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MONIKULTTUURISUUS

Monikulttuurisuudella tarkoitetaan eri kulttuurisia ja kielellisiä taustoja 
edustavien ryhmien tasa-arvoista ja vastavuoroista rinnakkaiseloa. 

Moniarvoisuusajattelun lähtökohtana on, että vaikka ihmiset ovat erilaisia, 
he ovat yhdenvertaisia suhteessa toisiinsa. Erilaisuuden hyväksyminen on 
tie syrjimättömyyteen, suvaitsevaisuuteen ja tasa-arvoon. 

Monimuotoisuudella tarkoitetaan erilaisuuden kokemista myönteisenä asi-
ana ja voimavarana.

Kaikki kolme lähestymistapaa, monikulttuurisuus, moniarvoisuus ja mo-
nimuotoisuus ovat moninaisen partiotoiminnan lähtökohtia, siis ”Repussa 
kielet ja kulttuurit”!  
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MAAHANMUUTTOA  
JA  T ILASTOTIETOJA

Suomen ulkomaalaisväestön osuus lähti merkittävään kasvuun vasta 1990-luvun alussa. 
Vielä 1980-luvun alussa Suomi oli maastamuuttomaa. Toisen maailmansodan jälkeen 
maastamme on muutettu lähinnä työn perässä Ruotsiin ja muualle Eurooppaan sekä 
Yhdysvaltoihin, Kanadaan ja Australiaan. Suomeen muuton syyt ovat viimeisen kah-
denkymmenen vuoden ajan olleet työhöntulo tai opiskelu. Tänne on tultu myös paluu-
muuttajina entisen Neuvostoliiton alueelta sekä pakolaisina ja turvapaikanhakijoina 
maailman kriisialueilta. Maahan tullaan myös perheenyhdistämisen kautta.

Vuoden 2009 lopussa Suomen väkiluku oli 5 351 427. Väestöstä oli 155 705 (2,9 %) 
ulkomaan kansalaisia. Suurimmat vakinaisesti Suomessa asuvat ulkomaalaisryhmät ovat 
venäläiset, virolaiset, ruotsalaiset, somalialaiset, kiinalaiset, thaimaalaiset ja irakilaiset. 
Lähes puolet maamme ulkomaalaisväestöstä asuu pääkaupunkiseudulla. Vierasta kieltä, 
muuta kuin suomea, ruotsia tai saamea äidinkielenään, puhui 207 037 (3,9 %) ja ulko-
mailla syntyneitä oli 233 183 (4,4 %). Yleisimmät vieraat kielet ovat suuruusjärjestyk-
sessä venäjä, viro, englanti, somali, arabia, kurdi, kiina ja albania. Vuoden 2009 lopussa 
pääkaupunkiseudulla asui 1 033 933 henkeä ja heistä vieraskielisiä oli 9,6 prosenttia.

Väestöennusteissa ei ennusteta erikseen ulkomaalaisväestön osuutta, koska toistaiseksi 
osuuden ennakoitavuus on ollut ulkomaalaisväestön suhteellisen pienen määrän vuoksi 
vaikeaa. Tästä johtuen eri yhteyksissä käytetään arviota. Voidaan kuitenkin todeta, että 
esimerkiksi pääkaupunkiseudun peruskouluikäisistä vierasta kieltä äidinkielenään puhuu 
suurempi osuus kuin koko väestöstä. Helsingin kaupungin tietokeskuksen laatiman 
vieraskielisen väestön ennuste Helsingin seudulla 2010–2030 julkaisun mukaan ulko-
maalaisväestön määrä ja osuus Helsingin seudun väestöstä on kymmenkertaistunut 
vuodesta 1990 ja osuus koko väestöstä on kohonnut prosentista 7,5:een. Laaditun en-
nusteen mukaan vieraskielisen väestön määrä kasvaa nykyisestä 100 000:sta 250 000:een 
ja osuus väestöstä kasvaa 15 prosenttiin vuoteen 2030 mennessä. 
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Maakunnissa vieraskielisten määrä yhteensä ja 5–19-vuotiaiden määrät  
ikäryhmittäin 31.12.2009 olivat seuraavat:

 
Ikä

Maakunta Vieraskieliset 
yhteensä 5–9 10–14 15–19

Uusimaa 110 233 6 734 6 258 5 884

Itä-Uusimaa 2 821 175 179 164

Varsinais-Suomi 19 025 1 201 1 260 1 366

Satakunta 3 244 167 160 168

Kanta-Häme 3 496 163 161 172

Pirkanmaa 14 345 826 765 858

Päijät-Häme 6 034 341 329 378

Kymenlaakso 6 455 351 346 375

Etelä-Karjala 4 524 218 197 307

Etelä-Savo 2 886 156 156 212

Pohjois-Savo 3 749 216 203 216

Pohjois-Karjala 3 642 194 220 285

Keski-Suomi 5 465 280 272 347

Etelä-Pohjanmaa 2 013 85 103 134

Pohjanmaa 6 455 450 437 508

Keski- 
Pohjanmaa

1 047 68 63 71

Pohjois- 
Pohjanmaa

5 905 361 344 457

Kainuu 1 513 87 101 143

Lappi 2 867 138 169 221

Ahvenanmaa 1 318 67 58 41

Lähde: Tilastokeskus
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PERUSTUSLAISTA  
PARTIOIHANTEIS I IN

Suomen perustuslain (731/1999) mukaan ketään ei saa ilman hyväksyttävää perustetta 
asettaa eri asemaan sukupuolen, iän, alkuperän, kielen, uskonnon, vakaumuksen, mie-
lipiteen, terveydentilan, vammaisuuden tai muun henkilöön liittyvän syyn perusteella. 
Perustuslaissa säädetään myös eri etnisten ryhmien oikeudesta ylläpitää ja kehittää omaa 
kieltään ja kulttuuriaan.

Nuorisolain (72/2006) tarkoituksena on tukea nuorten kasvua ja itsenäistymistä. Tavoit-
teen toteuttamisessa lähtökohtina ovat yhteisöllisyys, yhteisvastuu, yhdenvertaisuus ja 
tasa-arvo, monikulttuurisuus ja kansainvälisyys, terveet elämäntavat sekä ympäristön ja 
elämän kunnioittaminen.

Kotouttamislain (493/1999) tavoitteena on edistää maahan kotoutumista, tasa-arvoa ja 
valinnan vapautta toimenpiteillä, jotka auttavat yhteiskunnassa tarvittavien keskeisten 
tietojen ja taitojen saavuttamista.

