Hakemus Pääkaupunkiseudun
varajäseneksi

Partiolaisten

edustajaksi

partioneuvoston

Olen Matti Mannonen 27-vuotias partionjohtaja ja haen Pääkaupunkiseudun Partiolaisten
varajäsenen paikkaa Suomen Partiolaisten partioneuvostossa. Minusta piiri saa partioneuvostoon
sitoutuneen varajäsenen, joka ajattelee partioneuvostossa tehtäviä valintoja pitkällä tähtäimellä ja
niin, että ne ovat oikeita lippukuntien näkökulmasta.
Partioneuvosto on demokratian toteutumisen kannalta erittäin tärkeä toimielin. Se kokoaa
partiolaisia ympäri Suomen, joilla on suuri vastuu edustaa heidän alueensa näkökulmia. Minä haluan
kuulua siihen porukkaan, jolla tämä vastuu on.
Partioneuvoston työskentelyssä erityisesti kiinnostaa tällä hetkellä työntekijäuudistuksen
loppuunsaattaminen sekä sen valmistelu. Uudistuksen vaikutukset alueelliseen toimintaan ovat
erittäin suuret ja vaikuttavat erityisesti partiolaisten arkipäiväiseen tukeen. Toinen asia mikä
neuvoston työskentelyssä erityisesti kiinnostaa kasvuun liittyvät toimenpiteet. Tavoitteet ovat
kunnianhimoisia, mutta jotain näiden eteen täytyy tehdä. Kuinka pystymme ohjaamaan SP:n
toimenpiteitä oikeaan suuntaan.
Joku saattaa tätä hakemusta lukiessa ihmetellä sitä, että miksi piirinjohtajaehdokas ei hae
varsinaisen jäsenen paikkaa partioneuvostossa? Syy tähän on yksinkertainen: osallisuuden täytyy
toimia paremmin vaikuttamisessa. Jos haluamme pääkaupunkiseudulla edistää sitä, että kaikki
partiolaiset vaikuttavat niin ensimmäinen askel on se, että pääkaupunkiseutulaista partiota edustaa
monipuolinen ja eri taustoilla tuleva porukka.
Emme saa olettaa, että piirinjohtaja on ainoastaan se, joka edustaa Pääkaupunkiseudun Partiolaisia
Suomen Partiolaisten suuntaan. Tämä haastaa myös Suomen Partiolaisten johtamisjärjestelmän
puhumaan asioista entistä avoimemmin ja kaikki huomioon ottaen. Haen varajäsenen paikalle, jotta
pystyn evästämään mahdollisimman hyvin varsinaisia jäseniä partioneuvoston työskentelyyn tuoden
piirihallituksen ja tätä kautta kaikkien lippukuntien sekä piirin luottisten ääntä kuuluviin jos minut
myös piirinjohtajaksi valitaan.
Tehdään osallistavaa vaikuttamista!

RAKAS KOTILIPPUKUNTA
VUORENHALTIAT
8/2007-6/2016 Ryhmänjohtaja

Vartio 2007 (syksy) - 2010
Sudenpentulauma 2010-2016

3/2009-3/2013 hallituksen jäsen

Lippukunnanjohtaja 2012 -2013 (maaliskuuhin asti)
Likunnanjohtajan apulainen 2010 (syksystä) - 2011
Hallituksen sihteeri 2009-2010

Näiden lisäksi lukuisia retkiä, vaelluksia ja leirejä.

MATTI MANNONEN
PARTIOSSA PARHAITA
HETKIÄ OVAT OLLEET NE,
KUN ON NÄHNYT, ETTÄ
JOKU TOINEN OPPII JA
ONNISTUU JA
ON SAANUT ITSE OLLA
JOTENKIN OSALLISENA
TÄHÄN.
SIIHEN TUNTEESEEN EI
KOSKAAN KYLLÄSTY
JA SITÄ HALUAA
TAPAHTUVAN MYÖS
JATKOSSA.

PARTIOJUTTUJEN LISÄKSI
Olen töissä #lukiolaisilla järjestösuunnittelijana tuottamassa tapahtumia
sekä tukemassa nuoria omien yhdistyksien hallinnossa ja taloudessa.
Työssä innostaa se, että pääsee tukemaan kunnianhimoisia ja
lahjakkaita nuoria omien unelmien ja prokkisten toteuttamisessa.
Aikaisemmin olen reissanut ympäri Suomen tehden ehkäisevää
päihdetyötä. Pätkätöissä olen ollut asuntomessuilla, rakennustyömäälla
sekä partiolaisten päiväleireillä.
Töiden ja partion lisäksi asustelen Haagassa avopuolison ja silkkiterrieri
Vallun kanssa. Parhaita vapaa-ajanviettotapoja on mm. suunnistus,
sarjamaratoonit ja pakohuonepelit. Irtokarkit on myös hyviä.

PIIRISSÄ
1/2017- Valmentajavastaava A-tiimi
1/2015- Piirineuvos
Helsinki-Pohjoinen

1/2015- Valmentaja,
Helsinki-Pohjoinen
Paljon muutakin mm. Kliﬀan toimistoa sekä
alueellista Suse-leiriä.

KIINNI SAA
Juoksemalla :) ja
matti.mannonen@partio.fi
0408286258

