
	   	  
Mari	  Kousa	  
Ehdolla	  piirinjohtajaksi	  

→ Olen 27-vuotias Porin 
Tulitikku, maapartiolainen. 
 

→ Mitä teet partion 
ulkopuolella? 
Opiskelen Rauman OKL:ssä 
(jossa tosin poissaolevana) ja 
Helsingin Yliopistossa 
teologiaa. 
 

→ Nykyinen partiopestisi?  
Toimin lippukunnassa 
tarpojaluotsina ja piirissä 
varajohtajana. 

 
→ Millainen on oma 

partiohistoriasi 
pähkinänkuoressa?  
Olen aloittanut partion 7-
vuotiaana sudenpentuna. 
Lippukuntatoiminnassa olen 
tehnyt melkein kaikkea 
mahdollista: ollut muun 
muassa laumanjohtaja, 
vartionjohtaja, sampo, 
lippukunnan sihteeri, 
lippukunnanjohtaja, luotsi 
jne.  Piiritoiminnassa 
(Satakunnan Partiolaisissa) 
olen ollut  kilpailujaoston 
jäsen, ohjelmaministeri 

ja piirinjohtaja. Lisäksi olen ollut 
mukana rakentamassa Lounais-
Suomen Partiopiiriä ja nyt toimin 
piirin varajohtajana. 
 

→ Jos tulet valituksi kyseiseen 
tehtävään, miten ajattelit 
kehittää itseäsi uudessa 
pestissäsi? 
Toivottavasti  tavoitteeni 
piirinjohtajana edistävät myös 
kehittymistäni.  Ainakin pyrin 
astumaan epämukavuusalueel-
leni tarvittaessa ja tarttumaan 
uusiin mahdollisuuksiin en-
nakkoluulottomasti. Uskon, että 
itse pesti, partiotoimiston väki, 
piiriluottikset ja lippukuntatoimi-
jat kehittävät minua jatkossakin 
paljon. Partio on täynnä huip-
puja tyyppejä, joilta saa ammen-
taa itselleen paljon. 
 

→ Jos tulet valituksi, minkälaisia 
uuteen pestiisi kohdistuvia 
tavoitteita sinulla on? 
Niitä on useampia, poimin tähän 
jokusen:  
 

• Haluan, että piirimme kaikki lip-
pukunnat voivat hyvin (entistä 
paremmin)! Ja haluan sitä mah-
dollistaa omassa mahdollisessa 
pestissäni.  Sen eteen koko piirin 
luottisporukan ja toimiston on 
tehtävä töitä, muulla ei pitäisi 
olla väliä, tarvittaessa asioita 
pitää priorisoida. Koen, että 
piirinjohtaja(t) voi(vat) tässä 
innostaa muita esimerkillään. 
 

• L-SP on Suomen elinvoimaisin 
piiri jatkossa(kin). Yhdessä 
tekemällä ja toisiamme tuke-
malla  saadaan aikaan vaikka 
mitä!  Piirin kasvuprojekti etenee 
huisin hyvin ja uusia jäseniä on 
tullut piirin alueelle 

 

tasaisesti huomattavasti 
enemmän, kuin aikaisempina 
vuosina.  Piirin luottikset ovat 
upeasti sitoutuneet lip-
pukuntien tukemiseen, nyt 
vaan hyödynnetään se :) 
Minä uskon, että 
yhteishengen nostatuksella ja 
yhteisellä tekemisellä 
saadaan paljon hyvää aikaan! 
 

• Piirinjohto (piirihallitus ja 
piirinjohtajat) johtavat 
selkeästi yhdessä piirin ko-
konaisuutta. Eli haluan nostaa 
piirinjohtajien parityöskentelyn 
vielä selvemmäksi kaikille ja 
samalla hiukan ravistaa sitä 
ajatusta, että piirihallitusjäse-
net vastaavat kukin omasta 
toiminnanalastaan. Totta kai 
se on niin, mutta mielestäni 
vähintään yhtä tärkeää on se, 
että koko piirihallitus vastaa 
piirin toiminnasta ja sen kehit-
tämisestä. 
 

• Lisää innostuneita tekijöitä 
pesteihin. Piiri pitää saada 
houkuttavaksi ja helpoksi 
paikaksi tulla tekemään luot-
tishommia. Liian moni ei nyt 
oikein tiedä, miten ja mitä 
piirissä voisi tehdä. Näiden 
lisäksi on monia juttuja, joita 
on tarpeellista kehittää: muun 
muassa lisätä lippukuntien 
aktiivisuutta piirin tapah-
tumissa (lippukuntien eh-
doilla), yhteiskuntasuhde-
asioita ja lisätä näkyvyyttä. 
 