Ulkomaalaislaki (301/2004) turvaa hyvän hallinnon ulkomaalaisasioissa. Laki edistää 
oikeusturvaa ja hallittua maahanmuuttoa sekä kansainvälistä suojelua. Ulkomaalaislaki 
sisältää säädökset perheenjäsenten maahanmuutosta.

Yhdenvertaisuuslaki (21/2004) kieltää kaikenlaisen syrjinnän, joka perustuu ikään, et-
niseen tai kansalliseen alkuperään, kansalaisuuteen, kieleen, uskontoon, vakaumukseen, 
mielipiteeseen, terveydentilaan, vammaisuuteen, sukupuoliseen suuntautumiseen tai 
muuhun henkilöön liittyvään syyhyn. Laki sisältää myös Euroopan unionin etnisen 
syrjinnän vastaisen direktiivin eli rasismidirektiivin. Se kieltää etnisen alkuperän perus-
teella tapahtuvan syrjinnän työelämässä, koulutuksessa sekä myös muilla yhteiskunnal-
lisen elämän aloilla ja palveluissa. Yhdenvertaisen kohtelun periaate tulee toteutua etni-
sestä alkuperästä riippumatta. 

EU:n kotouttamispolitiikan yhteiset periaatteet on hyväksytty 19.11.2004. Kotouttamis-
politiikan tavoitteena on taloudellisen ja sosiaalisen yhteenkuuluvuuden edistäminen. 
Olennaisena osana työmarkkinoille pääsyn helpottamiseksi painotetaan entistä parempaa 
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kielitaitoa ja koulutusta. Lisäksi kunkin maan lainsäädännöllä torjutaan syrjintää, rasis-
mia ja muukalaisvihaa, jotka voivat vaikeuttaa kotoutumisprosessia.

YK:n ihmisoikeussopimuksen (108A/76) mukaisesti olemme sitoutuneet takaamaan 
syrjimättömyyden rotuun, ihonväriin, sukupuoleen, kieleen, uskontoon, poliittiseen tai 
muuhun mielipiteeseen, kansalliseen alkuperään, omaisuuteen tai syntyperään liittyen.

YK:n lapsen oikeuksien yleissopimuksen (1129/91) on allekirjoittanut 192 maata Suomi 
mukaan lukien. Lapsella tarkoitetaan jokaista alle 18-vuotiasta henkilöä. Sopimusvalti-
ot sitoutuvat takaamaan lapselle hänen hyvinvoinnilleen välttämättömän suojelun ja 
huolenpidon. Sopimuksen mukaan lapsella on oikeus omiin mielipiteisiin sekä oikeus 
ilmaista mielipiteensä, kunhan se ei loukkaa muita. Lapsen tulee voida itse päättää, 
millaista uskontoa hän haluaa seurata. Lapsella on oikeus käydä koulua, ja opetuksen 
on kehitettävä taitoja ja suvaitsevaisuutta. Edelleen vähemmistöryhmällä on oikeus 
puhua omaa äidinkieltään. Lapsella on oikeus lepoon ja vapaa-aikaan sekä vapaaseen 
osallistumiseen erilaiseen vapaa-ajantoimintaan.

Sisäasiainministeriön strategiatyöryhmän laatiman julkaisun Maahanmuuttajien tehok-
kaan kotouttamisen kolme polkua (33/2009) mukaisesti lasten ja nuorten polussa ta-
voitteena on taata maahanmuuttajanuorille riittävä kielitaito ja samat jatkokoulutukseen 
hakeutumisen edellytykset kuin kantaväestön nuorilla. Työryhmä toteaa, että lasten ja 
nuorten osalta haasteena on maahanmuuttajataustaisten lasten kielellisten ja yhteiskun-
nallisten valmiuksien kehittäminen. Nuorten puutteelliset valmiudet saattavat estää 
heitä hakeutumasta jatkokoulutukseen ja töihin. Kolmannen sektorin rooli korostuu 
harrastustoiminnan järjestäjänä. Julkaisussa todetaan sekä kielitaidon että lisääntyvän 
vuorovaikutuksen myönteisestä merkityksestä kotoutumiselle.

Partion peruskirjan mukaan partiotoiminta on puoluepoliittisesti sitoutumatonta ja 
kaikille avointa toimintaa, jonka tavoitteena on kasvattaa vastuuntuntoisia ja itsenäises-
ti ajattelevia nuoria. Partioihanteiden mukaisesti partiolainen kunnioittaa toista ihmis-
tä, rakastaa luontoa ja suojelee ympäristöä. Partiotoiminnan lähtökohdat antavat hyvän 
pohjan rakentaa sellaista toimintaa, jossa maahanmuuttajanuoret luontevasti oppivat 
kieltä ja pääsevät osallisiksi ikäistensä harrastustoimintaan. Näin partiotoiminta osaltaan 
tukee nuorten kotoutumista Suomessa.
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KÄS ITTEET AUTTAVAT  
YMMÄRTÄMÄÄN 

KULTTUURIIN LIITTYVIÄ KÄSITTEITÄ

ARVOMAAILMA
Arvomaailma on yksilön erilaisten arvojen kokonaisuus. Se määrittää, mikä meille on 
tärkeää ja keskeistä. Arvomaailma on perusta toiminnallemme ja suuntautumisellemme 
maailmassa sekä tärkeä identiteetin osatekijä.

ENNAKKOLUULO
Ennakkoluulo on perusteettomasti muodostettu mielipide. Ennakkoluulo perustuu usein 
puutteelliseen tietoon.

IDENTITEETTI
Identiteetti on ihmisen omakuvan, roolien ja toiminnan koko-
naisuus. Se sisältää eri ulottuvuuksia, kuten persoonallisen, 
sosiaalisen ja kulttuurisen tai kansallisen identiteetin. Ihmi-
sen identiteetti elää ja muokkautuu eri elämäntilanteiden 
myötä.

KSENOFOBIA
Ksenofobia tarkoittaa muu-
kalaisvihamielisyyttä tai 
muukalaispelkoa. Muu-
kalaispelko on kielteistä 
pelkoa muualta tulevia 
tai muuta etnistä ryhmää 
edustavia ihmisiä koh-
taan.
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MIEL IKUVA
Mielikuva tarkoittaa ennakkokäsitystä tai mielleyhtymää havaintojen kohteesta. Se ei 
vielä tarkoita totta tai perusteltua näkemystä kohteesta.

