
Hei! Olen Onni Pusa 16-vuotias nuori partiolainen. Minuun törmätessäsi saat osasi iloisesta 
hymystä ja tunnistat minut jo tavaramerkikseni muodostuneesta hatusta. Partiossa minut 
tunnetaan viestinnän ja markkinoinnin tekijänä, mutta olen kokeillut muitakin juttuja; 
viimeisimpänä pestinäni toimin Kohtaamisen ohjelmajohtajana.  
 
Partioneuvoksena vahvuuteni olisivat loogisuus ja kokonaisuuksien hahmottaminen. Olen osa 
partion kohderyhmää, enkä todellakaan se hiljaisin tyyppi huoneessa. Vuosien saatossa olen 
kiertänyt puolet piireistä läpi, jonka takia tunnenkin suomalaisen partiotoiminnan hyvin. Tietysti 
matkatessani vien aina mukanani ripauksen päpalaisesta asenteestani ja sen tietysti veisin 
mukanani myös neuvostoon. 16-vuotias piirejä kiertävä samoaja näkee partion aika eri tavalla, 
kuin 30-vuotias samassa piirissä aina aikaa viettänyt aikuinen. Tietysti molemmat ovat tärkeitä 
partiolle! Minulla on optimistinen näkemys elämästä, hallintohommista ja maailmasta yleisesti 
myös silloin, kun kaikki tuntuu epäonnistuvan totaalisesti.  
 
Neuvostossa minua kiinnostaa eniten partion strategia ja kasvu. Strategiasta tekee erityisen 
kiinnostavaa sen uutuus ja kuinka uusi strategia jalkautetaan mahdollisimman hyvin piirien 
toimintaan, sekä lippukuntiin. Strategiaa enemmän minua kuitenkin kiinnostaa kasvu, johon 
kivan lisätwistin tuo 100 000 partiolaisen tavoite vuoteen 2030 mennessä. Erilaiset kasvumetodit 
ja niiden edistäminen keskusjärjestötasolta tekee kasvusta erityisen mukaansatempaavan aiheen. 
Itse näen oleellisimpina kasvumetodeina viestintään ja markkinointiin panostamisen, 
lippukuntien tehokkaan tukemisen ja jäsenistön sitouttamisen. Moni kuitenkin lopettaa partion 
ikäkausien taitekohdissa varsinkin samoajiin siirryttäessä. Erityisen ihanaa partiosta kuitenkin 
tekevät isot projektit. Nautin niiden etenemisen seuraamisesta, fiilistelystä ja haluan olla perillä 
projektien tukemisesta.  
 
Partiossa olen ollut virallisesti heti ensimmäisestä luokasta lähtien, mutta ennen sitä olen 
päässyt retkeilemään ja leireilemään partiolaisvanhempieni kanssa. Partio- ja siviiliystäväni 
kuvailisivat minua sanavalmiiksi tyypiksi, jolla on mielipiteitä joka lähtöön. Olen spontaani ja 
äkkipikainen, mutta rauhoitun päästessäni luonnon helmaan.  
  
Riippumatossa nukun ilman makuualustaa ja retkelle en lähde ilman puhelinta. 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

PARTIO-CV 

KO U L U T U S  
Suomen Part io la iset  
YSP – Medialähettiläskoulutus    2020 
Yhteiskuntasuhde-trainee    2020 
 
P E S T I T  
Suomen Part io la iset  
Juontaja – Himmee - Koko Suomen yhteinen iltanuotio  2020 
Medialähettiläs      2020- 
Kuvaaja – Johtajatulet 2019    2019 
 
Pääkaupunkiseudun Par t io la i set  
Somettaja      2019- 
Ohjelmajohtaja – Kohtaaminen 2020    2020 
Juontaja – Supersemma 2020    2020 
 
Lap in  Par t io la i set  
Somettaja – Kajahus 2019     2019 
 
Louna is -Suomen Par t iop i i r i  
Somettaja – Otava 2020     2020- 
 
Uudenmaan  Part iopi i r i  
Somettaja – Säihke 2017     2017 
 
Hyvinkään Nummenpojat  
Toimittaja      2016-2017 
Tarpojavartion johtaja     2019- 
Viestintä- ja markkinointijohtaja    2020- 
 
 

Näiden yllä mainittujen lisäksi on tietysti tullut tehtyä erilaisia pikkuhommia, joista 
kerron kyllä mielelläni, jos kiinnostaa! 
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