
Olen Emma Vartiala (os. Japisson), pahimman luokan intoilija Itä-Helsingistä. Haen 
paikkaa Pääkaupunkiseudun partiolaisten hallituksessa kaudelle 2019-2020. Partio-
ohjelma, sen toteuttaminen ja kehittäminen ovat suuria intohimojani, joten tavoittelen 
paikkaa ohjelmasta vastaavana hallituksen jäsenenä.  
 
Kuten partio-cv:stäni käy ilmi, olen tehnyt merkittävimmän osan partiourastani 
kotilippukunnassani Vuosaaren Vesipääskyissä. Olen johtanut monituisia laumoja, 
joukkueita, vartioita ja ryhmiä kohta 12 vuotta. Toimin Vesipääskyjen hallituksessa 8 
vuotta. 2018 alusta tein kuitenkin tilaa nuoremmille ja jatkan lippukuntani hallinnon 
tukemista taloudenhoitajana. Toiminta lippukunnassa ja alueella on minulle rakasta ja 
todella antoisaa. Partio tapahtuu lippukunnissa: lasten ja nuorten kokouksissa, johtajien 
kasvussa ja uuden luomisessa. Piirin tulee luoda lippukunnille mahdollisuuksia kehittää 
ja monipuolistaa toimintaansa, kuitenkin lippukuntien tarpeista ja lähtökohdista käsin.  
 
Lippukuntatoiminnan lisäksi olen päässyt toteuttamaan tapahtumia myös piirissä ja 
keskusjärjestössä. Uskallankin väittää tuntevani ainakin projektityöskentelyyn liittyviä 
haasteita. Uskon, että kokemukseni erilaisten tapahtumien järjestämisestä tukee työtäni 
piirin tapahtumien suunnittelussa ja ohjaamisessa. PäPa tarjoaa jäsenilleen loistavaa 
toimintaa ja haluan olla mukana viemässä eteenpäin kaikkien ikäkausien ohjelmaa sekä 
taitotoimikuntien toimintaa. Haluan kehittää ja pitää esillä myös vapaaehtoisen saamaa 
tukea kaikkialla piirissä, jotta pahimmat partio-burn-outit vältettäisiin ja partio olisi 
turvallinen kasvupaikka myös mahdollistajilleen. 
 
Partion lisäksi suhtaudun intohimoisesti rekrytointiin ja saankin tällä hetkellä puuhailla 
sen parissa myös työelämässä. Valmistun 2019 alussa valtiotieteiden maisteriksi 
Helsingin yliopistosta. Asustelen Roihuvuoressa ihastuttavan puolison ja raidallisen 
käärmeen kanssa. 
 
Minulla on paljon opittavaa järjestön johtamisesta, strategisesta työskentelystä ja siitä, 
mitä kaikkea partio voi olla. Uskon, että PäPa:n piirihallitus on tällä hetkellä minulle 
oikea paikka oppia ja käyttää osaamistani! 
 
 
 
  



Partio CV: 
Keskeiset pestit: 
 
Vuosaaren Vesipääskyt ry.: 
Ikäkausivastaava 2017 -  
Taloudenhoitaja 2016 -  
Turva-aikuinen 2015 -  
Koulutusvastaava/Pestijohtaja 2011 - 2012, 2015 - 2017 
Hallituksen jäsen 2009 - 2017 
Vaihdellen vartionjohtaja, laumanjohtaja, akela, sampo ja tarpojaluotsi 2006 - 
Tällä hetkellä johdan Kuutit-laumaa 
 
Pääkaupunkiseudun partiolaiset: 
Laaksopäällikkö, Saraste 2012 
 
Suomen Partiolaiset 
Virvatulimestari, Roihu 2018 
Tapahtumajohtaja, Väre 2018 (keskeytin pestin henkilökohtaisten syiden takia) 
 
Keskeiset koulutukset: 
Partiojohtajan peruskoulutus 2013 
Vartionjohtajakurssi 2006 
 


