HAKEMUS PARTIONEUVOSTON VARAJÄSENEKSI VUOSIKSI 2021-2022
Olen Anna Enbuske, 23-vuotias partiojohtaja Lauttasaaren Luotsitytöistä (Helsinki) sekä Napapiirin
Tytöistä (Rovaniemi), ja haen varajäseneksi partioneuvostoon kaudelle 2021-2022. Tällä hetkellä
toimin partiossa seuraavan finnjamboreen eli Kajon elämysjohtajana osana leiritoimikuntaa,
Lauttasaaren Luotsityttöjen lippukunnanjohtajan apulaisena sekä Etelä-Helsingin piirineuvoksena
ja istuvan partioneuvoston varajäsenenä Lapin Partiolaisten kautta.
Partio on ollut merkittävä osa elämääni enemmän ja vähemmän koko elämäni ajan. Se on ollut
minulle paikka, jossa olen voinut olla täysin oma itseni sekä paikka, jossa olen päässyt
kokeilemaan uutta ja kasvamaan johtajana. Partioneuvoston varajäsenenä jatkamisessa minua
motivoi erityisesti se, että pääsisin omalta osaltani vaikuttamaan siihen, millaista partiota nyt ja
tulevaisuudessa lapset ja nuoret pääsevät harrastamaan.
Ihmisenä olen consider it -asenteella elävä keskustelija ja kuuntelija, joka ei pelkää esittää myös
tarvittavaa rakentavaa kritiikkiä yhteisen hyvän ja oikeudenmukaisuuden eteen. Olen myös lojaali,
luotettava ja ystävällinen, mitä ei voi pitää itsestäänselvyytenä nykypäivänä – joskin partiossa toki
arvojen ja ihanteiden kautta toivottavana. Tunteita kuohuttavissa keskusteluissakin osaan
perustella omat näkemykseni ja toisaalta vaatia sitä sekä toisten ihmisten kunnioittamista myös
muilta keskustelijoilta.
Ennen tätä hetkeä olen johtanut esimerkiksi valtakunnallisestikin partiossa huomiota saaneen
Lapin Partiolaisten Kajahus 2019 -piirileirin. Suurin osa pesteistäni on kuitenkin painottunut
viestinnän ja markkinoinnin pariin, minkä myötä olen toisaalta myös elävä esimerkki siitä, miten
partio voi auttaa löytämään oman alan ja miten partiossa hankitulla osaamisella voi saada itselleen
työpaikan. Partion ulkopuolella minua määrittelee merkittävästi politiikan ja viestinnän
opiskeleminen Helsingin yliopiston valtiotieteellisessä tiedekunnassa, ainejärjestöni Media ry:n
hallituksessa opinto- ja yhdenvertaisuusvastaavana toimiminen sekä opintojen ohella työskentely
viestinnän tuottajana Suomen nuorisoalan kattojärjestö Allianssi ry:ssä.
Kahden piirin kansalaisena tunnen pienen ja suuren, pohjoisen ja etelän, sekä paljon siltä väliltä,
mikä on ehdottomasti etu partioneuvostossa rakennettaessa koko Suomen yhteisiä suuntaviivoja
partiolle ja tehtäessä piirirajat ylittävää yhteistyötä. Tunnen ja ymmärrän partion
merkityksellisyyden tämän maan suurimpana nuorisojärjestönä niin lasten ja nuorten
harrastustoiminnan mahdollistajana kuin yhteiskunnallisesti merkittävänä toimijana. Lisäksi
toimittuani aktiivisesti niin lippukunta-, piiri- kuin keskusjärjestöpesteissä tiedän, mitä viime vuosien
aikana on tapahtunut ja mihin suuntaan olemme tällä hetkellä menossa. Tämän osaamiseni haluan
tarjota kaikkien Suomen partiolaisten käyttöön varaneuvoksena toimiessa.

ANNAN PARTIO-CV

Suomen Partiolaiset
2020-2022

Finnjamboree Kajon elämysjohtaja, Suomen Partiolaiset

2019-2020

Partioneuvoston varajäsen (Lapin Partiolaiset), Suomen Partiolaiset

2018-2019

YSP-ryhmän puheenjohtaja ja viestintävaliokunnan jäsen, Suomen Partiolaiset

2018-2019

Kuvausryhmän valokuvaaja, Suomen Partiolaiset

2018

Vaalitoimikunnan jäsen, Suomen Partiolaiset

2017

Explon osallistujaviestintävastaava, Suomen Partiolaiset

2016-2019

YSP-ryhmän jäsen ja YSP-kurssin kouluttaja, Suomen Partiolaiset

2016-2017

Partio-lehden valokuvaaja, Suomen Partiolaiset

2014-2018

Medialähettiläs, Suomen Partiolaiset

Pääkaupunkiseudun Partiolaiset
2019-2020

Piirineuvoston jäsen (Etelä-Helsinki), Pääkaupunkiseudun Partiolaiset

2019-2020

Kohtaamisen ohjausryhmän jäsen, Pääkaupunkiseudun Partiolaiset

Lapin Partiolaiset
2017-2019

Kajahus 2019 -piirileirin leirinjohtaja, Lapin Partiolaiset

2017

Elämys 2017 -SM-partiotaitokisojen somevastaava, Lapin Partiolaiset

2015-2016

Ruoktu 2016 -partiotahdin viestintävastaava, Lapin Partiolaiset

2014-2018

Somevastaava ja viestintäryhmän jäsen, Lapin Partiolaiset

Lippukuntapestit, Napapiirin Tytöt & Lauttasaaren Luotsitytöt
2020

Lippukunnanjohtajan apulainen ja hallituksen jäsen, Lauttasaaren Luotsitytöt

2018-2020

Sampo, Lauttasaaren Luotsitytöt

2018

Nettisivuvastaava, Lauttasaaren Luotsitytöt

2016-2017

Lippukunnanjohtajan apulainen ja hallituksen jäsen, Napapiirin Tytöt

2016-2017

Nettisivuvastaava, Napapiirin Tytöt

2015

Hallituksen jäsen, Napapiirin Tytöt

2015-2017

Jäsenrekisterinhoitaja, Napapiirin Tytöt

2014-2017

Viestintävastaava, Napapiirin Tytöt

2014-2016

Näppis-lippukuntalehden päätoimittaja, Napapiirin Tytöt

Partiokoulutus
2018

Value Based Leadership -koulutus

2015

Partiojohtaja peruskoulutus

