
pysyy ajan tasalla lippukunnan jokaisen ikäkauden
tilanteesta.
pestaa ikäkausivastaavat ja
luotsit ja mahdollisen perhepartio-ohjaajan.
Huolehtii, että jokainen
ikäkausi toteuttaa ikäkauden
partio-ohjelmaa.
On selvillä siitä, mikä on SP:n
sen hetkinen ohjelmapainotus
ja huolehtii siitä, että se näkyy
lippukunnan toiminnassa.
huolehtii siitä, että kaikille ikäkausille on tarjolla
partio-ohjelman mukaiset
ikäkausitapahtumat joko
lippukunnan, alueen, piirin tai
keskusjärjestön järjestämänä.
kannustaa ryhmiä kaikista
ikäkausista osallistumaan
lippukunnan, alueen,
aluejärjestön, piirin ja keskusjärjestön tapahtumiin.
varmistaa yhdessä ikäkausivastaavien ja luotsien kanssa,
että lippukunnan ryhmien
toiminta on suunnitelmallista.
koordinoi ikäkausien yhteistä
toimintaa ja kannustaa
ryhmänjohtajia, luotseja ja
ikäkausivastaavia toimimaan
yhdessä.

Rekrytoi ja pestaa ohjelmatapahtumien, kuten leirien
johtajat.
tuntee Suomen Partiolaiset –
Finlands Scouter ry:n turvallisuusohjeet ja varmistaa,
että lippukunnan toiminta on
niiden mukaista.

ALUEELLINEN
YHTEISTYÖ
Ohjelmajohtaja
osallistuu yhdessä alueen
muiden ohjelmajohtajien
kanssa vuosittain yhteisesti
toteutettavien ohjelmatapahtumien suunnitteluun alueen
ohjelmavalmentajan johdolla.
delegoi alueellisesti järjestettävien tapahtumien järjestelyihin lippukunnasta sopivat
tekijät.

X Nämä pestikuvaukset toimivat yhtenä mallina siitä, miten johtokolmikon työnjaon voi lippukunnassa tehdä. Tavoitteena on, että lippukuntaa johdetaan niin, että partiokasvatus toteutuu, toimintaa pyörittävät
vapaaehtoiset voivat hyvin ja lippukunta toimii myös yhdistyksenä.
X On tärkeää, että koko johtokolmikko jakaa tehtävät yhdessä ja keskustelee säännöllisesti tehtävien jakamisesta ja käytännön asioista. Siksi
alku-, väli- ja loppupestikeskustelut kolmikon kesken ovat tärkeitä. Tarkoitus ei ole, että kolmikko tekee kaiken yhdessä, vaan jakaa tehtäviä
niin, että jokaisella on järkevän kokoinen homma.
X Johtokolmikon tukena toimivat alueen lippukunta-, ohjelma- ja pestausvalmentajat. He tukevat pesteihin liittyvissä asioissa ja auttavat
kehittymään omassa pestissä.