STEREOTYPIA
Stereotypia eli yleistys on yksinkertaistettu, leimaava, kapea ja kaavamainen mielikuva, 
mielipide tai arvio. Se voidaan muodostaa esimerkiksi toisesta ihmisestä, ryhmästä tai 
kansasta. Stereotypian ongelma on yksilöllisten erojen unohtaminen.

SUVAITSEVAISUUS
Suvaitsevaisuus on toisen ihmisen lähtökohdan ja vakaumuksen hyväksyntää, arvostus-
ta ja kunnioitusta.

TOISEUS
Toiseus on käsitteenä lähellä erilaisuutta ja tuntematonta. Toiseutta tuottaa se, kun ih-
misiä ei hyväksytä osaksi ryhmää, ”meitä”, vaikka he ovatkin läsnä

ÄIDINKIEL I
Äidinkieli on ihmisen ensimmäinen kieli ja perusta identiteetille ja kulttuurille. Ilman 
kieltä ei ole kulttuuria. Äidinkielen merkitys muiden kielten oppimiselle on ensiarvoisen 
tärkeä.

MAAHANMUUTTOON LIITTYVIÄ KÄSITTEITÄ

ASS IMILAATIO
Assimilaatio tarkoittaa sulautumista. Assimilaatiopolitiikka tarkoittaa toimenpiteitä, 
joiden avulla maahanmuuttajien toivotaan sulautuvan valtaväestöön oman taustansa 
syrjäyttäen.

ETNISYYS
Etnisyyden määrittely on vaikeaa. Kyse on ihmisen omasta kokemuksesta ja samaistu-
misesta ryhmäänsä, jonka kanssa kokee polveutuvansa samoista alkulähteistä ja edusta-
vansa samaa kulttuuriryhmää.
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INTEGRAATIO
Integraatio tarkoittaa sopeutumista, ei sulautumista. Integraatio tulee mahdolliseksi, 
kun vähemmistöryhmälle tai vähemmistöön kuuluvalle lapselle annetaan mahdollisuus 
säilyttää myös oma kulttuurinsa ja oppia äidinkieltään.

KOTOUTUMINEN
Kotoutuminen on prosessi, jossa maahanmuuttajat osallistuvat yhteiskunnan taloudel-
liseen, poliittiseen ja sosiaaliseen elämään. Kotoutumisen edellytyksenä ovat toimivat 
suhteet eri väestöryhmien välillä. Kotoutuminen on kaksisuuntainen ja jatkuva prosessi.

SEGREGAATIO
Segregaatio tarkoittaa eriytymistä, eriyttämistä ja eristämistä. Etnisiin vähemmistöihin 
liittyen se voi tarkoittaa enemmistön harjoittamaa eristämistä tai vähemmistön omaeh-
toista eristymistä.

LUPAKÄYTÄNTÖÖN LIITTYVIÄ KÄSITTEITÄ

KI INTIÖPAKOLAINEN
Kiintiöpakolaisia ovat henkilöt, jotka saapuvat Suomen eduskunnan vuosittain päättämän 
pakolaisten vastaanottomäärän, kiintiön, puitteissa.

MAAHANMUUTTAJA
Maahanmuuttaja on maahan saapuva syntyperältään ulkomaan kansalainen. Joskus 
käytetään myös ensimmäisen ja toisen polven maahanmuuttajan käsitteitä. Ensimmäisen 
polven maahanmuuttaja on syntynyt ulkomailla, ja toisen polven maahanmuuttaja on 
hänen jälkeläisensä. Varsinkaan Suomessa syntynyt henkilö tuskin haluaa itseään kut-
suttavan maahanmuuttajaksi, tai edes maahanmuuttajataustaiseksi. Joku haluaa käyttää 
vaikka suomensomalialaista, toinen venäläistä ja kolmas ei osaa itsekään määritellä, 
miksi häntä pitäisi kutsua. 

Tilapäisiä maahanmuuttajia kutsutaan puhekielessä ex-pateiksi. He ovat usein työko-
mennuksella maassa muutaman vuoden ajan.
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OLESKELULUPA
Maassa oleskeluun tarvittava asiakirja.

PAKOLAINEN
Pakolaisia ovat YK:n yleissopimuksen mukaan ihmiset, jotka vainon pelosta joutuvat 
jättämään kotimaansa. He kuuluvat ehkä vainottuun rotuun, uskontokuntaan, kansal-
lisuuteen, väestöryhmään tai heillä on erityinen poliittinen katsomus ja siksi heidän 
henkilökohtainen turvallisuutensa on vaarassa heidän omassa maassaan.

PALUUMUUTTAJA
Paluumuuttajia ovat kotimaahansa takaisin muuttavat henkilöt ja heidän mukanaan 
seuraavat perheen jäsenet. Paluumuuttajiksi luetaan myös ne maahanmuuttajat, joiden 
esi-isät ovat muuttaneet Suomesta useampia sukupolvia sitten.

S I IRTOLAINEN
Siirtolainen on henkilö, joka muuttaa pysyvästi asumaan toiseen maahan. Siirtolaisella 
tarkoitetaan sekä maahanmuuttajaa että maastamuuttajaa.

TURVAPAIKANHAKI JA
Turvapaikanhakijoita ovat henkilöt, jotka maahan saapuessaan pyytävät turvapaikkaa 
vedoten YK:n pakolaisyleissopimukseen ja Suomen lainsäädäntöön. Turvapaikanhakijat 
majoitetaan yleensä anomuksen käsittelyajaksi vastaanottokeskuksiin. 
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M ITÄ RAS ISMI  ON?

Rasismi eli rotusyrjintä perustuu 
sellaisiin uskomuksiin ihmisten pe-
rustavanlaatuisesta biologisesta ja/
tai kulttuurisesta erilaisuudesta, joka 
asettaa toisen ihmisryhmän toisen 
yläpuolelle niin moraalisesti, älylli-
sesti kuin kulttuurisestikin. Erot 
ryhmien välillä nähdään biologisina 
ja sukupolvelta toiselle siirtyvinä. 
Nämä uskomukset oikeuttavat ih-
misryhmien negatiivisen kohtelun 
rotuoppien perusteella, toisaalta 
biologiset erot nähdään kulttuurisi-
donnaisina. Rasismi asettaa rodut ja 
kulttuurit hierarkkiseen arvojärjes-
tykseen, jossa oma ”rotu” ja oma 
kulttuuri nähdään yhteiskunnan kehityk-
sen huippuna. 

