LUOTSIN PESTI
Luotsilla tulee olla perusta vaadituista tiedoista ja taidoista pestin alkaessa. Lounais-Suomen
Partiopiirillä on tarjolla koulutusjärjestelmän mukaista luotsikoulutusta sekä taitokoulutusta
pestin hoitamisen tueksi. Osa luotsien pestissä vaadittavista tiedoista ja taidoista voidaan oppia
tai näitä voidaan syventää pestin aikana käytännön kokemuksen ja koulutuksen kautta. Luotsin
pesti on jaettu kahteen osaan; kaikille luotseille yhteiset ja omalle ikäkaudelle kohdennetut
tehtävät. Molemmat sivut koskevat siis Sinua.
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Tarpoja- Luotsi vastaa vartion toiminnasta kokonaisuudessaan (tietää missä mennään).
- Luotsi luo raamit tavoitteelliselle partio-ohjelman mukaiselle toiminnalle.
- Luotsi on aktiivinen toimija pestissään (innostaa, kannustaa, markkinoi, on turvallinen aikuinen,
esimerkki, tietää mitä ikäkauden tapahtumia on tarjolla, pysyy ajan tasalla, kouluttautuu).
- Luotsi luo mahdollisuuden toimivalle vuorovaikutukselle (mm. ottaa esille vaikeitakin asioita ja
muista antaa myös positiivista palautetta).
- Luotsi on sitoutunut pestiinsä, häneen voi luottaa.
- Luotsi tietää oman ikäkautensa nuorten kehityksen ja käyttäytymisen.
- Luotsi tuntee ryhmän kehitysvaiheet ja on kiinnostunut oman vartionsa ryhmädynamiikasta.
- Luotsi on oikeutettu tukeen. Luotsi saa tukea omasta lpk:sta mm. ikäkausivastaavalta ja lpkj:lta,
oman alueen muilta vastaavassa pestissä toimivilta sekä piirin eri ikäkausijaostoilta.
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Suhde vartionjohtaja
- Luotsi tukee vartionjohtajan omaa kasvua keskustellen vartionjohtajan kanssa mm. erilaisista
oppimiskokemuksista, kouluttautumisesta ja partiopolusta.
- Luotsi suunnittelee toimintaa yhdessä vartionjohtajan kanssa.
- Luotsi toimii vartionjohtajan lähimpänä johtajana.
• Luotsin on osattava antaa tilaa.
• Luotsin on oltava saatavilla.
- Jos luotsi huomaa vartion tai vj:n toiminnassa puutteita, ohjaa hän toimintaa oikeaan suuntaan.
- Luotsi tukee ja ohjaa haastavissa tilanteissa (esim. aktiviteetit, retket, leirit yms.).
- Luotsi ei hoida vartionjohtajan tehtäviä.

Suhde vartioon
- Luotsi pitää huolta että toiminta on mielekästä, tavoitteellista, pitkäjänteistä ja tukee nuoren
kasvua vartionjohtajan kautta.
- Luotsi tuo pysyvyyttä, asettaa rajoja ja luo turvallisuuden tunnetta vartioon.
- Luotsi ei ole vartion jäsen, vaan on turvallinen aikuinen vartion arjessa, joka tuntee vartionsa.
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Suhde muih
- Luotsi tukee vartionjohtajaa yhteydenpidossa nuorten vanhempiin sekä lippukuntaan.
- Luotsi toimii yhteistyössä ja vertaistukena muiden ikäkausien luotsien kanssa.
- Luotsi perehdyttää ja tukee mahdollisuuksien mukaan seuraavaa pestissä
toimivaa luotsia.

TARPOJALUOTSIN PESTI
- Tarpojaluotsi tuntee tarpojaohjelman ja osaa soveltaa partiomenetelmää tarpojaikäkaudessa.
- Tarpojaluotsi avustaa vartionjohtajaa missä tahansa vartion toimintaan liittyvässä asiassa.
- Tarpojaluotsin vastuulla on huolehtia, että ikäkauden ohjelman tavoitteet toteutuvat vartion
toiminnassa.
- Tarpojaluotsin tulee osallistua yhteisiin palavereihin ja KITTiin vartionjohtajan kanssa.
- Tarpojaluotsi auttaa samoajaa toiminnan suunnittelussa ja toteuttamisessa.
- Piiri tarjoaa tarpojaluotsikoulutusta pestin tueksi.
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Suhde vartionjohtaja
- Tarpojaluotsilla on vastuu vartionjohtajan toiminnasta.
- Tarpojaluotsi ohjaa vartionjohtajaa tehtävässään rohkaisemalla, kannustamalla ja antamalla
palautetta.
- Tarpojaluotsi järjestää majakan yhdessä vartionjohtajan kanssa.