→ Minkälainen piirihallituksen 
jäsen olisit, kolmella 
sanalla? Aktiivinen, 
keskusteleva, toteuttaja. 

	  



	   	  

Mika	  Kuusisto	  
Ehdolla	  piirin	  varajohtajaksi	  
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→ 34v. Kaarinan Ristiritarit ry, maapartio. 
 

→ Mitä teet partion ulkopuolella? 
Olen töissä tuotekehitysinsinöörinä Nokialla 
Salossa. 
 

→ Nykyinen partiopestisi?  
Lounais-Suomen Partiopiirin vastaava 
koulutusohjaaja, lippukunnan 
koulutusvastaava. 
 

→ Millainen on oma partiohistoriasi 
pähkinänkuoressa?  
• Kotilippukunnassa sudenpennusta 

ikäkausijohtajuuden kautta 
lippukunnanjohtajaksi 1987–2007. 

• V-SP:ssä vartioikäisten jaosto 2007–2008. 
• L-SP:ssä koulutusohjaaja 2009–. 
• L-SP:n vastaava koulutusohjaaja 2012–. 
• Projekteja: Jamboree-joukkueen johtoryhmä 

(Englanti & Ruotsi), Roverwaylla polkujen 
kasvatusvarapäällikkö. 
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→ Jos tulet valituksi kyseiseen 
tehtävään, miten ajattelit kehittää 
itseäsi uudessa pestissäsi?  
Kehittyä asiantuntijaorganisaation 
johtajana. Tavoitteena hankkia 
tasapainoinen ymmärtämys kaikista 
piirin toiminnanaloista. 
 

→ Jos tulet valituksi, minkälaisia 
uuteen pestiisi kohdistuvia 
tavoitteita sinulla on?  
Toimiva kokonaisuuden johtaminen ja 
suunnitelmallisuus siinä mihin piirin 
resurssit satsataan. Piirin sisäisen 
työjaon selkeyttäminen ja 
tasapainottaminen. 
 

→ Minkälainen piirihallituksen jäsen 
olisit, kolmella sanalla? 
Yhteistyökykyinen, verkostoituva, 
kuunteleva. 

	  



	   	  

Jussi	  Elo	  
Ehdolla	  viestintäministeriksi	  
→ 27 vuotta, Turun Metsänkävijät, maapartiolainen. 

 
→ Mitä teet partion ulkopuolella? 

Työskentelen mainostoimisto OS/G Ezpassa 
digimediasuunnittelijana. Päivät kuluvat 
verkkopalveluiden ja sähköisen 
markkinointiviestinnän parissa. 
 

→ Nykyinen partiopestisi?  
Toimin L-SP:n viestintäryhmässä 
koulutusvastaavana. Tämän lisäksi olen ensi 
kesänä järjestettävän Tammileirin 
tiedotuspäällikkö. Olen myös Turun Metsänkävijät 
ry:n hallituksen jäsen. 
 

→ Millainen on oma partiohistoriasi 
pähkinänkuoressa?  
Olen puuhannut lippukunnassa monissa pesteissä 
aina vartionjohtajasta sihteeriin ja 
laumanjohtajasta lippukunnanjohtajaan. 
Partioviestinnän tekemisen aloitin 2000-luvun 
alussa lippukuntalehtemme toimittajana ja 
taittajana. Olen ollut myös kahdella Satahangalla 
sekä Ruotsin Jamboreella tiedotustehtävissä. 
Viestintäryhmän jäsenenä olen ollut nelisen vuotta. 
Jännittävin viimeaikainen seikkailu tapahtui viime 
vuonna, kun olin puoli vuotta SP:ssä 
markkinointisuunnittelijana. 

→ Jos tulet valituksi kyseiseen tehtävään, 
miten ajattelit kehittää itseäsi uudessa 
pestissäsi?  
Haluan tuntea omaa partiopiiriämme ja siinä 
toimivia partiolaisia paremmin. Tunnen jo 
partiojärjestössä vaikuttamisen kanavia, 
mutta haluan vielä oppia hyödyntämään niitä 
tehokkaasti. 
 

→ Jos tulet valituksi, minkälaisia uuteen 
pestiisi kohdistuvia tavoitteita sinulla on?  
Tavoitteenani on vakinaistaa hyvässä 
kehityksessä olevia viestintäryhmän pestejä 
sekä saada toiminta säännölliseksi. Haluan 
myös luoda viestintäryhmälle pysyviä 
toimintamalleja, joita noudattamalle 
toimintamme tehostuu ja pystymme 
tarjoamaan piirille laadukkaampaa viestintää. 
 

→ Minkälainen piirihallituksen jäsen olisit, 
kolmella sanalla? Järjestelmällinen, 
keskusteleva, yhteistyökykyinen. 


