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Partio on kasvatusjärjestö

Partiolla on yhteiset arvot ja päämäärä

Haluamme olla tekemässä parempaa maailmaa

Meillä on visio siitä miltä yhteiskunnan pitäisi näyttää

Mihin johtajuutta tarvitaan?

Nuoret Johtajuus
Parempi 
maailma



Mitä johtajuus on?

Mitä johtajuus ei ole?

Partio on vastavoima väärinymmärrykselle

Asemasta riippuvaa Valtaa Ikää Syntymäominaisuus

Vastuun kantamista Auktoriteettia Taitoa Opittu ominaisuus



Mieti ikäkausipartiolaisajaltasi lyhyt tarina tai tilanne, jossa 
olet käyttänyt johtamistaitoja.



SEURAAVA 
OSIO

Välilehti esityksen eri osioille







Johtajuusmalli vai johtamismalli?



JOHTAMISMALLI PARTIO-
OHJELMASSA

Materiaalin on koonnut Ida Ringbom



Johtamistaitoaktiviteettien 
osuus 

sudenpentujen aktiviteeteista 36 %:ssa opitaan 
johtamistaitoja

seikkailijoiden 27 %

tarpojien 45 %

samoajien 57 % 

vaeltajien 82 %



Vuorovaikutustaidot 
painottuvat

Vuorovaikutustaidot 361 aktiviteettia, itsensä johtamisen 
taidot 250 aktiviteettia, organisointitaidot 231 aktiviteettia, 
visiointitaidot 187 aktiviteettia

35 %

24 %

18 %

23 %

vuorovaikutustaidot

itsensä johtamisen

taidot

visiointitaidot

organisointitaidot



Painotukset ikäkausittain
Kaikissa muissa kuin vaeltajissa opitaan eniten 
vuorovaikutustaitoja

– vaeltajissa eniten itsensä johtamisen taitoja. 

Toiseksi eniten opitaan:

– sudenpennuissa visiointitaitoja

– seikkailijoissa organisointitaitoja

– tarpojissa ja samoajissa itsensä johtamisen taitoja 

– vaeltajissa organisointitaitoja



ITSENSÄ JOHTAMINEN
Partion johtamismallin avulla



MINÄ

Johtamismallin ”solki”

Nivoo kaiken yhteen, tärkein!

Pitää tuntea itsensä ennen kuin voi johtaa muita



Millainen johtaja olet tai haluaisit olla?

Mitkä ovat sinulle viisi tärkeintä arvoa 

johtajuudessa?



Miten voisit jatkossa kehittää omia 
johtamistaitojasi siten, että kaikki 

johtamismallin osa-alueet painottuisivat?



PROJEKTISSA JOHTAMINEN 
PARTIOSSA

Partion johtamismalli pestin tai projektin tukena



Jokainen ryhmän jäsen vaikuttaa ryhmän toimintaan 
johtamalla itseään ryhmän jäsenenä ja osallistumalla

Partiopestissä toimiminen on lähes poikkeuksetta 
erittäin vahvasti osana ryhmää toimimista

Millainen sinä olet ryhmän jäsenenä? 

Johtaminen ei ole ryhmän johtajan 
etuoikeus





Suunnittele

(ryhmä)

Visioi

(päämäärä)

Toteuta

(toiminta)

Arvioi ja kehitä

(minä)

Projektin syklisyys



Suunnittele

(ryhmä)

Visioi

(päämäärä)

Toteuta

(toiminta)

Arvioi ja kehitä
(minä)

Projektin syklisyys

Visioi

(päämäärä)

Suunnittele

(ryhmä)

Arvioi ja kehitä
(minä)

Toteuta

(toiminta)

Vis…



SEURAAVA 
OSIO

Välilehti esityksen eri osioille



1. Päämääränä on…
2. Seuraava tavoitteeni projektin suhteen on…

3. Tällä hetkellä projektin tilanne on…
4. Tämä muutetaan tekemällä…

5. Peilaten aiempiin kehittämiskohteisiin itsessä ryhmän jäsenenä 
(johtajana) ja projektin syklin vaiheeseen minun kannattaa seuraavaksi…



Apuvälineitä oman johtajuuden 
kehittämiseen

Johtajuuden itsearviointi -lomake:

– https://lippukunta.partio.fi/sites/partio.fi/files/johtajuude
n_itsearviointi.pdf

Kehittyminen pestissä -työkalu:

– https://lippukunta.partio.fi/sites/partio.fi/files/kehittymin
en_pestissa_-tyokalu.pdf_-tyokalu.pdf

https://lippukunta.partio.fi/sites/partio.fi/files/kehittyminen_pestissa_-tyokalu.pdf_-tyokalu.pdf


KIITOS!

Johtamiskeskustelua Suomen Partiolaisissa koordinoi 
johtamisverkosto. Jos sinua kiinnostaa edistää 

johtamista partiossa tai sinulla on käytännön idea 
johtamismallin toteuttamisesta partio-ohjelmassa, 

otathan yhteyttä inna.kulla@partio.fi tai 
sarita.murtojarvi@partio.fi.

mailto:inna.kulla@partio.fi

