EMMA PIIRIN VARAJOHTAJAKSI!
Olen Emma Vartiala ja seuraavat kaksi vuotta haluaisin parantaa maailmaan Pääkaupunkiseudun
Partiolaisten varapuheenjohtajana.

KUKA OLEN JA MISTÄ TULEN?
ITÄHELSINKILÄINEN
Olen kasvanut partiolaiseksi ja johtajaksi rakkaassa kotilippukunnassani Vuosaaren
Vesipääskyissä. Kesäleirit, vaellukset, lippukuntaretket, oman lauman toiminta ja
lippukunnan hallitus ovat olleet niitä paikkoja, joissa olen saanut opetella, ottaa
vastuuta ja mokaillakin.
PÄPALAINEN
Hyppäsin ensimmäiseen piiripestiini kaksi vuotta sitten, kun hain piirihallitukseen
vastaamaan ohjelman toiminnanalasta. Voi jumpe, mitä porukkaa tästä piiristä löysin!
PäPa on täynnä upeita kehittymishaluisia, lämpimiä ja huumorintajuisia lippukuntia,
joista montaa pääsimme lippukuntavierailuilla tällä kaudella tapaamaan. Piirissä toimii
kunnianhimoisia luottiksia, jotka puurtavat lippukuntien hyvinvoinnin eteen. Ja PäPan
ääni keskusjärjestössä on vahva ja vaikuttava. Tästä piiristä on helppo olla ylpeä.
ÄITI JA HR-OSAAJA
Päivisin opin uutta Järvenpään kaupungilla HR-kehittämisasiantuntijana ja iltaisin
kotona 1-vuotiaan pikkutyypin äitinä. Tasapainoinen arki on minulle tärkeää, joten
olen tarkka siitä, että kotoilulle (ja torstain saunavuorolle) jää aikaa.

MITÄ TOIVOISIN PÄPALLE JA PARTIOLLE?
UUSI STRATEGIA RYTINÄLLÄ KÄYNTIIN
Partion uusi strategia on mielestäni mainio ja tavoitetaso on asetettu korkealle.
Seuraava vaihe on strategian jalkautus. Se on minusta valtavan innostavaa, mutta
mitään käsien heiluttelua se ei varmasti tule olemaan.
Toivoisin, että PäPa olisi suunnannäyttäjä uuden strategian jalkauttamisessa ja
toteuttamisessa. Meillä on loistavat mahdollisuudet ottaa haltuun uusia kohderyhmiä,
kuten maahanmuuttajataustaiset lapset ja nuoret. Pääkaupunkiseutu kasvaa, joten
täällä partionkin on hyvä kasvaa. Samoin meillä tehdään jo nyt hienoa
vaikuttamistyötä sekä piirissä että lippukunnissa. Tälle pohjalle on hyvä rakentaa
tulevaa strategiatyöskentelyä.
PIIRI ON LIPPUKUNTIA VARTEN
Parasta kuluvalla piirihallituskaudella ovat olleet lippukuntavierailut, joilla yhdistyvät
ikisuosikkini: uuden oppiminen ja ihmiset. Opin valtavasti siitä, mitä kaikkea partio
PäPa:ssa on, ketkä sitä tekevät, mikä siinä on parasta ja mikä raskasta.
Tälläkin hetkellä piiri toimii lippukuntia varten. Tarvitaan kuitenkin jatkuvaa
lippukuntien tarpeiden ja tilanteiden kuulostelua sekä niihin reagoimista.
Piirineuvosto on tärkeä kanava lippukuntien kuulemiseen ja PiNeä pitääkin tuoda
vieläkin tutummaksi lippukunnille.

