Lounais-Suomen Partiopiiri

LIPPUKUNNAN AIKUISLUOTSI
Lippukunnan aikuisluotsi tukee lippukunnassa toimivia aikuisia ja on aikuisasioissa partiopiirin ensisijainen yhteyshenkilö lippukunnassa.

Aikuisluotsin tehtävänä on
kannustaa lippukuntaa rekrytoimaan aikuisia partiolaisia
tukea oman lippukunnan aikuisten toimintaa
vastata, että lippukuntaan tulevat uudet aikuiset pääsevät mukaan toimintaan
toimia lippukunnan yhteyshenkilönä piiriin

Suhde omaan lippukuntaan
Miettii yhdessä lippukunnan johtajiston kanssa, mihin tehtäviin lippukunta erityisesti tarvitsee uusia aikuisia
Pitää aikuisten rekrytoinnin teemaa yllä lippukunnan johtajistossa
Auttaa ja ideoi lippukuntaa rekrytoimaan uusia aikuisia
Miettii ja kartoittaa vuosittain, mitä tukea oman lippukunnan aikuiset tarvitsevat (esimerkiksi: tarve mentoroinnille,
rentoutumistapahtumat, muu tuki).
Huolehtii, että lippukunnassa pidetään yhteyttä myös taukotuvassa oleviin aikuisiin
Pitää aikuisluotsin pestiä ja roolia lippukunnassa esillä
Muokkaa tarvittaessa piirin toimittamaa aikuisluotsin pestikuvausta lippukunnan tarpeisiin
Lopettaessaan pestissä perehdyttää seuraavan aikuisluotsin

Suhde yksittäisiin aikuisiin omassa lippukunnassa
Tapaa henkilökohtaisesti jokaisen lippukuntaan tulevan uuden aikuisen ja toivottaa hänet tervetulleeksi lippukuntaan
Keskustelee jokaisen aikuisen kanssa siitä, mitä hän haluaa partiossa tehdä ja opastaa eteenpäin, toimii ikään kuin kummina
uusille aloittaville aikuisille
Aikuisluotsin tulee huolehtia, että uusi aikuinen saa tiedon kaikista lippukunnan tapahtumista ja esim. on s-postilistoilla tms.
Houkuttelee erityisesti lippukuntaan tulleita uusia aikuisia mukaan lippukunnan tapahtumiin ja tarjoaa heille sopivia tehtäviä
Miettii uusien aikuisten kanssa yhdessä heidän koulutustarpeitaan ja tarjoaa koulutusmahdollisuuksia
Käy tarvittaessa kummi- tai mentor-tyyppisiä keskusteluita uusien aikuisten kanssa
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Suhde yhteistyötahoihin
Seuraa piirin aikuisluotseille suunnattua informaatiota ja välittää sen lippukuntaan
Huolehtii, että lippukunnan aikuiset saavat piirin ryhmien ja jaostojen tuottaman materiaalin
Hyödyntää piirin toimittamaa materiaalia uusien aikuisten rekrytoinnissa ja tukemisessa lippukunnassa
Osallistuu piirin järjestämiin aikuisluotseille tarkoitettuihin koulutuksiin ja tapahtumiin
Mainostaa ja markkinoi piirin järjestämiä aikuisille tarkoitettuja tapahtumia lippukunnan aikuisillle

Edellytykset ja osaaminen
haluaa parantaa aikuisten vapaaehtoisten viihtyvyyttä partiossa
osallistuu aikuisluotseille suunnattuihin piirin koulutuksiin
haluaa tukea muita aikuisia partiossa
on aikuinen
on maksanut partion jäsenmaksun

Yhteistyötahot lippukunnassa ja piirissä
lippukunnanjohtaja
johtajisto
lippukunnan aikuiset
piirin aikuis- ja luottisryhmä
piirin aikuisluotsivastaavat aikuis- ja luottisryhmässä (Petra Naavalinna,
petra.naavalinna@gmail.com, 040 5191 448)
lippukunnan pestijohtaja

Pestin kesto ja vaatimukset ajankäytölle
Pestiin sitoutumista toivotaan kahdeksi vuodeksi.
Ole rohkeasti yhteydessä Petraan, jos sinulla on kysyttävää tai kaipaat apua!
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