Suhde vartioon
- Tarpojaluotsin tulee tarjota vartiolle yhdessä vartionjohtajan kanssa fyysistä tekemistä ja
erilaisia kokemuksia.
- Tarpojaluotsin tulee ymmärtää nuorten mahdollinen kehitykseen liittyvä psyykkinen epätasapaino sekä sietää ja tukea nuorta hankalina hetkinä.
- Tarpojaluotsi rohkaisee, kannustaa ja innostaa tarpojavartiota.
- Tarpojaluotsin on otettava selkeästi erilainen rooli kuin vanhemmilla. Tärkeintä on olla aito,
pystyä heittäytymään tilanteeseen kuin tilanteeseen ja kyetä nauramaan itselleen.
- Tarpojaluotsi johtaa vartion toimintaa silloin kun; vartionjohtajan kyvyt eivät riitä, yleinen
turvallisuus sitä vaatii tai vartio suorittaa jotakin tarpojaohjelman vaativimmista aktiviteeteista.
- Tarpojaluotsilla on vastuu vartion toiminnasta.
- Tarpojaluotsi on mahdollisuuksien mukaan mukana tarpojavartion retkillä.
- Tarpojaluotsi kannustaa vartiota osallistumaan alueen, piirin ja SP:n tapahtumiin. Esimerkiksi
PT-kilpailuihin.
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- Tarpojaluotsilla on lopullinen vastuu vartion toiminnasta.
- Tarpojaluotsi pitää yhteyttä sampoihin ja samoajaluotseihin, jotta ikäkausien välinen yhteistyö
sujuu mahdollisimman mutkattomasti.
- Tarpojaluotsi tekee tiivistä yhteistyötä samoajaluotsin kanssa.
- Tarpojaluotsi vastaa siirtymistä yhdessä sampojen ja samoajaluotsien kanssa.
- Tarpojaluotsi saa tukea lippukunnan johdolta ja muilta lippukunnan aikuisilta.

SAMOAJALUOTSIN PESTI
Samoajaluotsi tuntee samoajaohjelman ja osaa soveltaa partiomenetelmää samoajaikäkaudessa.
- Samoajaluotsilla olisi hyvä olla kokemusta nuorten kanssa toimimisesta.
- Samoajaluotsin tehtävänä on huolehtia kasvatustavoitteiden toteutumisesta ikäkaudessa.
- Samoajaluotsi tietää ikäkauttansa varten tuotetut tukimateriaalit.
- Samoajaluotsi järjestää evästauon partiovuoden päättyessä.
- Piiri tarjoaa samoajaluotsikoulutusta pestin tueksi.
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Suhde vartionjohtaja
- Samoajaluotsi vastaa vartion toiminnasta, mutta ei johda vartiota.
- Samoajaluotsi kannustaa ja tukee vartionjohtajaa mm. toimimalla ideapankkina.

Suhde vartioon
- Samoajaluotsi on samoajavartiolle vuoroin valmentaja, haastaja, olkapää, linjatuomari ja
kannustaja.
- Samoajaluotsi suunnittelee vartion toimintaa yhdessä vartion kanssa.
- Samoajaluotsi osallistuu vartion toimintaan tarvittaessa.
- Samoajaluotsi kannustaa vartiota osallistumaan alueen, piirin ja SP:n tapahtumiin. Esimerkiksi
PT-kilpailuihin.
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- Samoajaluotsilla on lopullinen vastuu vartion toiminnasta.
- Samoajaluotsi pestaa samoajat lippukunnan tehtäviin.
- Samoajaluotsi toimii yhteistyössä tarpojaluotsin ja vaeltajaluotsin kanssa, vastaten mm. siirtymistä.
- Samoajaluotsi saa tukea lippukunnan johdolta ja muilta lippukunnan aikuisilta.
- Samoajaluotsi vastaa, että lippukunnan samoajat ovat ROK-koulutettuja.
- Samoajaluotsi osallistuu mahdollisuuksien mukaan lippukunnan tai alueen ryhmänohjaajakoulutukseen.
- Samoajaluotsin ollessa alueen yhteisen samoajavartion luotsi, tulee hänen pitää yhteyttä alueensa
lippukuntien johtajiin.

VAELTAJALUOTSIN PESTI
Vaeltajaluotsi tuntee vaeltajaohjelman ja osaa soveltaa partiomenetelmää vaeltajaohjelmaan.
- Vaeltajaluotsilla olisi hyvä olla kokemusta nuorten aikuisten kanssa toimimisesta.
- Vaeltajaluotsin tehtävänä on huolehtia kasvatustavoitteiden toteutumisesta ikäkaudessa.
- Piiri tarjoaa vaeltajaluotsikoulutusta pestin tueksi.

an
Suhde vartionjohtaja
- Vaeltajaluotsi tukee vaeltajavartion johtajaa pestissään.
- Vaeltajaluotsi huolehtii, että vartionjohtaja vastaa vaeltajavartion kokoontumisista ja aktiviteettien tekemisestä.
- Vaeltajaluotsi tukee vartionjohtajan kehittymistä johtajana auttamalla löytämään oikean
kokoisia tehtäviä, projekteja ja pestejä.

Suhde vartioon
- Vaeltajaluotsi ohjeistaa ja tukee vaeltajien Suomi-projektin.
- Vaeltajaluotsi tukee vaelluskarttojen toteutumista ja pitää huolen, että tsekkauspisteet toteutuvat vähintään vuoden välein.
- Vaeltajaluotsi ohjaa vaeltajia yksilöinä.
- Vaeltajaluotsi tukee vaeltajavartion ulkomaanprojektin tekemistä.
- Vaeltajaluotsi huolehtii, että vaeltajat osallistuvat piirin ja SP:n vaeltajatapahtumiin vähintään
kaksi kertaa vaeltajuuden aikana.
- Vaeltajaluotsi tukee vaeltajan siirtymistä aikuisuuteen.
- Viime kädessä vaeltajaluotsi vastaa vaeltajavartion toiminnasta.
- Varsinaiseen toimintaan vaeltajaluotsi antaa vain tukensa ja osallistuu siihen pyydettäessä.
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- Vaeltajaluotsi tekee yhteistyötä muiden alueen vaeltajaluotsien kanssa.
- Mikäli vaeltajaluotsi on alueen yhteisen vaeltajavartion luotsi, tulee hänen pitää yhteyttä
lippukuntien johtajiin.
-Vaeltajaluotsi toimii yhteistyössä samoajaluotsin kanssa.
- Vaeltajaluotsi saa tukea lippukunnan johdolta ja muilta lippukunnan aikuisilta.