Rasismia on sellainen toiminta, jonka päämääränä 
tai seurauksena on henkilön tai ryhmän ihmisoikeuksien kieltä-
minen tai vaarantuminen ryhmän todellisten tai kuviteltujen etnisten tai rodullisten 
ominaisuuksien tähden. Rasismi ilmenee muun muassa ennakkoluuloina, poissulkemi-
sena, vihamielisenä käytöksenä ja vahingolliseksi tarkoitettuna toimintana, se voi olla 
enemmän tai vähemmän vakavaa. Myös erilaiset käytänteet, toiminnot ja yhteiskunnan 
rakenteet voivat tuottaa epätasa-arvoa tai olla muutoin omiaan tuottamaan ja ylläpitä-
mään rasistisia mielikuvia. Tällainen rasismi voi olla myös tahatonta ja huolimattomuu-
desta johtuvaa. Myös jotkut puhetavat asettavat toisen ”rodun” toista paremmaksi, 
toiset saattavat sulkea tietynlaiset ihmiset jonkin yhteisön, esimerkiksi suomalaisuuden 
ulkopuolelle. Rasismi voi olla avointa ja tietoista. ”En ole rasisti mutta…”-lauseet ker-
tovat vähintäänkin ennakkoluuloista, mutta niiden taakse usein kätkeytyy piilorasismia.
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Syrjinnällä tarkoitetaan sellaista toimintaa, jonka vaikutuksesta ihmiset ilman hyväksyt-
tävää perustetta joutuvat eri asemaan. Se on ihmisten eriarvoista kohtelua tai torjuntaa 
tiettyyn ryhmään kuulumisen perusteella. Syrjintä voi olla välitöntä tai välillistä. Rasis-
mi voi olla yksi syrjinnän syy, muita syitä ovat esimerkiksi sukupuoli, ikä tai vammaisuus.

Tutkimusten mukaan Suomessa asuvista ulkomaalaistaustaisista noin puolet on kokenut 
rasismia jossain määrin.  Nuoret maahanmuuttajat kokevat Suomen rasistiseksi ja en-
nakkoluuloiseksi maaksi. Nuorista erityisesti somalitaustaiset nuoret kokevat rasismia.  
Rasististen rikosten määrä on kasvanut Suomessa samaan tahtiin ulkomaalaistaustaisten 
määrän kasvun kanssa. Harva rasismin uhreista kuitenkaan ilmoittaa kokemastaan 
kohtelusta poliisille.

Rasismista aiheutuu monenlaisia seurauksia. Rasismin uhreille seuraukset voivat olla 
jopa traagisia, sillä se vaikuttaa suoraan uhrin henkiseen hyvinvointiin. Rasismi vaikeut-
taa maahanmuuttajien kotoutumista

Rasismin ja syrjinnän vastustaminen on kaikkien tehtävä aina ja kaikkialla. Toista ih-
mistä tulee kunnioittaa riippumatta hänen seksuaalisesta suuntautumisestaan tai suku-
puolestaan, uskonnostaan tai uskonnottomuudestaan, ihonväristään, kielestään, painos-
taan, pituudestaan, äänekkyydestään tai hiljaisuudestaan. Rasismin vastustaminen ei ole 
ainoastaan syrjinnän vastustamista, vaan halua puhua erilaisuuden puolesta. Asenteisiin 
täytyy vaikuttaa, jottei vääriä uskomuksia synny. Rasismi ja ennakkoluulot ovat syvällä 
suomalaisissa. Koti ja koulu ovat tärkeitä paikkoja rasisminvastaiseen kasvatukseen, 
mutta myös partiossa voidaan vaikuttaa asiaan. Partiossa rasismi ja syrjintä voivat ilme-
tä monin tavoin. Lippukunnan jonotuslistalta voidaan jättää soittamatta kokonaan 
sellaisen lapsen kotiin, jolla on ulkomaalaiselta kuulostava nimi, toiseen uskontoon 
kuuluvalle lapselle ei välttämättä anneta vaihtoehtoja kristilliseen ohjelmaan.  Esimer-
kiksi lupauksenannot järjestetään usein kirkoissa jumalanpalveluksen yhteydessä eikä 
muuta vaihtoehtoa tarjota. 
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USKONTO PARTIOSSA

Uskonto ja partio kuuluvat yhteen. Partion peruskirja määrittelee muun muassa suoma-
laisen partiotoiminnan arvopohjan, tavoitteet ja toimintaperiaatteet. Lähtökohtana on 
ihmiskuva, jossa ihmisellä on velvollisuuksia suhteessa Jumalaan, omaan itseen, muihin 
ihmisiin, yhteiskuntaan ja ympäristöön. Suhde Jumalaan merkitsee myönteistä asennet-
ta uskontoon, hengellisyyden etsimistä ja elämistä oman hengellisen vakaumuksen ja 
yhteisön mukaisesti. Partio on siis avoin kaikkien uskontojen edustajille kuin myös 
uskonnottomille. Partioon voi liittyä uskonnosta riippumatta. Maailmassa partiotoimin-
taa on niin muslimi- kuin hindulaisissa maissa, eikä partioliike ole kiinnittynyt mihinkään 
tiettyyn uskontoon.

Partiossa saa aineksia oman identiteetin, elämänkatsomuksen ja jumalasuhteen ra-
kentamiseen. Partiolaiselle muodostuu käsitys eettisesti oikeasta ja väärästä sekä kyky ja 
halu toimia oikeaksi pitämiensä asioiden puolesta. Partiolippukuntien tarjoama partio-
kasvatus kehittää myös myönteistä asennoitumista uskontoon omasta uskonnosta tai 
vakaumuksesta riippumatta.

Suomalaisista suurin osa on evankelis-luterilaisen kirkon jäseniä. Evankelis-luterilai-
sella kirkolla on Suomen perustuslaissa erityisasema, ja sitä koskee erityinen kirkkolaki. 
Myös ortodoksisen kirkon asema on määritelty sitä koskevassa erityislaissa. Partion 
peruskirjassa tai partio-ohjelmassa ei ole määritelty mitään tiettyä uskontoa tai jumalaa. 
Suurimmalla osalla lippukunnista kuitenkin on taustayhteisönään evankelis-luterilainen 
seurakunta. Myös Suomen partiolaiset on sopinut yhteistyösopimuksen Suomen 
evankelis-luterilaisen kirkon ja Suomen ortodoksisen kirkon kanssa. Allekirjoittamalla 
taustayhteistyösopimuksen lippukunta sitoutuu antamaan taustayhteisön tunnustuksen 
mukaista uskonnollista kasvatusta kuitenkin jäsenten vakaumusta kunnioittaen. 

