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OHJELMAVALMENTAJAN 
PESTIKORTTI N I M I                           P Ä I V Ä M Ä Ä R Ä

 VALMENTAJA 

 PESTISSÄ KEHITTYMINEN JA TUKI

 OHJELMAVALMENTAJALLE KUULUVAT OSA-ALUEET: 

PARTIOKASVATUS
 ikäkausitoiminta, johtajat ja 
aikuinen tuki, kasvatustavoitteet, 
retket, leirit ja siirtymät sekä 
piirin, SP:n ja kansainväliset 
tapahtumat

 Turvallisuusohjeet ja  
Turvallisesti yhdessä -koulutus

KEHITTYMINEN
 uusien ryhmien aloittaminen, 
kaikenikäisten jäsenten  
mukaan ottaminen

PARTION  
PERUSELEMENTIT

 partion arvot, partio-ohjelma, 
partiomenetelmä, partion 
strategia

SUOMEN PARTIOLAISTEN STRATEGIASTA:

PARTIO ANTAA  
TAIDOT ELÄMÄÄN 

 Ohjelmavalmentaja tukee ohjel-
majohtajaa varmistamaan, että 
partiokasvatus lippukunnassa 
toteutuu, ja että jokaiselle 
7–22-vuotiaalle on tarjolla 
oman ikäkauden mukaista 
partio-ohjelmaa ja toiminnassa 
huomioidaan myös erityis- 
ryhmien osallistuminen. 
TYÖKALU: Partio-ohjelma tuki-
materiaaleineen, Lippukunnan, 
piirin ja SP:n toimintakalenterit 
ja niiden tapahtumat, Lippukun-
taviisari, Kompassi 

 Ohjelmavalmentaja tukee 
ohjelmajohtajaa johtamaan ikä-
kausijohtajia (partiomenetelmä, 
ikäkausikohtaiset kasvatusta-
voitteet, ryhmien suunnitel-
mat, siirtymät, yhteiset retket, 
kestävään kehitykseen liittyvät 
aktiviteetit, ryhmähenki, par-
tio-ohjelman soveltaminen). 
TYÖKALU: Ikäkausien mallitoi-
mintasuunnitelmat, Kasvatuksen 
teemamateriaalit, Akelan, Sam-
mon, Vartionjohtajan ja Luotsien 
pestikortit, Lippukuntaviisari 

 Ohjelmavalmentaja ohjaa ohjel-
majohtajaa löytämään omalta 
toiminta-alueelta kullekin ikä-
kaudelle sopivia mahdollisuuk-
sia vaikuttaa yhteisiin asioihin. 
TYÖKALU: SP:n ja mahdollisesti 
piirien tuottamat vaalimateriaalit  

 Ohjelmavalmentaja tukee 
lippukuntia siinä, että jokainen 
lippukunnan johtaja tiedostaa 
tekevänsä kasvatustyötä  
partiossa toimiessaan. 
TYÖKALU: Kasvatuksen turnee

 Ohjelmavalmentaja kannustaa 
lippukuntia kulttuuriin, jossa 
tekemisen jälkeen käydään 
lävitse se, mitä on opittu sekä 
tunnetaan saatavilla olevat 
osaamismerkit ja opinto- 
pisteytetyt todistukset. 
TYÖKALU: Osaamiskortit, 
osaamismerkit, tiedä mitä osaat 
-työkalu, opintopisteytetyt 
todistukset

 
PARTIO ON PARAS PAIKKA 
TEHDÄ VAPAAEHTOISTYÖTÄ 

 Ohjelmavalmentaja varmistaa, 
että kaikille samoajille on 
tarjolla esimerkiksi alueen  
lippukuntien yhdessä järjes-
tämä laadukas ROK-koulutus 
ja sen jälkeen paikka osana 
lippukunnan johtajistoa.  
TYÖKALU: ROK-paketti 

 Ohjelmavalmentaja huolehtii 
siitä, että ohjelmajohtaja ym-
märtää miten tärkeää on, että 
jokaiselle pestissä toimivalle 
samoajalle ja vaeltajalle on 
tarjolla luotsin tukea. 
TYÖKALU: Luotsien materiaalit

 Ohjelmavalmentaja varmistaa, 
että lippukunnalla on tietoa 
piirin ja Suomen Partiolaisten 
tapahtumista ja huolehtii siitä, 
että ohjelmajohtaja osaa hyö-
dyntää lippukunnan ulkopuo-
lella olevat tapahtumat osana 
ikäkausitoimintaa. 
TYÖKALU: piirin ja SP:n tapah-
tumakalenterit ja -markkinointi

 Ohjelmavalmentaja varmistaa, 
että ohjelmajohtaja on pestattu. 

