Hengellisyys
No man is much good unless he believes in God
and obeys His laws. So every Scout should have
a religion. .. Religion seems a very simple thing:
First: Love and Serve God. Second:
Love and serve your neighbour.
Partioliikkeen perustaja
Robert Baden-Powell, Scouting For Boys, 1908

KUVA LINNEA EEROLA

PARTIOSSA

Partio perustuu vapaaehtoisuuteen ja on avoin kaikille,
jotka hyväksyvät sen päämäärän ja arvopohjan. Partioliikkeeseen
kuuluu oman maailmankatsomuksen etsiminen ja myöteinen suhde
hengellisyyteen. Partioliike ei ole sitoutunut mihinkään uskontoon,
vaan toimii positiivisen uskonnonvapauden periaatteen mukaisesti.

Partioliike syntyi Englannissa 1907. Nykyään
maailmassa on yli 40 miljoonaa partiolaista
lähes kaikissa maissa. Maailmanlaajuisesti
partiolaiset edustavat kaikkia suuria
maailmanuskontoja.
Koko partioliikkeen arvopohjan linjaavat
kaksi maailmanlaajuista järjestöä, joihin
Suomen partiolaiset kuuluvat, Partioliikkeen
Maailmanjärjestö WOSM ja Partiotyöttöjen
Maailmanliitto WAGGGS. Ne ovat linjanneet
kolme partioliikkeettä ohjaavaa perusperiaattetta: partiolaisella on suhde Jumalaan,
suhde itseen ja suhde toiseen ihmiseen
(duty to God , duty to others, duty to self,
WC § II.1).

PERUSKIRJA
SANOITTAA ARVOPOHJAA
Suomessa partiolaisten toimintaa
linjaa virallisesti partion peruskirja (vuodelta 2008), joka pohjautuu
maailmanjärjestöjen määrittelemiin
arvoihin. Peruskirjan mukaan partiotoiminnan lähtökohtana on ihmiskuva,
jossa ihmisellä on velvollisuuksia
suhteessa Jumalaan, omaan itseen,
muihin ihmisiin, yhteiskuntaan ja ympäristöön. Suhde Jumalaan on selitetty merkitsevän myönteistä asennetta
uskontoon, hengellisyyden etsimistä
ja elämistä oman hengellisen vakaumuksen ja yhteisön mukaisesti.

PARTIOLUPAUS JA IHANTEET

PARTIOLUPAUS

Partiolupaus ja ihanteet opetellaan
partiossa jo nuorena, ja ne ilmentävät
hyvin partion arvopohjaa.

Lupaan parhaani mukaan
rakastaa Jumalaani, omaa maatani
ja maailmaa, toteuttaa ikäkauden
ihanteita ja olla avuksi toisille.
PARTIOIHANTEET
Kehittää itseään ihmisenä
Kunnioittaa toista ihmistä
Tuntea vastuunsa
ja tarttua toimeen
Rakastaa luontoa
ja suojella ympäristöä
Olla luotettava
Rakentaa ystävyyttä yli rajojen
Etsiä elämän totuutta

KUVA ANNA ENBUSKE

MAAILMANJÄRJESTÖJEN
LINJAUKSET PARTIO TOIMINNAN POHJANA

PARTIO - OHJELMA
Partio-ohjelma, eli jokaiselle ikäkaudelle
suunniteltu toiminta, rakentuu partion
peruskirjan arvojen ja niistä muodostettujen kasvatustavoitteiden pohjalle.
Lippukunnissa partiotoiminta konkretisoituu viikkotoiminnan aktiviteetteina
Suhde Jumalaan -aktiviteeteissä
uskontojen sisällöt tai esimerkiksi
kirkkorakennus voivat toimia oppimis- tai
toimintaympäristöinä. Nämä aktiviteetit
on tarkoitettu kaikille sopiviksi eikä niihin
tarvitse kuulua uskonnonharjoittamista.
Useissa aktiviteeteissa on myös mahdollisuus peilata uskonnollista maailmankatsomusta. Uskontokuntien edustajat,
esimerkiksi seurakuntien partiotyöntekijät, voivat näissä tilanteissa tarjota
osaamistaan ryhmänohjaajille.
Viime kädessä ryhmää ohjaava johtaja päättää, mitä aktiviteetteja ryhmä
minäkin vuonna suorittaa. Tästä johtuen
ryhmien toiminnassa on alueellisia
eroja, jopa lippukuntien sisällä.

