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Kun jokainen voi tehdä omiin toiveisiinsa ja taipumuksiinsa sopivia 
tehtäviä, ryhmässä syntyy innostusta ja hyviä tuloksia. Kuinka 
pääsen perille muiden ryhmäläisten odotuksista ja voin hyödyntää 
niitä? Rupeamassa käydään läpi hyviä käytäntöjä ja kokemuksia, 
kuinka projektiryhmä tai johtajiston pestejä voidaan rakentaa 
jäsenten vahvuuksien pohjalta. 

 

 

Teema 
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Vahvuudet käyttöön 
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Tekijät viihtyvät ja 
innostuvat 

Saadaan aikaan 
hienoja juttuja 

Itsensä toteuttaminen 
Haasteet 
Yhteinen onnistuminen 



• Haluamme, että partio on paras paikka tehdä vapaaehtoistyötä. 

• Tämä toteutuu, kun voi tehdä itselleen tärkeitä asioita 

 

 

Miksi? 
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Miksi? 
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1. Ota pussista kaksi sattumanvaraista korttia 

2. Kortit kuvaavat erilaisia vahvuuksia  

3. Suomenkielinen ilmaisu on määräävä (erityisohje juristeille  ) 

4. Saamasi vahvuudet eivät ehkä ole sinun kaikkein leimallisimmat henkilökohtaiset vahvuutesi. Vaihda 

muiden salissa olijoiden kanssa kortteja itsellesi parempiin, kunnes kädessäsi on sinua parhaiten 

kuvaavat vahvuudet. Aikaa tähän on 10 minuuttia. 

5. Voit käyttää haluamiasi perustelu- ja neuvottelutaktiikoita. Ei ole myöskään kiellettyä vaihtaa kahta 

korttia yhteen tai käyttää muita vippaskonsteja. 

6. Muodostakaa ympärillä olevista henkilöistä noin 5 hengen ryhmä. Keskustelkaa seuraavista teemoista 

– Miten hyödynnät tätä vahvuuttasi pestissäsi? 

– Oletko hakeutunut pestiin jossa voit hyödyntää vahvuuttasi? Voisitko hakeutua? 

– Olet tässä isossa joukossa valikoitunut henkilöksi, jolla on eniten tätä vahvuutta. Missä sinun 

apuasi voidaan erityisesti tarvita?  

 

 

Ohje 
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Partiolaisen ihanteena on… 
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Kehittää itseään ihmisenä 
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Kehittää itseään ihmisenä 



Kädessäsi olevassa kortissa on numero väliltä 1-70. 

Muodostakaa ryhmiä niin, että kussakin ryhmässä 
numeroiden summa on 150 tai mahdollisimman 
lähellä sitä. 
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Vapaaehtoistoiminnan timantti 
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Jatkuvuus (toimia itselleen 
tuttujen asioiden parissa, ylläpitää 
jatkuvuutta) – uuden etsintä 
(mahdollisuus kokeilla ja kokea 
itselleen uusia asioita) 
Etäisyys (toimia itsenäisesti, itse 
valitsemillaan tavoilla) – läheisyys 
(muodostaa ja ylläpitää 
ihmissuhteita, olla osa ryhmää) 
Toiminta (tekeminen itsessään tai 
sen kautta saatavat tulokset) – 
pohdinta (tilaisuus toteuttaa 
vapaaehtoistyön kautta omia 
arvojaan ja pohtia niitä) 
Saaminen (halu saada 
onnistumisen tai itsensä 
toteuttamisen kokemuksia) – 
antaminen (halu auttaa muita, 
toteuttaa yhteistä hyvää) 


