Hakemus Pääkaupunkiseudun Partiolaisten piirihallituksen
lippukuntatuesta vastaavaksi jäseneksi
Olen Sarkkisen Janne ja haluan kehittää Pääkaupunkiseudun Partiolaisten tarjoamaa tukea
lippukunnille lippukuntatuesta vastaavana hallituksen jäsenenä.

Lippukuntani on Kuksat, jossa vedän sudenpentulaumaa, johdan tulevien 50v.-juhliemme järjestäjätiimiä
sekä autan siellä, missä apua tarvitsee. Oman lippukunnan arki onkin ehtinyt tulla vuosien aikana varsin
tutuksi, joten koen minulla olevan edellytyksiä ymmärtää ja tukea lippukuntia siellä missä heidän
toimintansa varsinaisesti tapahtuu. Alueemme muista lippukunnista kuulemani kokemukset sekä näkemäni
toimintamallit luovat uutta näkökulmaa oman lippukuntani toimintaan ja auttavat käsittämään, miten
erilaiset lippukunnat toimivat.
Minulla on runsaasti kokemusta lippukunnassa erilaisissa pesteissä: toimimista akelana, sampona,
ikäkausivastaavana sekä lippukuntaleirinjohtajana, muonitusta sekä leirilippukunnanjohtamista. Vaikken
hallituksessa ole ollut, olen monessa hallituksen kokouksessa ollut mukana meneillä oleviin projekteihin
liittyen. Olen ollut muutaman vuoden muonittamassa alueemme yhteisen ROK:in kurssiviikonloppuja ja
tässä ohessa on tullut tutuksi alueen muita lippukuntia sekä heidän toimintaansa. Lisäksi toimin
alueleirimme leiritoimikunnassa palvelujohtajana (jatkuu 2021 loppuun) sekä olen vahvasti mukana
perustamassa alueyhdistystä Pohjois-Helsingin lippukunnille.
Partion ulkopuolella kokemusta järjestötoiminnasta löytyy:
-

-

Ainejärjestömme, Jyväskylän yliopiston kemistit ry, hallituksesta, jossa toimin 2016–2017
tapahtumavastaavana sekä 2018 tapahtumatiimin koordinaattorina.
2015-2016 Luonnontieteiden Akateemisten Liiton (LAL) Jyväskylän paikallisosaston opiskelijoiden
hallituksessa ainejärjestövastaavana ja myöhemmin Loimun Opiskelijat – Jyväskylä ry:n
ainejärjestöedustajana (2017) sekä hallituksen jäsenenä 2018-2019
Keski-Suomen Opiskelija-asunto Säätiön asukastoimikunnan jäsenenä vuodesta 2015 eteenpäin
(pesti vuoden 2020 loppuun).

Olen saanut tunnustusta poikkeuksellisen hyvästä ja aktiivisesta otteesta Loimun opiskelijatoiminnassa,
Jyväskylän yliopiston kemistit ry:n kunniajäsenyyden sekä Jyväskylän Yliopiston Ylioppilaskunnan jakaman
Ainejärjestöaktiivi-palkinnon.
Luonteeltani olen hyvin rauhallinen ja luotettava sekä minut koetaan helposti lähestyttävänä tyyppinä.
Ehkäpä juuri tästä syystä monet koti-ikävää kokevat sudenpennut kiikutetaan luokseni. Tilanteen vaatiessa
olen nopea toimimaan ja hyvä toimimaan paineen alla. Omalla luontaisella positiivisella asenteellani pystyn
tukemaan ja kannustamaan muita haastavissa tilanteissa.

Miksi juuri lippukuntatuki?
-

Nuorten johtajien ja vanhempien johtajien välinen roolitus ja työnjako on monessa lippukunnassa
huonolla malilla ja tähän haluan saada aikaan muutoksen
o Tuetaan lippukuntia toimimaan nuorien johtajien kanssa ja perehdytetään vanhempia
johtajia heidän roolistaan nuoren tukemisessa
▪ Materiaalipaketit lippukuntiin
▪ Mahdollisesti piirin tarjoama uusi koulutus aiheesta

-

-

o Samoajien omaan ohjelmaan panostaminen
o Luotsijärjestelmän korostaminen ja kehittäminen
Aluetapaamisissa olisi potentiaalia paljon suurempaan!
o Aluevalmentajien motivointi ja pestin tärkeyden korostaminen
o Selkeä rakenne tapaamisiin
o Lippukuntiin viestiä, että tämä on se paikka, jossa pääsee tutustumaan muihin ja
kuulemaan ideoita
Alueleirit ryhmäyttää, mutta vain harmillisen pienen porukan
o Tapahtumat vain 6v välein, joten porukka vaihtuu tässä välissä paljon
o Alueellisten yhteistyöprojektien (edes pienien) lisääminen kasvattaa yhteistyötä ja
tutustuttaa porukkaa toisiinsa
o Aluetapaamisissa mahdollisuus ryhmäyttää huomattavasti enemmän
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Olen kemian opettajaksi opiskeleva
aktiivinen 27-vuotias partiolainen.
Arkeni koostuu pitkälti opiskelusta ja
liikunnasta sekä viikonloput partiosta.

Jyväskylän yliopisto, kemian laitos
2012 ->
Opiskelen kemian aineenopettajaksi opintojen loppupuolella.
Opinnoissa olen oppinut erittäin paljon ryhmätyötaitoja sekä
ajankäytön hallintaa

HARRASTUKSET
Partio
Kuntosali
Lenkkeily
Järjestötoiminta

VAHVUUDET
Ryhmätyöskentely
Stressinsietokyky
Positiivinen asenne

JÄRJESTÖTOIMINTA
Jyväskylän yliopiston kemistit ry, tapahtumavastaava
1.1.2016 – 31.12.2018
Vastuullani oli vuoden tapahtumien suunnitteleminen ja
toteuttaminen yhdessä muiden tiimiläisten kanssa sekä
osallistuminen ainejärjestön hallituksen toimintaan sen
täysivaltaisena jäsenenä. Viimeisen vuoden toimin tapahtumien
koordinaattorina eli johdin tapahtumista vastaavaa tiimiä.
Luonnontieteiden akateemisten liitto – Jyväskylä, hallituksen jäsen
1.1.2015 – 31.12.2016
Tehtäväni oli levittää työelämätietoutta kampuksemme
luonnontieteilijöille. Tässä opin ottamaan ihmisiin yhteyttä
spontaanisti sekä opin poistumaan omalta mukavuusalueeltani.
Loimun opiskelijat – Jyväskylä ry, hallituksen jäsen/ainejärjestön
Loimu-vastaava
1.1.2017 – 31.12.2019
Hyvin pitkälti samaa kuin LAL:issa. Uutena hieman enemmän
mentorointia ja uusien toimijoiden tukemista sekä perehdyttämistä.
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Helsinki-Pohjoisen alueleirin leiritoimikunnan jäsen, Palvelujohtaja
Kesä 2019 – 31.12.2021
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Kuksat Paratiisissa 2019-kesäleirin leirinjohtaja

SÄHKÖPOSTI:
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Kliffa2018, leirilippukunnanjohtaja
Samoajien ikäkausivastaava
2017–2019

