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PESTAAJAN OHJE PESTIN AIKAISEEN
TUKEMISEEN JA PESTIKESKUSTELUIHIN

Pestaajana sinun tehtävä on varmistaa, että kun pestaat vapaaehtoisen, hän ymmärtää tehtävän
samalla tavalla kuin se on esitetty pestiesittelyssä. Tehtävänäsi on varmistaa, että pestattu tot euttaa
sovitut asiat (ajallaan) ja kehittää samalla osaamistaan ja kokemuksiaan, kun motivaatio kasvaa mitä
pidemmälle pestissä edetään. Roolisi on siis pestatulle ensiarvoisen tärkeä ja arvokas.
Jotta sekä sinä että pestattusi tiedätte, ollaanko pestissä halutulla polulla, on tärkeää, että käytte
säännöllistä keskustelua puolin ja toisin. Pestin elinkaaressa on kuitenkin kolme virallisempaa
keskusteluhetkeä, joilla on erityinen merkitys: pestisopimus-, välipesti- ja loppupestikeskustelu.
Vaikka näillä keskusteluilla on erityinen merkitys, keskustelu ei saisi ra joittua pelkästään niihin.
Pestikeskusteluiden onnistuminen riippuu paljon sinun ja pestattusi välisestä luottamuksesta, jonka
muodostuminen on pitkä prosessi ja vaati teiltä molemmilta yhteistä tahtoa ja säännöllistä
yhteydenpitoa.

Pestisopimus
Pestisopimuskeskustelu on pestin tärkeä ensimmäinen virstanpylväs. Siinä määrittelette yhdessä
pestatun kanssa pestin suuret linjat. Pestisopimuskeskustelun tarkoitus on varmistaa, että teillä on
pestatun kanssa yhteneväinen käsitys pestin sisällöstä, kuten siitä, mitä vastuita pesti pitää sisällään
ja kuinka paljon sen hoitaminen vie aikaa. Partiossa vapaaehtoisena toimivalla on mahdollisuus
kehittyä ja kehittää osaamistaan, joten toinen suuri tavoite keskustelulle on määrittää taitoja, joita
pestattu haluaa pestissään kehittää, jotta pestatun motivaatio pysyy korkealla.
Pestaajana sinun tehtäväsi on ohjata keskustelua ja auttaa pestattuasi löytämään ja määrittämään asiat,
joita pestattu haluaisi pestissään päästä kehittämään.
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Välipestikeskustelu
Välipestikeskustelu on pestin ”puoliaika”. Keskustelussa pestattu ja pestaaja istuvat alas kahden
kesken arvioidakseen sekä mennyttä että tulevaa. Välipestikeskustelu on pestatulle tärkeä tilaisuus
arvioida omaa tekemistään pestissä sekä miettiä, onko hän päässyt pestin alussa asettamiinsa
tavoitteisiin sekä oppinut ja kehittänyt toivomiaan taitoja. Sinulle pestaajana välipestikeskustelu
tarjoaa paitsi arvokkaan tilaisuuden keskustella pestattusi kanssa myös erinomaisen mahdollisuuden
saada palautetta omasta toiminnastasi pestiesimiehenä.

Lo ppupestikeskustelu
Jokaisen partiopestin tulisi olla määräaikainen ja loppua sovitusti tietyn kauden jälkeen. Pestin
loppupuolella mietitään yhdessä, mitä pestattu haluaa seuraavaksi tehdä. Hän voi jatkaa samassa
pestissä, jos pesti vielä innostaa häntä. Hän voi siirtyä toiseen pestiin tai hengähtää taukotuvalla
pestien välissä. Elämäntilanteesta ja motivaatiosta riippuen partiossa voi toimia eri rooleissa ja eri
organisaatioissa, keskusjärjestössä, piirissä, lippukunnassa tai erilaisissa proje kteissa. Voitte yhdessä
miettiä, mitä pestattu pestinsä jälkeen haluaa tehdä, jotta innostus ja motivaatio kasvavat.
Loppupestikeskustelussa myös mietitään yhdessä, mitä kaikkia tietoja ja taitoja on kerrytetty ja miten
nämä varmasti saadaan siirrettyä eteenpäin toiselle pestissä toimivalle tai muualle organisaatioon.
Pestaajan työkalu Kehittyminen pestissä antaa sinulle eväitä pestikeskusteluihin. Tutustu siis siihen
toiminta.partio.fi -sivuilla. Käytä keskusteluiden tukena niihin tarkoitettuja lomakkeita, joissa
kehittyminen pestissä on huomioitu osana keskustelua. Lomakkeet löydät toiminta.partio.fi -sivuilta.
Muistathan, että tukea pestiisi ja pestikeskustelun pitämiseen saat omalta pestiesimieheltäsi.

Yleisiä ohjenuoria keskusteluun
Valmistaudu keskusteluun etukäteen. Mieti valmiiksi mitä ainakin haluat kysyä ja käydä
yhdessä läpi. Hyvin valmistautuneena kumpikin osapuoli saa keskustelusta mahdollisimman paljon irti.
Lähetä ennen keskusteluita pestatulle lomakkeet tutustuttaviksi etukäteen.
Lomakkeita on tarkoitus käyttää keskusteluiden tukena, mutta liian orjallisesti niitä ei ole
syytä noudattaa. Pyri pitämään keskustelut aidosti vuorovaikutteisina ja mahdollisimman
vapaamuotoisina. Keskustelu saa ohjautua myös lomakkeen kysymyspatteriston ulkopuolelle, mutta varmista kuitenkin keskustelun lopuksi, että kaikki lomakkeessa mainitut
asiat on käyty läpi.
Hae aiemmat lomakkeet seuraaviin keskusteluihin (pestisopimuslomake välipestikeskusteluun ja pestisopimus- ja välipestikeskustelulomake loppukeskusteluun). Tarkastelkaa, ovatko aiemmissa keskusteluissa puhutut asiat toteutuneet.
Ole aidosti läsnä ja kuuntele mitä pestatullasi on sanottavanaan. Anna tilaa keskustelun
syntymiselle ja pyri siihen, että olet itse äänessä alle puolet keskusteluajasta.
Pyri esittämään kysymykset avoimessa muodossa. Esitä tarkentavia kysymyksiä aina
tilaisuuden tullen.
Varaa keskusteluihin riittävästi aikaa, jotta niissä on kiireetön tunnelma.
Pyri löytämään keskustelulle häiriötön tila, jossa voitte keskustella rauhassa.
Huolehdi, että keskustelun aikana keskustellut asiat kirjataan lomakkeelle.
Tallenna keskustelun jälkeen täytetty lomake, jotta voitte kumpikin palata siihen myöhemmin.
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