PESTIKUVAUS
Pestin nimi:
KVkoordinaattori
Pestin kesto:
03/2016  10/2017
Pestaaja ja toiminnanala, johon pesti liittyy:
Piirileiri 2017, osallistujajohtaja Jonna Mäkinen. Pesti kuuluu projektin osallistujatiimiin.
Pestin kokonaisvastuu:
KVkoordinaattori vastaa leirin kansainvälisistä osallistujista yhdessä kvtiimin kanssa. Hän huolehtii
kansainvälisten leiriläisten kutsumisesta, sekä heidän osallistumisensa ja majoituksensa järjestämisestä.
KVtiimi tekee tiivistä yhteistyötä viestintä ja ohjelmaosaalueiden kanssa.
Pestin sisältö:
● Kansainvälisen markkinoinnin suunnittelu
● Kvtiimin rekrytoiminen, pestaaminen ja johtaminen
● Kansainvälisten leiriläisten huomioiminen leiriarjen suunnittelussa, sekä heidän oman ohjelmansa
suunnittelu ja toteutus
● KVvieraiden ennen leiriä ja leirin jälkeen tapahtuvan majoituksen suunnittelu
● Laaja yhteistyö osallistuja ohjelma ja viestintätiimien kanssa
Pestattavan vahvuudet ja kiinnostukset:
● Hyvä organisointitaito
● Kokemusta kansainvälisestä toiminnasta
● Hyvä englanninkielen taito, muu kielitaito lasketaan eduksi
● Kokemusta ryhmän johtamisesta
● Nautit ihmisten kanssa toimimisesta
Mitä pesti antaa:
Pääset tutustumaan moniin uusiin ihmisiin ja luomaan kansainvälisiä kontakteja lukuisten osallistujien kanssa.
Saat tutustua useamman projektin tiimin toimintaan ja seurata kvohjelmaa aitiopaikalta läpi leirin. Pääset
hyödyntämään omaa kielitaitoasi arkipäivän tilanteissa ja saat arvokasta johtamiskokemusta.
Pestin vaatima ajankäyttö:
Pestissä toimit vastuullisena monivuotisessa projektissa mikä edellyttää viikoittaista ajankäyttöä.
Kokouksia tai tapaamisia on kuukausittain ja useampana viikonloppuna vuodessa.
Pestissä sitoudut lähtökohtaisesti leiritapahtumaan kesällä 2017 ml. rakennus ja purkuleirit.
Pestiin liittyvät sidosryhmät ja muut luottamustehtävät:
Leiritoimikunta, mestarit, tekijät, projektityöntekijä ja piirin pysyväisorganisaatio.
Mestaripesti sisältää sekä aktiivista itsenäistä työskentelyä että yhteistyötä muiden leirintekijöiden kanssa.
Pestissä toimit Uudenmaan Partiopiirin luottamushenkilönä.

Pestin tehtävien arviointi:
KVkoordinaattori vastaa tehtävistään projektin osallistujajohtajalle, ja saa häneltä palautetta koko projektin
ajan. Pesti päivitetään säännöllisesti, sillä on päätöskeskustelu ja pestistä saa työtodistuksen.
Onnistuminen arvioidaan osallistujien sekä tekijöiden antaman palautteen perusteella.
Pestin tukeminen:
Osallistujatiimi osallistujajohtaja (yhteiset tapaamiset ja aktiivinen yhteydenpito)

PESTIKUVAUKSEN TÄYTTÄMINEN
Pestikuvaus on tehty selkeyttämään sekä pestattavalle että pestaajalle pestin sisältämistä vastuista ja
velvollisuuksista.
Pestikuvauksen avulla voidaan tarkistaa, että pestin tärkeät asiat tulevat molempien osapuolten tietoon ja
molemmat voivat sitoutua pestin kokonaisuuteen.
Pestikuvauksen teossa tulee kaikki kentät täyttää.
Alla on ohjeita pestikuvauksen täyttämiseen.

Pestin nimi

mikä pesti on kyseessä
Pestin kesto

onko pesti sidonnainen projektin aikatauluun ja kestääkö pesti koko projektin ajan vai vain osan aikaa

pestin alkamis ja päättymisaika
Pestaaja ja toiminnanala, johon pesti liittyy

kuka pestaa (henkilön nimi ja pestaajan oma pesti)

osaalue, jonka alle pesti kuuluu
Pestin kokonaisvastuu

mistä kaikesta pestin haltija vastaa

kokonaiskuva pestistä

kokonaisia lauseita kuvaamaan pestiä
Pestin sisältö

pestiin liittyvät tehtävät yksilöityinä

pestin tavoitteet
Pestin vaatima ajankäyttö

paljonko pestin hoitamiseen kuluu aikaa viikko tai kuukausitasolla

paljonko pesti vaatii matkustamista
Pestiin liittyvät sidosryhmät ja muut luottamustehtävät

vaatiiko pesti osallistumista jonkun muun ryhmän toimintaan

muut pestiin liittyvät verkostoitumiset piirin sisällä
Pestin tehtävien arviointi

miten pestissä onnistumista arvioidaan

miten pestin tuloksia mitataan
Pestin tukeminen

kuka tukee pestissä toimijaa

miten pestiä tuetaan
Pestin tuottamien tulosten hyödyntäminen

miten tuloksia julkistetaan
 kenelle / minne tuloksista tiedotetaan