Moni lippukunta antaa lupauksensa kirkossa ja moni pääkaupunkiseudun koloista 
sijaitsee kirkon tiloissa. Sisaruspiirissä saatetaan toivottaa ”hyvää yötä Jeesus myötä” ja 
kristinuskoon viittaavia lauluja voidaan laulaa niin ruokajonossa kuin iltanuotiollakin. 
Toisissa lippukunnissa uskonto ei näy taas juuri mitenkään, vaikka lippukunnan taus-
tayhteisönä olisikin seurakunta.

Suomessa uskonto ajatellaan yleensä yksityisasiaksi eikä uskonnosta puhumista koe-
ta luonnolliseksi. Vaikka luterilaiseen kirkkoon kuulukin yli 80 prosenttia suomalaisista, 
se ei tarkoita sitä, että kaikki nämä määrittäisivät itseään kuitenkaan uskovaiseksi. Maal-
listuneelle kirkon jäsenelle uskonto ei ole välttämättä kovinkaan tärkeä. Uskoville us-
konnosta riippumatta uskonto on kuitenkin suuri osa elämää. Uskontokuntiin kuulu-
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mattomia on noin 17 prosenttia, osa näistä harjoittaa uskontoaan rekisteröimättömissä 
uskonnollisissa yhdistyksissä. Mahdollisuus uskontojen harjoittamiseen on turvattu 
Suomessa uskonnonvapauslailla. Suomen kouluissa opetetaan kristinuskoa ja seitsemää 
muuta uskontoa. Kristinuskon opetus jakautuu evankelis-luterilaiseen, ortodoksiseen, 
katoliseen, adventistiseen ja vapaakirkolliseen opetukseen. Muut seitsemän uskontoa 
ovat islam, juutalaisuus, bahá’í, buddhalaisuus, mormoniuskonto, krishnatietoisuus ja 
kristiyhteisön tunnustus. 

Seuraavaksi kerrotaan käytännön perustietoja uskonnoista, joita harjoitetaan Suo-
messa. Tässä ei suinkaan esitellä kaikkia uskontoja, vaan lähinnä suurimmat.

BUDDHALAISUUS

Ensimmäinen buddhalainen yhteisö perustettiin Suomeen 1940-luvulla, sen jälkeen 
Suomeen on perustettu kymmenisen muuta buddhalaista yhteisöä. Suomeen on myös 
muuttanut tuhansia ihmisiä buddhalaisista Aasian maista, pääosin Thaimaasta ja Viet-
namista. Nurmijärvellä on thaibuddhalaisten temppeli ja Helsingissä on useitakin 
buddhalaisia keskuksia. Buddhalaisuuden päämääränä on valaistuminen, päämäärän 
saavuttamiseksi buddhalaiset seuraavat moraalisen käyttäytymisen ohjeita ja meditoivat. 
Buddhalaiset maallikot ja munkit harjoittavat uskontoa hyvin eri tavoin. 

Monet buddhalaiset ovat kasvissyöjiä, sillä buddhalaisuuden tärkein elämänohje on 
olla tuhoamatta elämää. Suuri osa buddhalaisista ei myöskään käytä alkoholia. Monet 
buddhalaiset seuraavat keskitietä eli noudattavat kohtuullisuutta, eivätkä kieltäydy 
isännän tarjoamasta lihasta.

HINDULAISUUS

Suomessa asuu noin nelisen tuhatta hindua, jotka ovat alun perin kotoisin lähinnä 
Aasiasta. Lisäksi hindulaisperäisiä liikkeitä, joissa jäsenet ovat usein suomalaissyntyisiä, 
on Suomessa nelisenkymmentä. Hare Krishna-liikkeellä on temppeli Helsingin Ruoho-
lahdessa. Temppelissä harjoitetaan päivittäin hindulaisten perinteiden ja rituaalien 
mukaista temppelipalvelusta eli pujaa. Pujan voi kuitenkin suorittaa missä tahansa, ja 
siksi puja tavallisesti suoritetaankin oman kotialttarin edessä. Hindut palvovat monia 
eri jumalolentoja, joita periaatteessa on rajoittamaton määrä.

Osa hinduista on kasvissyöjiä, jotkut noudattavat tiukkaakin vegaanista ruokavalio-
ta. Lehmää pidetään pyhänä, ja varsinkin sen lihan syömistä vältetään. Monet hindut 
myös välttävät alkoholia ja tupakkaa. Jotkut hindut myös paastoavat tietyin väliajoin.
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I SLAM

Islaminuskoisia asuu Suomessa noin 40 000. Pieni osa heistä on Suomessa jo pitkään 
asuneita tataareja, loput Suomeen lähinnä 1990-luvun jälkeen muuttaneita muslimeita 
ja heidän Suomessa syntyneitä lapsiaan. Suurimmat Suomeen muuttaneet islaminuskoi-
set ryhmät ovat somalialaiset, arabit, kurdit, Kosovon albaanit ja turkkilaiset. Pääosa 
Suomen muslimeista, kuten muistakin maahanmuuttajista, asuu pääkaupunkiseudulla. 

Islam jakautuu kahteen suuntaukseen, sunneihin ja shiioihin. Suomessa suurin osa 
muslimeista on sunnimuslimeja.  Muslimit kokoontuvat moskeijoissa, joita pääkaupun-
kiseudulla on toistakymmentä. Muslimit kokoontuvat perjantaisin moskeijoihin per-
jantairukoukseen, joka on viikon tärkein rukous. Muuten muslimit rukoilevat viisi 
kertaa päivässä. Monille muslimeille vuoden suurin juhla on Eid, jolloin juhlitaan Ra-
madanin eli paastonajan päättymistä. 

Islam kehottaa naisia säädylliseen ja peittävään pukeutumiseen, mutta se, kuinka 
paljon peitetään, on tulkintakysymys. Osa Suomessa asuvista musliminaisista pukeutuu 
länsimaisittain ja osa käyttää pään peittävää huivia ja pieni osa on valinnut täyshunnut-
tamisen. Hunnun käyttö voi olla myös keino vahvistaa omaa kulttuurista identiteettiä.

Suurin osa muslimeista ei syö sianlihaa, ja lisäksi Koraanin ohjeen mukaan ruoaksi 
valmistettava liha tulee olla islamin sääntöjen mukaan teurastettua. Alkoholin käytön 
islam kieltää. Ramadanin aikana terveet aikuiset paastoavat kuukauden. Auringon ol-
lessa ylhäällä paastoava muslimi ei syö, ei juo, ei tupakoi. Ramadanin osuessa Suomessa 
kesälle, noudatetaan tarvittaessa esimerkiksi islamin pyhien paikkojen paastoaikataulua.

