JOHTAJUUDEN ITSEARVIOINTI
VISIOINTI TAIDOT:
Ideointi,
muiden innostaminen,
tavoitteiden
asettaminen
mm.

PÄÄMÄÄRÄ:
Visio,
suunta,
unelma

RYHMÄ:

TOIMINTA:

Yhdessä, avoimuus,
vuorovaikutus,
palaute

Konkretia, suunnittelu,
työkalut, arviointi

ORGANI SOINTITAIDOT:

Projektijohtaminen,
tehtävien jakaminen,
ideoiden laittaminen
käytäntöön
mm.

MINÄ

: Itsetuntemus,
itsensä johtaminen, itsetunto

VUORO VAIKUTUS TAIDOT:

Kuunteleminen,
osallistaminen
palautteen sekä kiitoksen
antaminen ja
vastaanottaminen
mm.

ITSENSÄ
JOHTAMISEN
TAIDOT:
Uuden oppiminen,
itsearviointi,
elämänhallinta
mm.

PARTION JOHTAMISMALLIN NELJÄ NÄKÖKULMAA
Johtajuus on vastuun kantamista tavoitteen
saavuttamiseksi ja taito, jossa jokainen voi kehittyä.
Partiossa johtajuutta tarkastellaan neljästä erilaisesta
näkökulmasta, joista jokaisesta muodostuu taitokokonaisuus. Hyvään johtajuuteen tarvitaan jokaista
näkökulmaa ja jokaista taitokokonaisuutta tarvitaan
erilaisissa tehtävissä. Tavat, joilla niitä käytetään,
vaihtelevat.
Valitse yksi pesti tarkasteltavaksi.
Pohdi väitteiden avulla, miten arvioit omia taitojasi.

Kirjaa arvion viereen muutama taito, joiden
kehittämiseen aiot keskittyä seuraavan
puolen vuoden aikana.
Mieti myös, miten aiot kehittää taitoja. Tällaisia
kehittämistapoja voivat olla esimerkiksi
käytännön harjoitteleminen, koulutus aiheesta,
mentorointi, lukeminen tai uusi pesti niin partiossa
kuin partion ulkopuolella. Keinoja on lukemattomia,
joten älä rajoita itseäsi vain ennalta tuntemiisi
tapoihin.
Muista, että partiossa opitaan tekemällä.

ITSENSÄ JOHTAMISEN TAIDOT

Itsensä johtamisen taitoihin kuuluu kyky arvioida omaa toimintaa ja kehittää sitä arvion
perusteella. Itsensä johtamiseen kuuluu itsetuntemus, elämänhallinta ja kyky motivoida
itseään. Valintojen ja toiminnan tulisi perustua oman elämän tavoitteisiin.
Itsensä johtamisessa on tärkeää pohtia, miksi tekee tiettyjä asioita elämässä. Pohdinnan
avulla pystyt arvioimaan, tukeeko tekeminen tavoitteitasi. Motivoivien asioiden tunnistaminen
on tärkeää, koska se voi auttaa tilanteissa, joissa muut taidot eivät yksinään riitä.
MITEN KEHITÄN ITSENI JOHTAMISTA
SEURAAVAN PUOLEN VUODEN AIKANA?
ERI MIELTÄ
SAMAA MIELTÄ
Siedän stressiä
Osaan laittaa elämässäni asiat tärkeysjärjestykseen
Saan tehtyä sovitut asiat ajallaan
Olen halukas omaksumaan uusia asioita
Tunnistan, mikä motivoi minua
Arvioin omaa toimintaani
Kehitän toimintaa arvioni perusteella
Tunnistan vahvuuksiani johtajana
Tunnistan heikkouksiani johtajana
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VISIOINTITAIDOT

Visiointitaitoihin kuuluu kyky kuvitella nykyisyydestä
poikkeava tulevaisuus ja asettaa tavoitteita päämäärän saavuttamiseksi.
Keskeistä visiointitaidoille on, että pystyy kertomaan vision ja sen
toteuttamiseksi tärkeät tavoitteet muille ihmisille.
ERI MIELTÄ

MITEN KEHITÄN VISIOINTITAITOJANI
SEURAAVAN PUOLEN VUODEN AIKANA?

SAMAA MIELTÄ

Keksin uusia ja omaperäisiä ajatuksia
toiminnan kehittämiseksi
Saan muut innostumaan ideoistani
Minulla on näkemys entistä paremmasta
partiosta tulevaisuudessa
Osaan asettaa tavoitteita päämäärän
saavuttamiseksi
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ORGANISOINTITAIDOT

Organisointitaitojen kannalta keskeistä
on kyky suunnitella ja siirtää ideat konkreettisiksi toimiksi.
Jotta ideat muuttuvat toiminnaksi, tulee johtajan pystyä
delegoimaan tehtäviä ja aikatauluttamaan toiminta.
ERI MIELTÄ

SAMAA MIELTÄ

MITEN KEHITÄN ORGANISOINTI TAITOJANI SEURAAVAN
PUOLEN VUODEN AIKANA?

Osaan suunnitella tulevaa toimintaa
Osaan siirtää idean käytännön toimiksi
Osaan tehdä projektille tai toimintakaudelle
aikataulun ja noudattaa sitä
Osaan delegoida
Osaan laittaa asiat tärkeysjärjestykseen
Osaan löytää ratkaisuja haastavissa tilanteissa
Osaan arvioida toimintakauden/projektin toteutumista
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VUOROVAIKUTUSTAIDOT

Vuorovaikutustaitojen ytimessä on ihmisten välinen viestintä. Viestintään liittyviä taitoja on muun muassa kuunteleminen,
läsnäolo ja toisen kunnioittaminen keskustelussa. Taitoihin kuuluu kyky osallistaa muita ihmisiä rakentavasti, turvallisesti
ja sitouttavalla tavalla. Taito kommunikoida ihmisten kanssa heidän taustoistaan riippumatta ja luoda turvallinen
keskusteluympäristö ovat olennaisia osia hyvässä johtajuudessa.
MITEN KEHITÄN VUOROVAIKUTUS TAITOJANI SEURAAVAN PUOLEN
ERI MIELTÄ
SAMAA MIELTÄ
VUODEN AIKANA?
Osaan antaa rakentavasti palautetta
Osaan vastaanottaa palautetta
Kehitän toimintaa saamani palautteen perusteella
Otan kaikki osallistujat huomioon ryhmätilanteessa
Osaan kuunnella toista
Osaan kertoa ja perustella mielipiteeni
Osaan toimia konfliktitilanteessa rakentavasti
Osaan keskustella luottamuksellisesti
Osaan motivoida omalla esimerkilläni

