Hakemus PäPan piirihallituksen koulutuksesta vastaavaksi jäseneksi
Olen Satu Wessman, partiossa tunnetumpi Sussuna, ja asetun ehdolle Pääkaupunkiseudun
Partiolaisten piirihallitukseen koulutuksesta vastaavaksi hallituksen jäseneksi vuosille
2021-2022.
Tätä olen puuhaillut ennen:
Oma kotilippukuntani on Merimetsot ry Espoon Matinkylästä. Meripartio tempaisi purjehdusta ja
ulappaa rakastavan sudenpennun mukaansa vauhdilla ja sillä tiellä ollaan. Omassa
lippukunnassani toimin nuorempana mm. ryhmänohjaajana, hallituksessa sekä puuhailin
lippukuntalehden parissa. Opiskelupaikka Ruotsissa aiheutti vähän pidemmän partiotauon ja
sen jälkeen intoni tehdä partiota on kasvanut entisestään. Takaisin Suomeen muutettuani toimin
lippukunnanjohtajana ja sen jälkeen piirin koulutustoiminta houkutteli mukaansa.
Tätä hommailen juuri nyt:
Lähdin kouluttamaan vuoden 2018 loppiaisen partiojohtaja-peruskurssille ja sieltä syntynyt
kipinä partiokouluttamiseen vei minut ensin jäseneksi pj-toimikuntaan ja siitä vuoden kuluttua
(2019) samaisen toimikunnan puheenjohtajaksi. Pulujen (eli pj-toimikunnan) pj:nä olen oppinut
paljon johtamisesta, partion koulutusjärjestelmästä, koulutusten tavoitteista ja niihin
vastaamisesta sekä koulutusten validoinnista ja opintopisteyttämisestä. Mielenkiintoista pestissä
on myös ollut päästä mukaan piirin koulutusryhmän toimintaan pohtimaan koulutusta PäPassa
yleisesti. Koen että tämä yhdistelmä pestejä on antanut paljon eväitä ja ymmärrystä myös
uuteen haastavampaan tehtävään.
Koulutus on muutenkin melkoisen suuri osa omaa elämääni, sillä partion ulkopuolella olen
ammatiltani luokanopettaja. Partiokoulutuksessa onneksi pääsee tekemään töitä nuorten ja
aikuisten kanssa, joten ihan samanlaiselle kohdeyleisölle ei tule tehtyä töitä päivät pitkät!
Tätä haluaisin tehdä seuraavaksi:
Olen ehdolla Pääkaupunkiseudun Partiolaisten piirihallitukseen koulutuksesta vastaavaksi
hallituksen jäseneksi, koska haluan olla mukana kehittämässä PäPan koulutusten laatua
seuraavan kahden vuoden aikana. Koulutusryhmä on minulle tuttu viimeisen parin vuoden
ajalta, ja haluan oppia lisää koulutuksen toiminnanalasta kokonaisuutena.
Pestissäni haluaisin edistää etenkin lippukuntien tietoisuutta siitä, mitä kaikkea meillä on heille
tarjota, joko jo olemassa olevien koulutusten avulla tai räätälöitynä juuri lippukunnan tarpeisiin.
Tähän mennessä koulutusryhmä on muiden toiminnanalojen kanssa kehittänyt ajatusta
erilaisista lippukuntien tarpeisiin räätälöitävistä tilauskoulutuksista ja tätä haluaisin olla mukana
kehittämässä eteenpäin ja markkinoimassa lippukunnille. Toinen mielestäni tärkeä asia, jota
koulutusryhmä tekee on tukimateriaalimme pestijohtajille. Tänä vuonna on tehty paljon hyvää
materiaalia, jonka jalkauttaminen jää vielä vajaaksi. Haluaisinkin, että tätä materiaalia
päästäisiin kauden aikana viemään eteenpäin lippukuntien pestijohtajien käytettäväksi.

Tunne siitä, että tietää (edes suunnilleen) mitä tekee on tärkeää vapaaehtoisen pestissä
viihtymisen kannalta. Sen tunteen saavuttamisessa koulutuksen osa-alue voi auttaa!
Piirihallituksen työskentelyssä minua kiinnostaa oman toiminnanalani lisäksi partion uusi
strategia ja sen jalkauttaminen. Piirihallituksessa asiaa pääsee käsittelemään monelta eri
kantilta kun kaikki piirin toiminnanalat kootaan yhteen ja pestissä oppiikin varmasti hurjasti kun
uuden strategian tuominen PäPaan polkaistaan käyntiin. Odotan myös innolla oppivani lisää
kaikista piirin toiminnanaloista ja koen, että yhteistyö toiminnanalojen välillä on tärkeä sekä
omia ajatuksia avartava asia!
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