JUUTALAISUUS

Suomessa on noin 1300 juutalaista. Suomen juutalaisväestö koostuu pääosin Suomeen 
1900-luvun alussa jääneiden venäläissotilaiden perheistä, mutta viime vuosina Suomeen 
on myös muuttanut jonkun verran juutalaisia pääosin Israelista ja Venäjältä. Synagogat 
sijaitsevat Helsingissä ja Turussa. 

Osa juutalaisista noudattaa tiukkaa ruokavaliota. Kosher-ruokavaliossa esimerkiksi 
sika, monet merenelävät ja riistalinnut ovat kiellettyjä. Ruoaksi valmistettavat eläimet 
on teurastettava oikein, eikä liharuokaa saa syödä maitotuotteiden kanssa.
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KRIST INUSKO

Kristinusko tuli Suomen alueelle varhaiskeskiajalla sekä lännestä että idästä. Lännestä 
levisi katolinen usko ja idästä ortodoksinen usko. Katolilaisuus oli valtionuskontona 
Ruotsissa 1500-luvulle saakka, jolloin reformaation myötä luterilaisuus tuli uudeksi 
valtionuskonnoksi. Suomen evankelis-luterilaisessa kirkossa on noin 4,3 miljoonaa jä-
sentä, ortodoksisessa kirkossa noin 60 000 jäsentä ja katolisessa kirkossa noin kymme-
nentuhatta jäsentä. 

Kirkkoja on Suomessa jokaisessa kaupungissa ja kunnassa. Kirkoissa jumalanpalve-
lusta vietetään sunnuntaisin, joka on kristityille pyhä päivä. Juhlapäivät perustuvat 
Jeesuksen muistamiseen, jouluna muistetaan Jeesuksen syntymää ja pääsiäisenä kuolemaa. 
Pappeuden ymmärtäminen ja jossain määrin ihmiskäsitys erottavat ortodokseja, katoli-
sia ja luterilaisia. Myös idän ja lännen kirkkojen jumalanpalvelusjärjestykset poikkeavat 
toisistaan. Ortodoksi- ja katoliset papit ovat aina miehiä, luterilaisessa kirkossa myös 
nainen voi olla pappi. Katoliset papit ovat naimattomia, kun taas ortodoksi- ja luteri-
laiset papit voivat olla perheellisiä. Suomessa on myös monia muita kristittyjä liikkeitä 
kolmen suuren kirkkokunnan lisäksi. Näitä ovat luterilaiset herätysliikkeet, rukoilevai-
suus, herännäisyys, evankelisuus, lestadiolaisuus, viidesläisyys ja karismaattisuus.’’

Suuria kristillisperäisiä liikkeitä ovat Jehovan todistajat ja Myöhempien Aikojen 
Pyhien Jeesuksen Kristuksen Kirkko. 
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MONIKULTTUURISUUS  
PARTIOSSA

Partio on oikeastaan hyvin 
suomalainen harrastus, on-
han partio ollut osa suoma-
laista yhteiskuntaa jo sata 
vuotta. Partiossa liikutaan 
luonnossa, syödään makkaraa ja 
pullaa, tervehditään Suomen 
lippua, tehdään siis monia asioita, 
jotka usein yhdistetään suomalai-
suuteen. Partiossa ei ole kuitenkaan 
mukana maahanmuuttajia, aina-
kaan samassa suhteessa kuin väes-
tössä. Jotta partio olisi aidosti avoin 
harrastus kaikille kulttuuritaustasta 
riippumatta, tulisi sen muuttua ainakin joltain osin ja partiolaisten tulisi olla valmiita 
tekemään asioita toisin kuin on totuttu. Lippukuntien voi olla vaikea havaita muutos-
tarpeita nykyisessä toiminnassaan saadakseen uusia jäseniä monenlaisista taustoista 
mukaan ja pitääkseen nämä sitten mukana toiminnassa. Vanhoja toimintatapoja joudu-
taan muuttamaan monikulttuuriseen partioon paremmin soveltuviksi ja se voi tuntua 
haastavalta. Uskonnollisista tai kulttuurisista syistä moni asia, joka meidän mielestämme 
on aivan normaali ja kuuluu luonnollisena osana partioon, voi jollekin tuntua aivan 
mahdottomalta.
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RUOKAILU

Erilaiset ruokailujärjestelyt ovat tuttuja partiossa, joka leirillä ja retkellä täytyy ottaa 
huomioon kaikenlaiset erityisruokavaliot ja allergiat, eikä uskonnollisista syistä johtuva 
erityisruokavalio ole yhtään sen hankalampi toteuttaa kuin allergiatkaan. Muslimit eivät 
syö sianlihaa, mutta se ei kuitenkaan tarkoita, että he olisivat kasvissyöjiä. Sianlihan ti-
lalle kannattaa etsiä muuta lihaa, esimerkiksi kanaa tai kalaa, joka sopii useimmille. 
Makkaroistakin kannattaa tarkistaa mitä lihaa ne sisältävät. Soijanakit ja muu kasvisruo-
ka ei ole välttämättä paras vaihtoehto kuin niille, jotka ilmoittavat syövänsä kasvisruokaa.

PUKEUTUMINEN JA  VARUSTEET

Partiolaiset pukeutuvat partioasuun juhlatilaisuuksissa ja retkeilyvaatteisiin metsässä. 
Kololle tullaan useimmiten ihan tavallisissa vaatteissa.  Osa muslimitytöistä ja -naisista 
pukeutuu peittäviin vaatteisiin, usein vähintäänkin pään peittävään huiviin. Sekä par-
tiopaita että muut varusteet saattavat tuoda monille militaristisia mielikuvia. Partiopai-
ta merkkeineen tulee kalliiksi eikä kaikilla ole siihen välttämättä varaa. Kaikki eivät 
näistä tai muista syistä ehkä halua käyttää partiopaitaa, joten siihen ei pidä ketään pa-
kottaa tai antaa sen puuttumisen häiritä toimintaa.

Partioretkille lähdettäessä tarvitaan kaikenlaisia varusteita mukaan. Maahanmuutta-
japerheillä ei välttämättä ole mitään kokemusta retkeilyvälineistä, vielä vähemmän kuin 
kantaväestöön kuuluvilla vanhemmilla.  Rahaakaan ei suurissa maahanmuuttajaperheis-
sä ehkä ole kovin paljon ylimääräistä, eikä tuttavaperheilläkään ole tarvittavia makuu-
pusseja ja -alustoja, joita voisi lainata. Lippukunnassa kannattaa miettiä jonkinlaisen 
lainausjärjestelmän käyttöönottoa eikä muutaman makuupussin ja -alustan ostaminen 
lainattavaksi ole ollenkaan huono idea. 

