HAKEMUS PÄÄKAUPUNKISEUDUN PARTIOLAISTEN
PIIRIHALLITUKSEN KASVATUKSESTA VASTAAVAKSI JÄSENEKSI
Olen Jessica Holmqvist ja asetun ehdolle piirihallituksen kasvatuksesta vastaavan jäsenen pestiin vuosille 20212022.

KUKA?
Partiopolkuni alkoi perinteisesti 7-vuotiaana sudenpentuna RajakivenKiertäjät ry:ssä Varsinais-Suomessa.
RajakivenKiertäjissä olen toiminut ryhmänjohtaja, ikäkausivastaavana, lippukunnanjohtajana ja tällä hetkellä
rahastonhoitajana ja hallituksen jäsenenä. Lippukunnan hallituksessa olen ollut vähän liian kauan, eli 12 vuotta ja
muutaman vuoden myös alueyhdistyksen Kaarinan Partiolaisten hallituksessa. Muutettuani Helsinkiin liityin
Lauttasaaren Luotsityttöjen hellään huomaan. Luotsitytöissä olen toiminut ryhmänjohtaja ja ikäkausivastaavana
sekä hallituksen jäsenenä, ohjelmajohtajana ja kalustonhoitajana. Kahden lippukunnan kasvattina en tykkää sanasta
kotilippukunta, koska molemmat ovat minulle yhtä tärkeitä henkisiä koteja. Luotsitytöillä ja ylipäätään partiolla on
ollut suuri vaikutus viihtymiseeni Helsingissä.
Pääkaupunkiseudun Partiolaisiin ja moniin mahtaviin päpalaisiin olen päässyt tutustumaan viimeisen kahden
vuoden aikana piirineuvoston varajäsenenä sekä kouluttajana lippukunta-, akela- ja sampokursseilla. Kouluttajana
parasta on ollut vaihtaa ajatuksia ja kokemuksia muiden kouluttajien sekä kurssilaisten kanssa ja sen myötä ravistella
myös omia ajatuksia. Ohjelmajohtajana supersemmaan osallistuminen yhdessä johtokolmikkokavereiden kanssa on
myös ollut aina innolla odotettu tapahtuma. Lisäksi olen ollut mukana järjestämässä eri piirien ja alueen kisoja (ja
kisannut myös itse), lippukunnan retkiä, leirejä ja muita tapahtumia ja tehnyt suurleireillä laajastikin kehuttuja
munkkeja, pizzoja ja jalkakylpyjä. Olen myös pyrkinyt koko ajan oppimaan uutta ja kehittämään itseäni käymällä
kursseilla; viime vuosina olen käynyt ko-gi-, partiokouluttaja- ja luotsikurssin ja tällä hetkellä suoritan
eräopaskurssia.
Työskentelen rakennusalalla asiantuntijatehtävissä, eli en edes väitä olevani kasvatusalan asiantuntija; mielestäni
partion hienous piileekin juuri siinä, että voi tehdä itseään kiinnostavia asioita samalla kehittäen itseään ja
osaamistaan. Vahvuuksiani tiimityöskentelyssä ovat pitkäjänteisyys, tuloksellisuus, huumorintaju, rento
suhtautuminen asioihin, päätöksentekokyky ja luotettavuus. Johtajana minulle on tärkeää suunnitelmallisuus,
johdonmukaisuus, faktat, viihtyisän ilmapiirin luominen, luottamus ihmisiin, uuden kokeilu ja uudet ajatukset sekä
myönteinen ajattelutapa.

MITÄ JA MIKSI?
Laaja-alainen kokemukseni lippukuntatoiminnasta auttaa minua ymmärtämään lippukuntien arjen haasteita, kuten
johtajapulaa, kiirettä sekä tiedonkulkuun ja sitoutumiseen liittyviä ongelmia. Laadukas partiokasvatus lippukunnissa
on oleellista partion kasvatustehtävän täyttämiseksi, ja siksi haluan osaltani olla tukemassa lippukuntia ja
lippukuntien johtajia partiokasvatusosaamisen lisäämisessä sekä tekemässä partio-ohjelmaa helpommin
lähestyttäväksi. Ohjelmajohtajilla on suuri vastuu lippukunnissa partio-ohjelman ja sitä kautta kasvatustavoitteiden
toteutumisessa, joten heidän tukeminen ja työn helpottaminen ovat ensiarvoisen tärkeitä. Myöskään unohtamatta
luotseja, joiden rooli on vielä monessa lippukunnassa epäselvä ja joiden tärkeyttä haastavissa ikäkausissa ei voi liikaa
korostaa.
Muun muassa lippukuntavierailuilta on saatu hyvä käsitys siitä, mitä lippukunnat tarvitsevat ja tämän pohjalta melko
uutta kasvatuksen toiminnanalaa voidaan kehittää edelleen. Esimerkiksi partio-ohjelman ja Suomen Partiolaisten
ohjelmapainotuksen toteuttamiseen on olemassa paljon ja hyviä vinkkejä, mutta näiden löytäminen ja etenkin
käyttöön saaminen lippukunnissa on suuri haaste. Olen myös innoissani perhepartion tuomista uudista
mahdollisuuksista, ja omassa lippukunnassani olenkin päässyt näkemään hyvin toteutettua perhepartiota. Tänä
vuonna partion toimintaan ja arkeen on myös vaikuttanut käynnissä oleva COVID19 pandemia, joka on luonut
haasteita partio-ohjelman toteuttamiselle, mutta luonut myös uusia tapoja ja keinoja tehdä partiota, joita voimme
hyödyntää tulevaisuudessa.
Odotan innolla yhdessä tekemistä kasvatusryhmän, sekä muiden toiminnanalojen kanssa, ja uuden oppimista, koska
mielestäni parassa partiossa on hyvällä porukalla ideoiminen ja asioiden eteenpäin vieminen. Pestiltä odotan uusia
näkökulmia, itseni kehittämistä ja kehittymistä johtajana. Vuosi sitten kirjoitin ko-gi-raporttiini ”Jatkan vielä
ensivuoden ohjelmajohtajana lippukunnassani, mutta sen jälkeen voisin kuvitella tekeväni piiritasolla jotain
lippukuntia ja ohjelmaa tukevaa pestiä”, joten tässä olisi hyvä mahdollisuus ryhtyä sanoista tekoihin.
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