JUHLAT JA TAPAHTUMAT
Partion juhlissa ja tapahtumissa on
tärkeää yhteisöllisyys ja kunnioittavan
läsnäolon periaate. Esimerkkeinä ovat
lippukunnan joulujuhla, kevätjuhla,
yrjönpäivä tai lupauksenantotilaisuus.
Suomalaiseen kulttuuritraditioon
nojaten juhlat voivat sisältää yksittäisen hengellisen laulun tai tarinan
ilman, että tilaisuus muuttuu
hartauden harjoittamiseksi. Lippukunnan perinteestä ja taustayhteisöstä
riippuen tapahtumat voivat olla
myös hengellisiä tilaisuuksia.

HENGELLISET
TILAISUUDET
Partiossa olevat hengelliset tilaisuudet
ovat uskonnon harjoittamista positiivisen
uskonnonvapauden periaatteella.
Esimerkkejä ovat leirien, retkien tai
ryhmäiltojen hartaudet tai esimerkiksi
partion kirkkopyhä tai muu partiojumalanpalvelus. Viime vuosina on
tuotettu myös muita kuin kristilliseen
katsomuksen mukaisia tilaisuuksia.
Myös ekumeeninen, eli yhteiskristillinen
toiminta on partiolle ominaista.
Suuremmissa tapahtumissa, kuten
isoilla leireillä, järjestetään partiolaisille
hengellisen ja henkisen kasvun tilaisuuksia, esimerkiksi jumalanpalvelus tai
iltahartaus sekä samanaikainen, vaihtoehtoinen tunnustukseton ohjelma.

AVOIN VIESTINTÄ
ON TÄRKEÄÄ
Suomen uskontotilanteesta
ja lippukuntien taustayhteisöistä johtuen
hengelliset tilaisuudet
ovat partiossa usein luterilaisen kristinuskon pohjalta
toteutettuja. Jos toiminnassa on mukana perheitä,
joiden vakaumus poikkeaa
lippukunnan taustayhteisön vakaumuksesta, on
tilaisuuksien hengellisestä
luonteesta tiedotettava
koteja. Tiedotuksen voi
tehdä lapsen aloittaessa
partiotoiminnan tai
tapahtumakohtaisesti.

SEURAKUNTA
PARTION KUMPPANINA
Suomessa 81%:lla lippukunnista on taustayhteisönään luterilainen
seurakunta. Noin 70% seurakunnista tekee partiotyötä osana nuorisotyötään.

YHTEISTYÖSOPIMUS SP - FS:N JA KIRKKOJEN VÄLILLÄ
Suomen Partiolaiset – Finlands Scouter ry on solminut yhteistyösopimuksen
Suomen evankelis-luterilaisen ja Suomen ortodoksisen kirkon kanssa. Sopimuksen
tarkoitus on edistää uskontokasvatuksen asemaa osana partiokasvatusta sekä
sopia yhteistyön periaatteista. Sopimuksen mukaan:
Lippukunnat, joiden taustayhteisönä on tunnustuksellinen uskontokunta,
antavat sen tunnustuksen mukaista uskontokasvatusta.
Lippukunnat, joilla ei ole uskonnollista taustayhteisöä, tukevat jäsentensä uskonnollista kehitystä sen mukaan, mihin uskonnolliseen yhteisöön jäsenet kuuluvat
SP-FS tarjoaa tapahtumissaan ev.lut. kirkon tunnustuksen mukaista uskontokasvatusta. Tapahtumissa huomioidaan osallistujien uskonnollinen vakaumus
ja näin ollen tarjolla on myös muiden uskontokuntien tunnustuksen mukaista
kasvatusta.
Kirkko tukee SP-FS:n uskontokasvatusta tekemällä kasvatus- ja
koulutusmateriaaleja SP-FS käyttöön.

TAUSTAYHTEISÖSOPIMUS
LIPPUKUNNAN JA
SEURAKUNNAN VÄLILLÄ
Taustayhteisönä toimimisesta on
hyvä tehdä kirjallinen sopimus, jolloin
sekä lippukunnalla että seurakunnalla on
selkeä käsitys sovitusta yhteistyöstä.
Taustayhteisösopimuksessa sovitaan:
yhteistyön arvopohja ja periaatteet
taloudellinen tuki esimerkiksi tilat,
rahalliset avustukset, kalustoavustukset jne.
toiminnallinen tuki esimerkiksi
seurakunnan partiotyöntekijän eli
sepon toiminnan kautta

SEURAKUNNAN PARTIO TYÖNTEKIJÄ ELI SEPPO
Sepon rooli on partiossa
aikuisen tuen rooli. Hän voi tukea:
lippukunnan johtajia
organisoinnissa ja jaksamisessa
ryhmiä partio-ohjelman toteuttamisessa, erityisesti uskontokasvatuksessa
lippukunnan hartauselämässä
lippukunnan jäseniä erilaisissa
elämänkysymyksissä
Pienissä seurakunnissa voi olla
työntekijän sijaan vapaaehtoinen
partiotyön vastuuhenkilö eli vappo.