TYTÖT JA  POJAT ER IKSEEN

Uskonnollisista tai kulttuurisista syistä johtuen tytöille ja pojille ei murrosiästä alkaen 
ole välttämättä soveliasta toimia kaikissa tapauksissa yhdessä. Voi olla hyvä tehdä erikseen 
retkiä tytöille ja pojille, tai ainakin majoittaa tytöt ja pojat erikseen niin kämpissä kuin 
teltoissakin, niin kuin monessa lippukunnassa nytkin tehdään. Partiolaiset ovat tottuneet 
jakamaan jopa saunavuorot, eikä niistä tarvitse luopua, mutta pitää muistaa ottaa huo-
mioon, että joillekin yhteiset saunavuorot eivät missään nimessä ole mahdollista. Sopi-
vien peseytymismahdollisuuksien puuttuminen voi aiheuttaa sen, ettei joku tulekaan 
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seuraavalla kerralla enää ollenkaan mukaan.  Perinteiset sukupuoliroolit voidaan ja 
kannattaakin kyseenalaistaa, mutta ei niin, että se estää joitain liittymästä partioon. 

VANHEMPIEN KOHTAAMINEN

”Puhuuko se sudarin äiti ollenkaan suomea, entä jos se ei puhu englantiakaan?” Van-
hemmat ovat samanlaisia, ovat he sitten alkuperältään suomalaisia tai kotoisin jostain 
muualta, aivan kuten lapsetkin. Kaikille vanhemmille kaikkein tärkein on oma lapsi. 
Muualta muuttaneet vanhemmat ovat varmasti enemmän huolissaan omasta lapsestaan 
kodin ulkopuolella kuin kantasuomalaiset vanhemmat, sillä he eivät ole omassa tutussa 
ympäristössään eivätkä tunne suomalaista kulttuuria ehkä kovin hyvin.  Partio-sana ei 
ehkä kerro heille yhtään mitään siitä, mistä partiossa on kyse. Vanhempainilta, jossa 
kerrotaan partiosta yksinkertaisella suomen kielellä, auttaa, mikäli vanhemmat vain 
ymmärtävät. Lapsia ei kannata käyttää tulkkeina vanhempien ja johtajien välillä, mutta 
joskus voi olla mahdollista, että vanhemmilla on joku mukana tulkkaamassa.  Englan-
tikin saattaa olla yhteinen kieli johtajiston ja vanhempien välillä, mutta täytyy muistaa, 
etteivät kaikki maahanmuuttajat suinkaan osaa englantia.

LUONTO

Metsä ei ole kaikille paikka, jonne mennään nauttimaan luonnon rauhasta ja kauniista 
maisemista. Toisille metsä voi tarkoittaa vaarallisia petoja, myrkyllisiä käärmeitä, miino-
ja tai aseellisia rikollisia. Teltassa nukkuminen voi kuulostaa sekä lapsesta että aikuisesta 
pahimmalta mahdolliselta asialta, eivätkä vanhemmat välttämättä halua päästä lastaan 
metsäyöretkelle, eikä ehkä lapsikaan halua mukaan.  Luonnossa liikkuminen ei ole 
kaikille tuttua, joten luontoon tutustuminen täytyy aloittaa alusta. Meillä se on kuiten-
kin varsin helppoa, sillä Suomessa jokamiehen oikeudet mahdollistavat kaikille suhteel-
lisen vapaan liikkumisen luonnossa ja suomalaiset metsät ovat kuitenkin turvallisia. 
Perheet voidaan vaikka pyytää mukaan päiväretkelle metsään, jotta luonto tulisi kaikil-
le tutuksi.

RAS ISMIN VASTUSTAMINEN

Rasismista partiossa ei varmaan kukaan halua puhua. Partiossakin on rasismia. Partios-
sa tulee reilusti puhua rasismista ja muusta syrjinnästä kaikenikäisten partiolaisten 
kanssa ja sitä pitää aktiivisesti vastustaa. Kaikenlaiseen syrjintään ja rasismiin tulee myös 
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puuttua saman tien. Partiojohtajan pitää aina puuttua kaikenlaiseen syrjintään, eikä 
sivustakatsomista tule suvaita.

USKONTO PARTIOTOIMINNASSA

Monet lippukunnat antavat lupauksensa kirkossa, eivätkä halua tilaisuutta pois sieltä 
siirtääkään. Lupauksenannon järjestäminen kirkossa saattaa kuitenkin jättää tilaisuudes-
ta pois sellaisia lapsia, jotka eivät kuulu kirkkoon eivätkä halua kirkkoon edes tulla. 
Lippukunnan, joka järjestää tapahtumia kirkossa tai osallistuu jumalanpalveluksiin, 
pitäisi ainakin tarjota mahdollisuus lupauksenantoon myös muualla. Lippukunnassa voi 
myös keskustella olisiko ehkä parempi siirtää lupauksenanto kokonaan pois kirkosta, 
jotta ne, jotka kirkkoon eivät tule, eivät tunne itseään syrjityiksi ja pääsisivät myös osal-
listumaan tapahtumiin. Jotkut muut perinteet saattavat myös kristillisten piirteidensä 
takia häiritä ei-kristittyjä. Myös muun uskonnon kuin luterilaisuuden harjoittamiseen 
on annettava mahdollisuus. Mikäli esimerkiksi muslimipartiolaiset haluavat rukoilla 
päivän aikana, heille tulee tarjota siihen mahdollisuus. Rauhallinen paikka rukoilla ja 
peseytymismahdollisuus ennen rukousta riittävät. Eri uskontokuntiin kuuluvien van-
hempien kanssa kannattaa avoimesti keskustella uskonnon näkymisestä partiossa.