PARTIO PYÖRII VAIN, JOS SEN VAPAAEHTOISET JAKSAVAT
Lippukuntavierailujen perusteella voidaan todeta, että vapaaehtoisten jaksaminen ja
sitoutuminen lippukunnissa murehdituttaa. Myös piirin vapaaehtoisten jaksamisesta
täytyy pitää huolta.
Mitä konkreettista jaksamisen eteen sitten voidaan tehdä?
- Piirin tapahtumien ja koulutusten on tarkoitus keventää lippukuntien kuormaa,
eikä lisätä sitä. Yritetään vastata vieläkin paremmin lippukuntien tarpeisiin ja
viestiä nohevammin, jotta tämä välittyisi myös lippukuntiin.
- Fiksu resurssien käyttö Finjamboree-vuonna. Voidaanko vuoden tapahtumien
materiaaleja suunnitella yhdessä Kajon tekijöiden kanssa? Voisivatko lippukunnan
tarpojaretki tai piirin samoajatapahtuma olla Kajo-teemaisia ja valmiita
ohjelmapaketteja?
- Lisää konkreettista tukea lippukuntien arjen pyörittämiseen. Netti on pullollaan
partio-ohjelmavinkkejä, mutta monissa lippukunnissa kaivataan niiden parempaa
paketointia ja helpompaa käytettävyyttä. Tämän eteen tehdään jo paljon työtä ja
sitä tulee jatkaa. Myös SP:llä on tässä työssä tärkeä rooli ja PäPan on hyvä
muistutella siitä.

MIKSI PIIRIN VARAJOHTAJAKSI?
Piirihallitus on se porukka, jonka tehtävä uuden strategian jalkauttaminen on. Uskon,
että piirihallituksen hallitusohjelma on todella keskeisessä roolissa strategian
jalkauttamisessa ja hallitusohjelmatyöskentelyn johtaminen onkin uuden
piirinjohtajiston tärkeimpiä tehtäviä.
Koen, että ohjelman toiminnanalaa johtaessani olen kasvanut etenkin ihmisten
johtajana. Ennen tätä pestiä olen johtanut ensisijaisesti asioita, joissa olen itsekin hyvä.
Nyt toiminnanalallani on järjestetty kiipeilytyksiä, turvallisuuskoulutusta, purjehduksia
ja vaikka mitä sellaista, mitä en osaa laisinkaan. Kuten ohjelman toimikuntien
puheenjohtajat, myös piirihallituksen jäsenet ovat kukin oman tonttinsa parhaita
asiantuntijoita ja heitä tulee johtaa sellaisina.

MIKSI MASA ON PARAS?
Matti ”Masa” Mannonen on asettunut ehdolle piirinjohtajaksi ja se on parasta! Masa
on ihmisläheinen, analyyttinen ja rauhallinen johtaja, jonka kanssa on helppoa ja
rakentavaa työskennellä. Masa on kehittäjä, joka ei pelkää kokeilla uutta.
Meillä on Masan kanssa samanmoiset ajatukset siitä, miten PäPaa voitaisiin seuraavat
kaksi vuotta johtaa. Uskonkin, että yhdessä löydämme oikeat tavat ja porukan
tekemään piiristämme vieläkin paremman. Olen Masaan niin tykästynyt, että olen
käytettävissä piirin varajohtajaksi vain Masan työparina.

MIKSI MINÄ?
Olen innostunut ja valmis tarttumaan toimeen. En lupaa olla täydellinen, mutta
kehittymishaluinen ja armollinen senkin edestä.
Partiovasemmalla,
Emma

PARTIOANSIOLUETTELO
Emma Vartiala (os. Japisson)
Vuosaaren Vesipääskyt ry.
Johtamiskoulutus
2013
2019-

Partiojohtajaperuskoulutus
Partiojohtajajatkokoulutus (Ko-Gi), vielä vähän vaiheessa

Keskeisimmät partiotehtävät
Vuosaaren Vesipääskyt ry.
20162015-2016
2008-2012, 2013-2017
2015-2018
2006-2018

Taloudenhoitaja
Koulutusvastaava/pestijohtaja
Hallituksen jäsen
Turva-aikuinen
Akela, sampo, mitä näitä ryhmänjohtajanimikkeitä nyt on

Pääkaupunkiseudun Partiolaiset ry.
2019-2020
2012

Piirihallituksen ohjelmasta vastaava jäsen
Piirileiri Sarasteella Chilli-laakson laaksopäällikkö

Suomen Partiolaiset ry.
2017-2018
2016

Vaeltajatapahtuma Väreen toinen johtaja, jätin pestin
kesken ennen tapahtumaa
Roihulla Virvatulimestari (se samoajien 24 h ohjelma)

Mitä muuta?
Partiolaisten päiväleirit
Johdin Partiolaisten Päiväleirejä vuonna 2017 PäPan ja vuonna 2018 Leirikesä ry.
palkkalistoilla. Olin siis mukana kehittämässä ja kasvattamassa tätä huisia tuotetta ja
siirtämässä sitä Leirikesän hoiviin.

