AKELAN PESTI
Akela on sudenpentulauman johtaja. Sudenpentu on 7 - 9 -vuotias partiolainen. Laumalla on
hyvä olla kaksi akelaa, joista toinen voi olla tehtävää opetteleva vaeltaja tai samoaja. Mikäli
akela on alle 22-vuotias, hänellä tulee olla aikuisen tuki pestiinsä. Tukena voi toimia vastaava
akela tai oma luotsi. Tukea pestiinsä akela saa toisilta akeloilta, lippukunnan ikäkausivastaavalta ja lippukunnanjohtajalta.
Akelan koulutukseen kuuluu akelakurssi tai partiojohtajan peruskurssi yhdessä Sukellus
sudenpentuohjelmaan -koulutuksen kanssa. Akelan on hyvä olla käynyt EA1-kurssi tai omata
vastaavat taidot. Myös leikkikurssista ja erätaitokursseista on hyötyä pestissä. Jos akelan
avuksi lippukuntaan tulee esimerkiksi pestistä kiinnostunut äiti tai isä, tulee lippukunnan
järjestää hänelle ennen akelakurssia Tervetuloa partioon -moduulit: Turvallisesti partiossa (1
tunti) ja Tätä on partio (2 tuntia)
Sudenpentunaoloaika on yleensä noin kolme vuotta. Koska akela on usein sudenpennun
ainut tuttu aikuinen lippukunnassa, akelan sitoutuminen pestiinsä mahdollisimman pitkäksi
aikaa on erityisen tärkeää. Toivottava pestin kesto onkin kolme vuotta, eli lauman koko sudenpentuaika. Pesti alkaa pestikeskustelulla ikäkausivastaavan tai lippukunnanjohtajan kanssa,
missä käydään läpi mitä akelalta edellytetään. Pesti päättyy raportointiin, yleensä samalle
henkilölle, jonka kanssa pestikeskustelu on käyty.
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• Suunnittelee ja järjestää laumaillat partio-ohjelman mukaisesti.
• Suunnittelee ja järjestää lauman omat retket sekä informoi niistä vanhemmille hyvissä
ajoin.
• On sudenpentujen kasvattaja ja tukija; sudenpennun ikä ja yksilölliset edellytykset on otettava huomioon kaikessa toiminnassa.
• Osallistuu ainakin niihin lippukunnan yhteisiin retkiin ja tapahtumiin, joihin hänen laumansa
osallistuu. Tuttu aikuinen luo turvaa.
• Innostaa sudenpentuja piirin, alueen ja valtakunnallisiin tapahtumiin (sudenpentupäivät,
kilpailut, paraati ym.) sekä osallistuu niihin lauman kanssa.
• Hoitaa lauman ilmoittautumiset ja mahdolliset osallistumismaksut eteenpäin lippukunnan
käytäntöjen mukaisesti.
• Huolehtii sudenpentujen fyysisestä ja psyykkisestä turvallisuudesta; fyysisten vaarojen
välttäminen sekä lasten pelkojen ja muiden tunteiden huomiointi ja niistä huolehtiminen.
Akelan tehtävänä on huolehtia, että lauman toiminta on aina Suomen Partiolaisten turvallisuusohjeiden mukaista. Akela auttaa luomaan laumailtoihin turvallisen ilmapiirin, jossa
jokaisella sudenpennulla on hänen tasolleen sopivaa tekemistä. Kiusaamiseen ja muihin
ongelmiin on puututtava välittömästi.

AKELAN PESTI
ot ja taidot
ed
ti
at
im
at
va
in
st
Pe
• Koulutus ja/tai kokemus partioryhmän johtamisesta tai muusta vastaavasta pestistä.
• Sudenpentuohjelman sekä turvallisen toiminnan perusteiden tunteminen.
• Kyky huomioida sudenpentuikäisten kehitys. Heidän ikäistensä ohjaaminen on haastava ja
vastuullinen tehtävä.
• Kyky sopeutua monenlaisiin rooleihin. Akela toimii roolimallina eri tilanteissa, on auktoriteetti ja kasvattaja.
• Kyky asettua toisen asemaan. On osattava myös kuunnella – tärkeintä ei ole sudenpentuohjelman läpivieminen sellaisenaan, vaan lasten kasvattajana toiminen.

uraavia
Akelalta odotetaan se
ominaisuuksia:
Arvopohja
•
•
•
•

Tuntee partioliikkeen aatteellisen pohjan (arvot)
Sitoutuu partion arvoihin (esim. luonto ja ympäristö)
Hallitsee ja ymmärtää partiosymboliikkaa ja sen merkityksen
Tukee lasten nuorten kasvua ja luo mahdollisuuksia oppia ja vaikuttaa

Ohjelman ja koulutuksen tunteminen
• Ymmärtää ja hallitsee ohjelman ja kasvatustavoitteet
• Ymmärtää ja hallitsee partiomenetelmän
• Tuntee sudenpentuikäisen lapsen kehityksen piirteitä

Lippukuntatason osaaminen
•
•
•
•

Tukee sudenpentuohjelman toteutumista
Asettaa sudenpentutoiminnalle tavoitteita ja tarkkailee niiden toteutumista
Varmistaa sudenpentujen näkymisen lippukunnan tapahtumissa
Pitää yhteyttä sidosryhmiin, esim. vanhempainiltojen valmistelu
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Akelan koulutus
Koulutukseen osallistuvilta edellytetään Tervetuloa partioon -koulutusta tai aiempaa ikäkausissa saatua partiotaustaa. Akelakurssi sisältää seuraavat koulutusjärjestelmän moduulit:
•IK Minä Akelana (2h)
•J1 Sudenpenturyhmän johtajaminen (4h)
•K1 Kehitys ja kasvu 1 (2h)
•K5 Ikäkausiohjelman perusteet (5h)
•T2 Turvallisesti ryhmässä (2h)
Yhteensä noin 15 tuntia

LOUNAIS-SUOMEN
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VASTAAVAN AKELAN
PESTI
Jos lippukunnassa on useita sudenpentulaumoja, voi yksi akeloista toimia vastaavana
akelana. Vastaava akela on vähintään 22-vuotias aikuinen, joka on käynyt akelakoulutuksen. Myös vaeltajaikäinen voi toimia vastaavana akelana, mikäli hänellä on aikuinen tuki.
Vastaavan akelan pääasiallinen tehtävä on vastata lippukunnan sudenpentutoiminnan tasalaatuisuudesta ja että se noudattaa partio-ohjelmaa.
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• Tukee akeloita, vastaa sudenpentutoiminnasta ja antaa akeloille palautetta.
• On yhteydessä alueen muihin vastaaviin akeloihin yhteisten retkien ja muiden tapahtumien
tiimoilta.
• On linkki lippukunnan muun johtajiston ja akeloiden välillä.
• Poimii piirin ja alueen viestinnästä ja tapahtumatarjonnasta akeloita ja sudenpentuja
koskevat osiot ja markkinoi niitä kohderyhmälle.
• Pestaa ja perehdyttää akelat sekät tarkastaa välillä kuulumiset ja jaksamisen.
• On perillä lippukuntansa sudenpennuista. Tietää heidän erityistarpeensa ja osaa ottaa
jokaisen yksilönä huomioon.
• Huolehtii siirtymävaiheen toteutumisesta ja toimii tarvittaessa tapahtuman järjestäjänä.

