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Viestintävastaava - pestikuvaus
Viestintävastaava vastaa lippukunnan viestinnän suunnittelusta ja toteuttamisesta. Lippukunnanjohtaja pestaa
viestintävastaavan ja pestin kesto on kaksi vuotta.
Tehtävät ja vastuut
 Vuosittain tehtävän viestintäsuunnitelman organisointi ja tekeminen yhdessä johtajiston kanssa.
 Viestintäsuunnitelman tiedoksi saattaminen johtajille ja sen toteutumisen koordinointi.
 Sisäisen ja ulkoisen viestinnän hoitaminen.
 Ylläpitää ja tuottaa sisältöä lippukunnan viestintäkanaviin, joita ovat;
o LIPPUKUNTA TÄYTTÄÄ esim. nettisivut, somekanavat lueteltuna, tiedote, jäsenkirje jne.
 Lippukunnan viestintäohjeiden laadinnan organisointi ja päivitys tarpeen vaatiessa.
 Perehdyttää seuraavan viestintävastaavan toimintakauden alussa.
Tuki ja koulutus
Lippukunta:
 Lippukunta täyttää
Hämeen partiopiiri:
 Pestin alussa peruskoulutus, joka on piirin järjestämä.
 Viestintävastaavien yhteinen Teams -kanava (edellyttää partion M365-tunnusten käyttöönottoa),
löytyy nimellä HP lpk viestintävastaavat
 Piiriltä tukea ja apua erilaisissa tilanteissa.
 Kuksa-koulutus.
Suomen Partiolaiset:
 Suomen Partiolaisten järjestämät viestinnän koulutukset.
Muuta
 Viestintävastaava saa halutessaan todistuksen toteuttamastaan luottamustehtävästä.
 Pestissä on mahdollista kerryttää myös opintopisteitä, tiedustele asiasta oppilaitokseltasi.
 Toiminnastaan viestintävastaava on vastuussa lippukunnan hallitukselle ja lippukunnanjohtajalle.
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LIITE
Ensimmäisellä sivulla on yleisesti viestintävastaavan pestikuvaus. Lippukunta kirjoittaa pestikuvaukseen omat
viestintäkanavansa sekä ”tuki ja koulutus” -kohtaan lippukunnan osalta antamansa tuen ja koulutuksen
viestintävastaavalle. Tällä sivulla kerrotaan erilaisista vaihtoehdoista järjestää lippukunnan viestintää.
 Viestintävastaavan pestiä voi hoitaa monella tavoin riippuen resursseista, esim.:
o yksi henkilö


hoitaa viestinnän yksin



tekee viestintäsuunnitelman ja organisoi tehtäviä myös esim. ryhmän johtajille

o työparityöskentely (esim. nuori ja aikuinen tuki)

o viestintäryhmä, jossa vastuualueet jaetaan. Viestintävastaava ryhmän pj.

Muuta:
 Pesti sopii myös etäpestiksi toisella paikkakunnalla asuvalle.
 Mikäli viestintävastaava ei ole lippukunnan hallituksen jäsen, tulee hänelle kuitenkin tarjota
ajankohtaisin tieto lippukunnan toiminnasta. Tämän voi toteuttaa esimerkiksi ottamalla
viestintävastaava hallituksen kokouksiin sekä mukaan hallituksen viestintäkanaviin.
Viestintävastaavan rekrytointi:
 Suomen Partiolaiset ovat kouluttaneet n. 250 nuorta medialähettiläiksi eli YSPeiksi. Joka vuosi
koulutetaan arviolta 25 nuorta lisää. Rohkaiskaa nuoria hakemaan kurssille. Hakuaika yleensä
syksyisin.
 Hämeen Partiopiiri järjestää vuosittain lippukuntien viestintävastaavien koulutuksen sekä tarpojien ja
samoajien viestintäpäivän.
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