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Partiojohtajien Peruskurssi
Ohje:
Partiojohtajakokelaan
ohjaajalle lippukunnassa

Yleistä partiojohtajien peruskoulutuksesta
Partiojohtajien peruskoulutus sisältää kurssin sekä sen osien välissä tai jälkeen lippukunnassa
tehtävän johtamisharjoituksen.
Koulutuksesta vastaa piirin koulutusohjaaja yhdessä muiden
kouluttajien kanssa ja johtamisharjoituksesta vastaa lippukunnan nimeämä ohjaaja. Ohjaajan tulee
olla pj-peruskoulutuksen suorittanut partiojohtaja (ei tarvitse olla oman lippukunnan aktiivijohtaja).
Hyväksi olisi jos omasta PJ-kurssista on kulunut yli vuosi aikaa ja olet toiminut johtajatehtävissä.
Ohjaajan tehtävään sisältyy kouluttautujan tapaaminen ennen koulutuksen aloittamista,
johtamisharjoitustehtävän valinnassa auttaminen, tuki ja ohjaus harjoituksen aikana sekä ohjaajan
lausunnon kirjoittaminen. Ohjaaja tulee nimetä tarpeeksi ajoissa lippukunnassa, jotta tapaaminen
kouluttautujan kanssa järjestyy ennen koulutuksen aloittamista.

Ennen koulutuksen aloittamista
Lippukunta nimeää ohjaajan, ja PJ-kokelas ja ohjaaja tapaavat. Tapaamisesta alkaa
kouluttautuminen. Tässä ensimmäisessä tapaamisessa olisi hyvä käydä läpi ainakin
seuraavia asioita:
•
•
•
•
•
•
•

mitkä ovat kouluttautujan omat tavoitteet
miten hyvin hän tuntee oman lippukunnan toimintatavat ja käytännöt ja tarvittaessa
syventää näitä tietoja (esim. antamalla toimintasuunnitelma, talousarvio yms.
tutustuttavaksi)
millainen on hyvä johtamisharjoitustehtävä
millainen on hyvä raportti
mikä on ohjaajan rooli
aikataulusta sopiminen
millaista tukea on saatavana

Johtamisharjoitus
Tehtävä on harjoitus. Sen tehtävänä on antaa kouluttautujalle tilaisuus turvallisesti
kokeilla omia kykyjään partiojohtajana ja harjoitella partiopestiä. Harjoituksen jälkeen
kouluttautuja tekee siitä kirjallisen raportin johon liitetään ohjaajan lausunto.
Millainen harjoituksen pitäisi olla?
•
•
•
•
•

tekijänsä mittainen
haasteellinen, kehittävä
antaa tekijälleen jotakin uutta
sisältää ryhmän johtamista
se on lippukunnan normaalia toimintaa (tyypillisimmillään esimerkiksi retki,
koulutustilaisuus, leiri tai sen osa, riihitys, lippukunnan partiotaitokilpailut,
purjehdus, vaellus, melontaretki tai vaikkapa lippukunnan merkkipäiväjuhla)

Pääasia on, että se on sopivan haastava. Johtamisharjoituksessa kouluttautuja toimii
vastuullisena johtajana (unohtamatta kuitenkaan turvallisuusohjeiden määräyksiä).
Johtamisharjoitustilaisuudella on selvä määritelty tavoite ja se on ohjelmallinen ja
partiomainen. Kouluttautuja suunnittelee ja toteuttaa valitsemansa tehtävän itse.

