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19-vuotias Sofia toimittaa lehteä yli 10 000 kaverilleen
Vasta kaksi vuotta partiossa ollut Sofia Savonen aloittaa Repolainen-lehden päätoimittajana.
Repolainen on 11 000 lounaissuomalaisen partiolaisen jäsenlehti. Lehteä tekevät
vapaaehtoiset nuoret ja aikuiset. Savonen on Repolaisen historian nuorin päätoimittaja ja
aloittaa pestissään 9.3.
19-vuotias Sofia Savonen myöntää, ettei tiedä ketään hänen ikäistään kaveriaan, jolla olisi näin iso vastuu
harrastuksessaan. Nuoruudesta on Savosen mielestä kuitenkin etua päätoimittajan paikalla, sillä hän haluaa
tehdä lehdestä entistä paremman juuri nuorille partiolaisille. Savonen haluaa omalla toiminnallaan osoittaa,
että nuoret kykenevät kantamaan vastuuta ja hoitamaan isoja tehtäviä. Aikuisten tulee ottaa nuoret vakavasti
ja luottaa nuorten osaamiseen ja tekemiseen, kun antavat suuria tehtäviä nuorille.
Media, viestintä ja lehden tekeminen kiinnostavat valtio-oppia opiskelevaa Savosta. Kun Repolainen-lehden
päätoimittajan pesti tuli avoimeen hakuun, Savonen ei nähnyt syytä miksei hakisi paikkaa. Hän oli toiminut
aiemmin lehden toimittajana ja vuoden 2015 alussa kouluttautunut partion medialähettilääksi. ”Sitä ei
koskaan tiedä millaisia tilaisuuksia elämässä tulee vastaan. Siksi tartun niihin kun vain voin”, perustelee
Savonen. Päätoimittajana Savonen haluaa, että yhteinen päätöksen teko, asioiden hoitaminen mallikkaasti ja
toimituksen rento fiilis jatkuu hänenkin valtakaudellaan. ”Nämä ovat parhaimpia puolia Repolaisessa.”
Partiossa verkostot syntyvät helposti
Vasta kaksi vuotta partiossa ja silti Savonen on ehtinyt toimia ryhmän johtajana, toteuttaa erilaisia
tapahtumia ja toimia piirilehden toimittajana. Hän kertoo kuulleensa tutuiltaan juttuja partiosta ja lähti
vuonna 2011 kaverin perässä apujohtajaksi Loimaan Nuotioloimuihin eikä ole katunut hetkeäkään. Savonen
on ilahtunut miten helposti partiossa tutustuu uusiin ihmisiin. ”Kaikki ovat lähtökohtaisesti kavereita
keskenään”, hän kertoo ja uskoo, että vaivattomasta tutustumisesta on taatusti hyötyä uudessa tehtävässä.
Repolaisen toimituskunta otti Savonen lämpimästi vastaan ja hän tunsi itsensä tervetulleeksi taas uuteen
porukkaan.
Päätoimittajan tehtäviin kuuluu muun muassa toimituksen kokoukset. Savonen on valmis matkustamaan
tapaamisiin sekä istumaan nettikokouksissa, sillä hänen mielestään kun jotain haluaa ja on intohimoa tehdä,
niin esteet ja välimatkat väistyvät tieltä tavalla tai toisella.
Lisätietoja:
Lounais-Suomen Partiopiirin viestintäsuunnittelija Satu-Maija Kaunisto, 050 312 9428, satumaija.kaunisto@partio.fi

Lounais-Suomen Partiopiiri on perustettu vuonna 2008. Piirin 136:ssa lippukunnassa toimii noin 11 000 partiolaista.
Piirin toiminta-alue käsittää Varsinais-Suomen ja Satakunnan maakunnat ja mahdollisuus partiotoimintaan on
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