PJ-PERUSKURSSIN JOHTAMISHARJOITUS
OHJE OHJAAJALLE (päivitetty 3/2011)

Lapin Partiolaiset ry

Olet ottanut vastaan haasteellisen tehtävän partiojohtajakurssilaisen johtamisharjoituksen ohjaajana.
Harjoituksen tarkoituksena on antaa pj-kurssilaiselle tilaisuus turvallisesti kokeilla kurssilla saamiaan tietoja
ja taitoja käytännössä, oppia arvioimaan omaa toimintaansa ja
näkemään johtamistapahtuma kokonaisvaltaisena prosessina. Sinun tehtäväsi on olla tukemassa ja
auttamassa kurssilaista koko johtamisharjoituksen suunnittelun ja toteutuksen ajan. Lapin Partiolaisten
koulutusryhmä on laatinut tukemista ja ohjausta helpottamaan tämän ohjaajan muistilistan, josta voit tarkistaa ohjaussuhteen keskeiset asiat.

Mikä on pj-työ?
Pj-työ on johtamisharjoitus, joka tehdään pj-kurssilla kurssiviikonloppujen jälkeen. Tehtävä on lippukunnan
normaalia toimintaa, jossa on kuitenkin riittävästi haastetta ja monipuolisuutta ja joka on laajempi/suurempi,
kuin mitä kurssilainen on jo tehnyt lippukunnassa. Sopivia tehtäviä on mm. isommat retket, lpk:n PT-kisat,
koko lippukunnan yhteiset tapahtumat. Kurssilaisen toivotaan saavan tukea sekä lippukunnanjohtajalta, että
muilta lippukunnan johtajilta. Suositeltavaa olisi tehdä pj-työ vuoden kuluessa varsinaisen pj-kurssin jälkeen.
Johtamisharjoituksen jälkeen kurssilainen tekee kirjallisen raportin Raportissa kurssilainen esittelee
tehtävänsä ja sen eri vaiheet, sekä analysoi omaa johtamistaan.
Mitkä ovat ohjaajan tehtävät?
Ohjaajan tehtävänä on:
 tukea ja kannustaa
 osallistua johtamistehtävän suunnitteluun alusta lähtien
 antaa rakentavaa palautetta suunnittelun kuluessa
 vastata kurssilaisen kysymyksiin ja neuvoa tarvittaessa
 osallistua johtamistehtävän toteutukseen ja toimia siellä kuten muutkin johtajat
 neuvoa ja tukea kurssilaista itse tapahtumassa
 tilaisuuden jälkeen yhdessä kurssilaisen kanssa käydä tilaisuus läpi ja keskustella mikä onnistui,
missä olisi vielä kehitettävää, minkä olisi voinut tehdä toisin ja mitä kurssilainen tehtävästä oppi
 laatia kirjallinen ja allekirjoitettu raportti ohjauksesta piiriin
Millaisen raportin ohjaaja laatii?
Ohjaaja kertoo omassa lausunnossaan kurssilaisen suoriutumisesta tehtävässään. Mikä meni hyvin
suunnitteluvaiheessa entä johtamisharjoituksen toteutuksessa, missä jäi parantamisen varaa, mitä olisi
voinut tehdä toisin ja mitä opittiin. Pääasia on, että palaute on rehellistä, perusteltua ja rakentavaa.
Lausunto lähetetään kurssilaisen raportin mukana piiritoimistolle tai kurssilla erikseen sovitulle henkilölle.
Piiriin saavuttuaan kurssinjohtaja tai joku kouluttajista arvioi työn ja päättää sen hyväksymisestä. Piiristä
lippukuntaan/kurssilaiselle lähetetään kurssitodistus, nahkainen osmonsolmu ja pj-valtakirja. Raportissa on
hyvä olla maininta kenelle pj:n tunnukset piiristä toimitetaan ja missä tilaisuudessa tunnukset on suunniteltu
jaettavaksi
Mistä ohjaaja saa apua?
Ensisijaisesti ohjaaja voi ongelmien ja kysymysten herätessä ottaa yhteyttä kurssin johtajaan tai muihin
kurssin kouluttajiin. Tarvittaessa apua voi pyytää myös piiritoimistolta. Huomaa myös omassa
lippukunnassasi olevat johtajat ja aiempien pj-töiden ohjaajat. Muista, että ohjaaminen on harjoitusta ja
opettelua sinulle itsellesikin.
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