Hakemus pestiin: Pääkaupunkiseudun Partiolaisten
piirihallituksen jäsen / Kasvun tuki
Olen Matti Mannonen 25-vuotias partionjohtaja kotilippukuntana Vuorenhaltiat. Haen kasvun tuesta
vastaavaksi piirihallituksen jäseneksi halusta tehdä kasvamisen luontaiseksi osaksi lippukuntien sekä
piirin toimintaa, jotta tulevaisuudessa ei tarvitse erikseen kasvun tuki nimistä toiminnan-alaa.
Kasvun tuesta vastaavaksi piirihallituslaiseksi hakeminen on luonnollinen jatkumo edellisiin
piiripesteihin. Valmentaja ja valmentajavastaavana olen päässyt tukemaan ja sparraamaan
lippukuntia heidän tekemisessä, mutta myös alueellisessa yhteistyössä joka on myös yksi avain
kasvua tehdessä. Kliffa ja lippukuntatuen pestit yhdessä/samaan aikaan ovat myös opettaneet
itselleni kykyä priorisoimaan ja tuntemaan myös omat rajat tekemisen määrässä. Rehellisesti voin
sanoa, että viimeinen vuosi ei ole ollut maailman hohdokkain, mutta sitäkin opettavaisempi.
Suurin oppi vuoden aikana on ollut ehdottomasti mainitsemani priorisointi, jota tarvitaan kasvun
tukea tehdessä. On tunnistettava oikeat kasvun alueet ja lippukunnat, mutta välillä myös tehtävä
tiukkojakin ratkaisuja jos joku kasvuprojekti ei vaan ota tuulta alleen. Haluan olla mukana tekemässä
yhteiskuntasuhteita yhdessä piirinjohtajien kanssa, tarjoten hyvät mahdollisuudet lippukunnille
verkostoitua ja hioa vanhoja kumppanuuksia timanttiseen kuosiin. Yksittäisenä panostuksena
meidän täytyy koko piirinä edelleenkin satsata uusien kolotilojen lobbaamiseen. Emme saa sokaistua
siihen, että työresurssin loputtua kaikki olisi jo tehty.
Lippukutatuen osa-alueeseen liittyy todella paljon substanssitiedon hallitsemista sillä nimenomaan
lippukuntatuen ryhmä on se reitti, jota kautta suurin osa tiedosta kulkee piiristä lippukuntiin. Tässä
tarvitaan “tiimijohtajaa” ja sellainen mä olen. Lippukuntatuen ryhmässä johdetaan tiimissä yhdessä
piirin lippukuntien johtokolmikoiden suorasta tuesta vastaavan hallituksen jäsenen sekä
lippukuntatuen ryhmän puheenjohtana kanssa apunaan taimen sekä y-suhteiden puhikset. Jotta
piiriltä tuleva tuki ja viesti on selkeää lippukuntiin on lippukuntatuen ryhmän puhallettava yhteen
hiileen vaikka tukimuodot ovatkin hieman erilaisia. Kasvun tuen näkökulmasta on panostettava
siihen kuinka tuodaan lippukuntatuen kasvuprojektit sellaisiksi, että mukana pystyvät olemaan niin
taimen jäsenet kuin aluetyön ekspertit eli alueiden huippuvalmentajat. Valmentajat ovat olleet jo
osaasa projekteissa mukana, mutta heidän potentiaalia voisi hyödyntää vielä enemmän
Yksi partiossa tärkeimpiä asioita yhteisön kehittämiseksi lisäksi on oman henkilökohtaisen osaamisen
kehittäminen. Haluan itse kehittyä pestissäni entistä paremmaksi motivoijaksi ja sparraajaksi.
Piirhallitus pesti tarjoaa myös oivan mahdollisuuden etsiä hyviä projektivaihtoehtoja partionjohtajan
jatkokurssia silmällä pitäen.
Pääkaupunkiseutu kasvaa, joten kasvetaan mekin, luonnollisesti ja yhdessä!
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