PARTION NÄKYVYYS

Partioon liitetään kaikkialla erilaisia mielikuvia. Yleensä partio tunnetaan positiivisena 
harrastuksena, mutta se saattaa herättää myös negatiivisia ajatuksia esimerkiksi milita-
ristisen pukeutumisen takia. Partio on maailmanlaajuinen liike, joten partio voi hyvin-
kin olla tuttu jo kotimaista. Kuitenkin partio saatetaan yhdistää myös negatiivisiin 
mielikuviin, kuten pioneeritoimintaan entisissä Neuvostoliiton maissa. Kun partiosta 
kerrotaan ihmisille, joilla ei ole juuri mitään ennakkokäsityksiä partiosta, täytyy olla 
tarkkana mitä ja miten siitä kertoo. Maahanmuuttajalasten vanhemmat eivät ehkä ym-
märrä suomea täydellisesti, joten ainakaan partiosanastoa ei tule käyttää. 
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MONIKULTTUURINEN  
PARTIO,  

ES IMERKKEJÄ MAAILMALTA

Monissa muissa Euroopan maissa niin viranomaiset 
kuin partiolaiset ovat olleet aktiivisempia monikult-

tuurisuuskysymyksissä kuin Suomessa. 
Tämä tietenkin johtuu osin myös siitä, että 
Keski-Euroopan maissa ja muissa Pohjois-
maissa maahanmuuttajia on ollut jo kauan, 

ja heitä on enemmän kuin Suomessa. Belgias-
sa, Norjassa ja Ruotsissa partiolaiset ovat vastanneet 
lisääntyneen maahanmuuton asettamaan haasteeseen. 

RUOTSI

Ruotsin partiojärjestö on asettanut yhdeksi tavoitteekseen jäsenmäärän lisäämisen vuo-
teen 2015 mennessä nykyisestä 90 000 partiolaisesta 200 000 partiolaiseen. Strategia-
ohjelman mukaisesti jäsenhankintaa on laajennettu tietoisesti entistä monimuotoisem-
man ja monikulttuurisemman partion suuntaan. Tavoite on vaikuttanut niin ohjelma-
työhön kuin viestinnän ja koulutuksen uudelleen arviointiin. Lähtökohtana on, että 
järjestöllä on selkeä oma kuva ja ulospäin näkyvä yhtenäinen profiili.

KAMU-hanke on tutustunut kahteen monikulttuurisuusprojektiin Ruotsissa. Molem-
missa hankkeissa tavoitteena on myös maahanmuuttajien kotoutumisen edistäminen ja 
suvaitsevaisuuden lisääminen yhdessä toimimisen keinoin.

Seikkailuprojekti lähti liikkeelle Göteborgissa ja keskeistä siinä on järjestää tietyn asuin-
alueen 4–5-luokkalaisille lapsille kesäleirejä, joilla myös ohjaajat edustavat leiriläisten 
kulttuuritaustaa. Hankkeessa ovat mukana asuinalueen muut järjestöt, nuorisotoimi, 
taloyhtiöt ja muut nuorison harrastustoiminnasta kiinnostuneet tahot. Kesäleireillä 
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ohjelma on partio-ohjelman mukaista, ottaen huomioon osallistujien taustat. Leirit 
kestävät 3–5 päivää. Tarkoitus on, että leirien jälkeen lapset liittyvät asuinpaikkansa 
lähilippukuntaan. Toimintamalli on osoittautunut onnistuneeksi. Kesällä 2010 leirejä 
järjestetään 11 paikkakunnalla.

Avoin kaikille-projekti lähti liikkeelle Tukholman esikaupunkialueella myös avoimella 
leiritoiminnalla. Leiri oli päiväleiri ja pidettiin hyvin lähellä lasten kotipaikkaa. Tavoit-
teena oli kokonaan uuden lippukunnan perustaminen. Kaksivuotisen projektin jälkeen 
lippukunta toimii ja uusia jäseniä tulee. Tästä hankkeesta saatiin hyvä malli uuden 
lippukunnan perustamiseksi alueelle, missä partiotoimintaa ei ollut.

Kokemuksista opittavaa monikulttuurista partiota tavoiteltaessa:
- Partion vahvuus on hyvä osaaminen ja toiminnan joustavuus. Johtajien tulee saada 

omalta organisaatioltaan ajantasainen monikulttuurisuuskoulutus.
- Käytännössä lippukunnan omalla alueella on lähdettävä tekemään partiota tutuksi 

erilaisissa alueen tapahtumissa. Kumppaneiksi etsitään alueen yhdistyksiä ja 
monikulttuurisuustyön avainhenkilöitä. Perheiden luottamuksen saavuttaminen 
on tärkeää.

- Kaikille projekteissa mukana oleville annetaan sovitut vastuut. Toiminta vaatii 
pitkäjänteisyyttä ja sitkeyttä. Sen vuoksi oman työn seuranta ja päiväkirjapito 
kannattaa. 

NORJA

Oslon alueella aloitettiin vuonna 2006 projekti, jonka tavoitteena oli saada vähemmis-
tötaustaisia lapsia, nuoria ja aikuisia mukaan partioon. Kolme lippukuntaa osallistui 
hankkeeseen.

Projektissa toteutettiin esite partiosta seitsemällä kielellä, avoimia markkinointipäiviä ja 
aktiviteettejä ulkona, partiota esiteltiin muille nuorisotyöntekijöille, luotiin verkostoja, 
kutsuttiin vieraita leireille ja retkille.

Norjalaisten kokemuksissa painottuivat koulun tärkeys, kaikille avoimet markkinapäivät, 
joissa partio oli näkyvästi esillä sekä yhteistyö maahanmuuttajien yhdistysten kanssa. 
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Lapsille ja nuorille suunnatulle hyvälle ja organisoidulle harrastukselle on huomattu 
olevan kova kysyntä maahanmuuttajapiireissä. Näiden lasten ja nuorten mukaan saami-
nen on kuitenkin koettu vaikeammaksi kuin norjalaistaustaustaisten lasten ja nuorten 
mukaan saaminen. Projektin tekijät korostavat yhteistyön merkitystä ja erityisesti sen 
muistamista, että partio on hyvä harrastus, jota kannattaa markkinoida kaikille.

BELGIA

Belgiassa Flanderin alueen partiolaisilla monikulttuurisuus on ollut tärkeä osa partio-
toimintaa jo monta vuotta. Belgialaiset ovat järjestäneet useana kesänä eri kaupungeissa 
avoimia leirejä, joille kutsutaan lapsia ja nuoria erilaisista lähtökohdista. Niin maahan-
muuttajalapset kuin sosiaalisesti haavoittuvista oloista tulevat lapset ovat tervetulleita 
avoimille leireille. Myös osa leirien ohjaajista tulee partion ulkopuolelta.

Belgialaiset ovat kehittäneet myös Beauty box -materiaalipaketin kaikkien lippukuntien 
käytettäväksi. Beauty boxit sisältävät pelejä, esitteitä ja muuta monikulttuurisuuteen 
liittyvää materiaalia. Beauty boxien avulla lippukunnat voivat kouluttaa johtajiaan mo-
nikulttuurisuuteen liittyvissä kysymyksissä.
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