Ohjaajan tehtävänä on:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

seurata tehtävän suunnittelua alusta alkaen
varmistaa että kouluttautuja saa käyttöönsä tarvitsemansa resurssit (rahat, tilat,
muut johtajat)
antaa rakentavaa palautetta suunnittelun kuluessa
kysellä: ”Missä mennään?” eli ollaanko aikataulussa
vastata kysymyksiin ja neuvoa tarvittaessa
osallistua itse johtamisharjoitustapahtumaan
toimia johtamisharjoitustilaisuudessa kuten muutkin johtajat
neuvoa ja tukea kouluttautujaa tapahtumassa
tilaisuuden jälkeen yhdessä kouluttautujan kanssa käydä tapahtuma läpi: Mikä meni
hyvin? Missä jäi parantamisen varaa? Mitä olisi voinut tehdä toisin? Mitä opittiin?
antaa kirjallinen palaute/ohjaajan lausunto
Kysellä kurssilaisen raportin perään, mikäli ei kuulu

Raportti ja lausunto
Kouluttautuja laatii johtamisharjoituksestaan raportin. Hän saa raportin laatimisesta ohjeet
kouluttajilta. Kouluttautuja ja ohjaaja käyvät raportin läpi yhdessä. Raportti ei ole mikään
monikymmensivuinen tutkielma, vaan tärkeää on, että raportista käyvät ilmi pyydetyt
asiat.
Raporttiin liitetään ohjaajan kirjallinen lausunto. Lausunnossa ohjaaja tarkastelee omasta
näkökulmastaan, miten kouluttautuja onnistui johtamisharjoittelussaan: Mika meni
hyvin? Missä jäi parantamisen varaa? Mitä olisi voinut tehdä toisin? Mitä opittiin?
Tarkoitus on antaa palautetta kouluttautujalle. Se antaa enemmän sekä kouluttautujalle
että sen lukevalle kurssin kouluttajalle tai koulutusohjaajalle, jos ohjaaja perustelee
mielipiteensä.
Kurssin
kouluttaja
tai
koulutusohjaaja
keskustelee
kouluttautujan
kanssa
johtamisharjoituksesta. Hän myös perehtyy raporttiin ja ohjaajan lausunnosta ilmenevään
palautteeseen. Kurssin kouluttaja tai koulutusohjaaja hyväksyy johtamisharjoitustehtävän
suoritetuksi keskustelujen, raportin ja ohjaajan lausunnon perusteella (liitteenä ohjeet
raporttiin ja lausuntoon). Myös kouluttajan/ koulutusohjaajan tulisi antaa palautetta
tehdystä harjoituksesta

Tunnukset
Peruskoulutuksen suorittamisen jälkeen saa PJ-kokelas todistuksen lisäksi koulutuksen
tunnuksena nahkaisen osmonsolmun (Gilwell-punoksen eli Gilwell-wogglen) sekä oikeuden
käyttää valkoista pillinnarua ja pj-merkkiä partiopaidassa. Kurssitunnukset ja todistus
luovutetaan, kun kurssilainen on suorittanut kurssin osat sisältäen raportoidun
johtamisharjoituksen ja hänen valtakirja-anomuksensa on hyväksytty piirihallituksessa.

Johtamisharjoitustehtävän ohjaajan lausunto
Lausunnon tarkoitus
Pääasiallisin tavoite on antaa kouluttautujalle palautetta harjoituksesta ja varmentaa että
harjoitus on tehty ohjeiden mukaan. Lausunnon perusteella kouluttajat myös keräävät
tietoa johtamisharjoitustehtävien merkityksestä ja siitä miten harjoitus tukee lippukunnan
toimintaa.

Minkälainen lausunnon pitäisi olla?
Palautteen antamisen näkökulmasta ohjaaja tarkastelee, miten kurssilainen onnistui
johtamisharjoittelussaan. Tavoitteena on löytää onnistumisia ja antaa niistä kiitosta sekä
etsiä parannettavia asioita. Parhaan hyödyn saa rehellisestä, perustellusta ja rakentavasta
palautteesta.
Tekstissä pitäisi käsitellä ainakin:
•
•
•
•

Mika meni hyvin?
Missä jäi parantamisen varaa?
Mitä olisi voinut tehdä toisin?
Mitä opittiin?
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johtamisharjoituksesta. Hän myös perehtyy ohjaajan palautteeseen koulutettavan oman
raportin lisäksi. Koulutettavan omat kouluttajat/koulutusohjaaja hyväksyvät partiojohtajien
peruskoulutuksen suorituksen keskustelujen, raportin ja palautteen perusteella.
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