Tarvittaessa ohjelmavalmen-
taja pestaa ohjelmajohtajan. 
Ohjelmavalmentaja tukee 
tarvittaessa ohjelmajohtajaa 
lippukunnan ikäkausiryhmien 
johtajien pestaamisessa.  
TYÖKALU: Ohjelmajohtajan 
pestikortti, pestaustyökalut

 
PARTIO KASVAA 

 Ohjelmavalmentaja varmis-
taa, että ohjelmajohtaja osaa 
tehdä jäsenrekrytointia etenkin 
nuoremmissa ikäkausissa 
täydentämällä ja perustamalla 
uusia ryhmiä. 
TYÖKALU: kaverikokous, 
kasvukeinot

 Jokaisessa ryhmässä suhtaudu-
taan avoimesti uusiin jäseniin 
ja jäsenten moninaisuuteen. 
TYÖKALU: moninaisuuspeli, 
Mukavasti yhdessä -materiaali, 

 Ohjelmavalmentaja auttaa 
lippukuntia toteuttamaan van-
himpien ikäkausien toimintaa 
tarvittaessa yli lippukunta- 
rajojen.  
TYÖKALU: Partio-ohjelma, 
luotsien oppaat, ROK- 
materiaalit, aluetapaaminen 

 Ohjelmavalmentaja kannus-
taa lippukuntia kokeilemaan 
uusia toimintamuotoja yksin 
tai yhdessä lähilippukuntien 
kanssa (esim. perhepartio, 
partiokerho).  
TYÖKALU: Partiopotentiaali-
taulukko, toimintamuotojen 
omat materiaalit

PESTIN 
ALUSSA

pestikeskustelu, valmentajakoulutus

PESTISSÄ 
KEHITTYMINEN

verkkokoulutukset, piirin tapaamiset  
ja koulutukset, Kohtaus, Ko-Gi, VBL

PESTIN TUKI Valmentaja kuuluu valmentajakolmikkoon,  
jossa saa vertaistukea, jakaa tietoa lippu- 
kunnista, sekä jakaa lippukuntien parhaita 
käytäntöjä. Valmentaja saa tukea piiristä ja 
mentorilta.

 VALMENTAJALLE  ON HYÖDYKSI:
 X  osata kuunnella, kysyä,  

kyseenalaistaa ja haastaa

 X  taito ja mielenkiinto  
kohdata erilaisia ihmisiä 

 X  ongelmanratkaisukyky sekä 
valmius toimia muuttuvissa 
ja hankalissakin tilanteissa

 X  neuvottelu- keskustelu- ja 
fasilitointitaidot 

 X  taito valmentaa yksilöä ja  
ryhmää niiden tarpeiden 
mukaisesti

 X  on sovitusti yhteydessä 
lippukuntaan. 

 X  tuntee lippukunnan  
nykytilanteen.

 X  tunnistaa lippukunnan toi-
mintaan liittyviä haasteita 
ja kehityskohteita partiotoi-
minnan laadun kriteerien 
sekä Suomen Partiolaisten 
strategian pohjalta. 

 X  asettaa tavoitteita yhdessä 
johtokolmikon kanssa. 

 X  huolehtii, että toimet tavoit-
teiden saavuttamiseksi 
tehdään ja tukee lippukun-
taa johtamaan muuttuvia 
tilanteita sekä auttaa 
löytämään ja tunnistamaan 
tarvittavat työkalut. 

 X  asettaa tavoitteen  
jokaiselle tapaamiselle 
lippukunnan kanssa.  

 X  kannustaa johtokolmikkoa 
alueelliseen yhteistyöhön.

 X  pyytää tarvittaessa apua  
ja välittää lippukunnan  
tukitarpeen eteenpäin 
piirissä.

PARTIOTOIMINNAN  
LAADUN KRITEEREISSÄ:


