27.8.2019

KOHTI UUTTA PERUSKIRJAA:
PERUSKIRJATYÖRYHMÄN RAPORTTI
KEVÄÄN 2019 TYÖSKENTELYSTÄ,
OSALLISTAMISESTA JA
TIEDONKERUUSTA
1 Tiivistelmä
Peruskirjan uudistustyössä on jäsenkokouksen toiveen mukaan osallistettu laajasti jäsenistöä ja
sidosryhmiä. Osallistavat ja monipuoliset menetelmät ovat tuoneet partiolaisten mielipiteet ja äänen
vahvasti näkyviin uudessa peruskirjassa.
Jäsenistön osallistaminen aloitettiin heti alkuvuodesta 2019 järjestämällä työpajoja partiopiireissä,
piirien siihen osoittamissa tapahtumissa, sekä kaikille yli 15-vuotiaille partiolaisille lähetetyllä
kyselyllä. Työpajojen (n. 310 osallistujaa) ja kyselyn (2569 vastaajaa) vastauksista työryhmä sai
selkeitä, laajalti hyväksyttyjä suuntaviivoja esimerkiksi arvojen sanoittamiseen. Prosessin tiukasta
aikataulusta huolimatta siihen osallistuneiden partiolaisten määrä oli suuri. Aihe herätti paljon
keskustelua ja innostusta. Palautteen perusteella osallistujat olivat tyytyväisiä mahdollisuuteensa
vaikuttaa peruskirjatyöhön. Työpajojen ja kyselyn tuloksista käytiin lisäksi keskustelua
Partioneuvostossa ja SP-FS:n hallituksessa. Partiolaisten lisäksi kuultiin erilaisia asiantuntijatahoja,
joilta toivottiin näkemystä muun muassa käytettyihin termeihin ja tekstin sisältöihin esimerkiksi
erilaisten vähemmistöjen näkökulmasta.
Työryhmän tavoitteena oli selkeyttää peruskirjan rakennetta siten, että esimerkiksi järjestöä ja
yksittäistä partiolaista koskevat osiot erottuisivat selkeästi toisistaan ja ne olisi helppo löytää
peruskirjasta. Kappaleiden järjestystä, sisältöjä ja otsikointia selkeytettiin. Uudessa peruskirjassa
järjestön toimintaperiaatteet luetellaan omana kokonaisuutenaan ja partiolaisen arvopohja omanaan.
Kauttaaltaan tekstiä pyrittiin muokkaamaan täsmällisemmäksi.
Nykyisessä peruskirjassa partiolaisen arvot on mainittu monessa eri kohtaa. Uudessa peruskirjassa
asia on selkeytetty niin, että arvot on päätetty tiivistää jo olemassa oleviin partioihanteisiin, jotka on
nyt selitetty auki kunkin ihanteen yhteydessä. Erillistä “partiolaisen arvot” -listausta ei tehty,
koska partiolaisen arvot kiteytyvät ihanteissa, lupauksessa ja tunnuksessa, jotka ovat uudessa
peruskirjassa Partiolaisen arvopohja -otsikon alla.
Jäsenkokouksen työryhmälle antamassa toimeksiannossa oli nimetty neljä arvoa erityiseen
tarkasteluun. Työpajoissa keskityttiin erityisesti näiden arvojen työstämiseen.
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•

•

•

•

Arvotyöryhmän tunnistamaa Eettisesti oikein toimiminen -arvoa ei nostettu esiin
esimerkiksi omana ihanteenaan tai lupauksessa. Osallistamisen tuloksena tämän arvon
todettiin partion kontekstissa tarkoittavan toimimista nimenomaan partion arvojen
mukaisesti, ei esimerkiksi jokaisen omien arvojen. Uudessa peruskirjassa arvot tiivistyvät
partioihanteisiin, partiolupaukseen ja partiolaisen tunnukseen ja näihin sitoutumalla
partiolainen saa eväitä eettisesti oikein toimimiseen.
Kyselyn vahvan tuen pohjalta partio rauhanliikkeenä ja globaali oikeudenmukaisuus
tiivistyy uudessa peruskirjassa partioihanteeseen rakentaa ystävyyttä yli rajojen. Tämän
lisäksi arvo esiintyy uudessa peruskirjassa läpileikkaavasti järjestön
toimintaperiaatteissa, kasvatustavoitteissa ja partiolupauksessa.
Myönteinen asenne uskontoihin, toisen maailmankatsomuksen kunnioittaminen ja
omassa uskossa tai katsomuksessa kasvaminen on jatkossakin tärkeä osa partiota ja arvo
tiivistyy uudessa peruskirjassa erityisesti etsiä elämän totuutta -ihanteeseen.
Osallistamisen ja asiantuntijakuulemisten jälkeen työryhmä päätyi kuljettamaan uudessa
peruskirjassa rinnakkain sanoja uskonto ja katsomus. Katsomuksen ajatellaan kuitenkin
sisältävän niin uskonnot kuin esimerkiksi uskonnottomuuden.
Uskollisuus omaa maata kohtaan -arvon osalta päädyttiin siihen, että uudessa
peruskirjassa ja lupauksessa painotetaan vastuun kantamista yhteisöistä ja
yhteiskunnasta. Termi “uskollisuus” jätettiin tekstistä pois. Se, mitä kukin partiolainen
tarkoittaa omalla maalla ja yhteiskunnalla, jää yksilön tasolla päätettäväksi, mutta
peruskirjassa ja partion arvoissa korostetaan edelleen yhteisen hyvän tekemistä maan ja
maailman parhaaksi, pienessä ja isossa mittakaavassa.

Neljän arvoteeman lisäksi viides työryhmän toimeksiannon osa oli partiolupauksen uudistaminen
niin, että se sallii erilaiset katsomukset, mukaan lukien erilaiset uskonnot ja uskonnottomuuden.
Uudessa peruskirjassa on yksi kaikille yhteinen partiolupaus. Toimeksiannossa vaihtoehtoina olivat
yksi tai useampi lupaus, joista jälkimmäisessä lupauksista olisi ollut olemassa tunnustuksellinen ja
tunnustukseton versio. Osallistamisen tulokset sekä keskustelut Partioneuvoston ja SP-FS:n
hallituksen kanssa ohjasivat työryhmää yhden lupauksen malliin. Lupaukseen nostettiin työpajojen ja
kyselyn tuloksista neljä teemaa: yhteiskunta, luonto, vakaumus ja partioihanteet.
Erityisesti hengellisyyden teema nousi prosessin aikana keskusteluun myös järjestön ulkopuolella.
Käytännössä uusi peruskirja tai uusi partiolupaus eivät aiheuta muutoksia lippukuntien ja
seurakuntien välisiin taustayhteisösopimuksiin tai toimiviin yhteistyön muotoihin. Partiossa
toteutetaan jatkossakin uskonto- ja katsomuskasvatusta osana partiokasvatusta. Uudessa
peruskirjassa korostetaan jäsenten uskontojen ja katsomusten moninaisuutta, joka edelleen tulee
ottaa huomioon partiotoiminnassa.
Partiokasvatus-luvusta vastasi kasvatusvaliokunta, jota peruskirjatyöryhmä avusti.
Partiomenetelmän kuvauksia päivitettiin sanavalintojen osalta ja vastaamaan tämän päivän
tilannetta. Partion kasvatustavoitteiden sisältöjä avaavia tekstikappaleita päivitettiin vastaamaan
nykyisiä ikäkausikohtaisia kasvatustavoitteita.
Peruskirjaa on päivitetty monesta kohtaa, mutta sisältö on pidetty pääosin samanlaisena. Peruskirjan
päivityksellä on pyritty tekemään partiosta avointa yhtä useammalle, joka on voitu toteuttaa joitakin
uusia asioita lisäämällä ja olemassa olleita asioita korostamalla. Moni nykyisen peruskirjan ilmaus sai
jäsenistöltä yhä kannatusta ja paljon tätä hyvää on säilytetty esimerkiksi ihanteiden sanoituksissa.
Uusi peruskirja vastaa jäsenkokouksen toimeksiantoon ja noudattaa nykyisen peruskirjan tapaan
maailmanjärjestöjen (WAGGGS ja WOSM) arvopohjaa, jossa on kolme keskeistä kohtaa: Duty to Self,
Duty to Others ja Duty to God.
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2 Johdanto

2.1 Arvokeskustelu 2017–2018
Vuosina 2017 ja 2018 partiossa käytiin arvokeskustelua, jonka tavoitteena oli selventää partion
arvojen tulkintaa ja edistää arvoista keskustelemisen kulttuuria partiossa. Arvokeskustelu liittyi
erityisesti Suomen Partiolaiset - Finlands Scouter ry:n (SP-FS) strategiaan vuosille 2015–2020. Yksi
keskeisimmistä strategian painopisteistä oli ”Partio kuuluu kaikille”. Kun partion arvot kuvataan
partion peruskirjassa ja nykyisen peruskirjan mukaan partioliike on avoin kaikille, jotka hyväksyvät
partioliikkeen päämäärän ja arvopohjan, pidettiin arvokeskustelun käymistä tärkeänä.
Arvokeskustelua toteuttamaan valittiin arvotyöryhmä, jonka jäseneksi oli mahdollista hakea
avoimella haulla.
Keväällä 2017 aloitettu arvokeskustelu näkyi useissa partiotapahtumissa ympäri Suomen ja sitä
tukemaan toteutettiin kaksi arvokyselyä sekä Arvopuntari-työkalu arvoista keskustelemisen tueksi.
Arvokyselyjen tulosten pohjalta arvotyöryhmä laati ”Arvokyselyn tulokset ja arvotyöryhmän
suositukset toimenpiteiksi”-raportin, jossa nostettiin esiin myös tarve nykyisen peruskirjan
päivittämiselle.

2.2 Jäsenkokous
Arvotyöryhmän toimenpide-ehdotusten pohjalta SP-FS:n hallitus vuonna 2018 SP-FS:n
jäsenkokoukselle kolme päätösesitystä. Ensinnäkin hallitus esitti nykyisen peruskirjan
muutosprosessin aloittamista. Esityksen mukaan muutosprosessissa tuli huomioida vuosien 2017–
2018 arvokeskustelu ja arvokeskustelun tulokset sekä niiden pohjalta laaditut toimenpide-ehdotukset
(partio.fi/arvokeskustelu). Muutosprosessissa tuli erityisesti huomioida arvotyöryhmän suositukset,
jotka koskivat seuraavia asioita:
A.

peruskirjan arvoja käsittelevän kielen selkeyttämistä ja monitulkintaisuuden vähentämistä,

B.

”toimiminen eettisesti oikein” -arvoa,

C.

partion roolia rauhanliikkeenä ja kansainvälistä yhteistyötä sekä globaalia
oikeudenmukaisuutta,

D. myönteistä asennetta uskontoa kohtaan ja hengellisyyden etsimistä ja
E.

uskollisuutta omaa maata kohtaan.

Toiseksi hallitus esitti, että vuonna 2020 pidettävälle yhdistyksen varsinaiselle jäsenkokoukselle
valmisteltaisiin uusi partiolupaus tai lupaukset. Esityksen mukaan lupauksen tai lupausten tulisi
mahdollistaa se, että partiossa on tilaa jokaisen oman katsomuksen toteuttamiselle ja eri uskontoihin
kunnioittavasti suhtautumiselle. Lupauksen tai lupausten tulisi jättää tilaa myös
uskonnottomuudelle. Partiolupaus tulisi toteuttaa niin, että eri uskontokuntiin kuuluvat ja
uskonnottomat kokisivat itsensä tervetulleiksi partioon eivätkä joutuisi toimimaan henkilökohtaisen
katsomuksensa vastaisesti. Partiolupauksen sisältöjä ja/tai sanamuotoja tulisi päivittää muilta osin
tarpeen mukaan.
Kolmanneksi hallitus esitti peruskirjaan sisältyvien kasvatustavoitteiden neljän alakohdan sisältöjen
päivittämistä.
Marraskuussa 2018 pidetty jäsenkokous kannatti esityksiä yksimielisesti ja ne hyväksyttiin
muutoksitta. Lisäksi jäsenkokous hyväksyi yksimielisesti peruskirjan uudistamisprosessia koskevan
ponnen, joka koski peruskirjan uudistamisprosessia.
Jäsenkokouksen päätöksen voi lukea kokonaisuudessaan liitteestä 1.
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2.3 Työskentelyn kulku
Vuoden 2019 alussa valittiin peruskirjatyöryhmä, johon järjestettiin kaikille avoin haku.
Peruskirjatyöryhmän keskeisimpänä tehtävänä on valmistella vuoden 2020 jäsenkokoukselle uusi
peruskirjaehdotus, joka lisäisi partion avoimuutta ja moninaisuutta ja johon yhä useampi nykyinen ja
tuleva partiolainen voi sitoutua. Työryhmän tulee toteuttaa tehtäväänsä niin, että koko partiokenttä
osallistetaan uuden peruskirjan laatimiseen mahdollisimman laajasti. Tätä toteutettiin muun muassa
työpajoissa (liite 2) ja peruskirjauudistukseen liittyvällä kyselyllä.
Työryhmä:
Maria "Hilla" Ruohola, peruskirjatyöryhmän puheenjohtaja
Viivi Ali-Löytty
Reetta Grönlund
Saija Kivelä
Mikko Laitinen
Jockum Lundsten
Hilja Mäkinen
Susanne Nylund
Ilona Turunen
Ulla Värre
Jaana Hopeakoski, toimihenkilö
Keväällä 2019 järjestettiin peruskirjan päivitykseen liittyen yhteensä 10 työpajaa, joihin osallistui n.
300 partionuorta ja -aikuista. Työpajoissa kerrottiin peruskirjan päivitysprosessista, pohdittiin
uudistuksen toteuttamista ja ennen kaikkea osallistujien kanssa pureuduttiin konkreettiseen
kehitystyöhön ja kirjoittamiseen siitä näkökulmasta, miten jäsenkokouksen tavoitteet voitaisiin
toteuttaa parhaiten peruskirjan uudistamistyössä. Työpajoista 3 oli kaksikielisiä, minkä lisäksi yksi
työpajoista oli ruotsinkielinen. Työpajoja järjestettiin jokaisen tätä haluavan partiopiirin
tilaisuudessa. Työpajat järjestettiin:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Pääkaupunkiseudun Partiolaisten talviseminaarissa 26.1.2019
Etelä-Karjalan Partiolaisten luottispäivässä 16.2.2019
Partion kevätpäivillä 16. –17.3.2019 (sekä peruskirjatyöryhmän että SP-FS:n
kasvatusvaliokunnan järjestämät työpajat)
Hämeen Partiopiirin kevätkokouksessa ja johtajapäivillä 23.3.2019
Finlands Svenska Scouternin kevätkokouksessa 23.3.2019
Pohjanmaan Partiolaisten Sykähdys-lippukuntapäivässä 24.3.2019
Järvi-Suomen Partiolaisten lippukuntapäivässä 24.3.2019
Uudenmaan Partiopiirin lippukuntapäivässä 30.3.2019
Lapin Partiolaisten kevätkokouksessa 30.3.2019 ja
Lounais-Suomen Partiopiirin lippukuntafoorumissa 31.3.2019.

Työpajoja järjestettiin ympäri Suomea ja niiden ajankohdat ja paikat julkaistiin etukäteen
arvokeskustelun verkkosivulla.
Työpajojen tuloksia analysoitiin keväällä 2019 ja niistä saatu ymmärrys antoi tärkeitä suuntaviivoja
kehitystyölle. Työpajatulosten validoimiseksi suuremmalla joukolla keväällä 2019 toteutettiin yli 15vuotiaille partiolaisille sähköinen kysely. Kyselyyn vastasi yhteensä 2 569 partiolaista ja sen otos oli
kattava. Kyselystä saatu ymmärrys täsmensi ja vahvisti työpajoista saatua tietoa.
Prosessissa haluttiin osallistaa myös SP-FS:n hallitusta ja partioneuvostoa. Molemmille tahoille
esiteltiin keväällä 2019 siihen mennessä saatuja työpajojen tuloksia ja käytiin niiden pohjalta
keskustelua niin arvosisällöistä kuin lupauksestakin.
Piirihallitusten vaikuttaminen on tapahtunut partioneuvoston kautta. Piirihallituksilla oli myös
mahdollisuus osallistua työpajoihin ja kyselyyn. Tiukan aikataulun vuoksi peruskirjaluonnosta ei ole
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ollut mahdollista käyttää erikseen piirihallituksilla kommenttikierroksilla, mutta partioneuvoksilla on
mahdollisuus osallistaa oman piirinsä hallitusta ennen partioneuvoston kokousta, jossa
peruskirjaluonnosta käsitellään.
Työryhmä halusi varmistaa, että teksti on huomioivaa ja partion tärkeät sidosryhmät tulevat
kuulluksi peruskirjaprosessissa. Sen vuoksi järjestettiin asiantuntijakuulemisia (joista tarkemmin
luvussa 9). Kuulemisia toteutui kuuden tahon kanssa.
Työskentelyn kulku

Tämän raportin laatimisen aikaan elokuussa 2019 SP:n hallitus on hyväksynyt peruskirjatyöryhmän
ehdotuksen uudeksi peruskirjaksi. Lopullinen, SP:n jäsenkokoukselle vuonna 2020 tehtävä ehdotus
uudeksi peruskirjaksi saattaa muuttua tämänhetkisestä ehdotuksesta partioneuvoston kommenttien
tai maailmanjärjestöiltä saadun palautteen perusteella.
Tässä raportissa käydään läpi peruskirjatyöryhmän työpajojen ja kyselyn tulokset sekä niiden
pohjalta tehdyt keskeiset ehdotukset.

2.4 Osallistamisen menetelmät
Peruskirjatyöryhmä valitsi osallistamisen keinoiksi piireissä järjestettävät työpajat ja digitaalisen
kyselyn. Prosessi toteutettiin kaksikielisesti - työpajoja järjestettiin suomeksi, ruotsiksi ja
kaksikielisenä. Työpajojen palaute oli myös mahdollista kirjata kummalla hyvänsä kielellä.
Valtakunnallinen digitaalinen kysely toteutettiin sekä suomeksi että ruotsiksi.
Peruskirjatyöryhmä järjesti yhteensä 10 työpajaa eri puolilla Suomea ja näihin työpajoihin osallistui
yhteensä noin 310 henkilöä. Työpajoissa käsiteltiin jäsenkokouksen päätöksen mukaisia neljää
arvoteemaa sekä lupausta. Työstön pohjana käytettiin nykyisen peruskirjan tekstejä ja osallistujat
pääsivät konkreettisesti kehittämään peruskirjan muotoiluja ja kommentoimaan yksityiskohtia.
Työpajan kulkua ja menetelmiä on kuvattu yksityiskohtaisemmin liitteessä 2.
Työpajoista saatu ymmärrys oli lähtökohtaisesti laadullista, vaikka osallistujien määrä olikin suuri.
Työpajojen tuloksia haluttiin kuitenkin täsmentää ja vahvistaa niiden luotettavuutta toteuttamalla
laaja kysely. Kysely muotoiltiin työpajojen tulosten pohjalta. Kysely tuotti kvantitatiivista, eli
määrällistä tietoa jäsenistön näkemyksistä. Työpajojen ja kyselyiden yhdessä tuottama ymmärrys
toimi pohjana uuden peruskirjan kirjoitustyölle.
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Kysely toteutettiin huhtikuussa 2019 kahden viikon aikana ja siihen vastasi 2 569 partiolaista.
Kyselyn teemoina olivat:
•
•
•
•
•
•
•
•

Partiomenetelmä
Kansainvälinen rauhanliike -arvo
Toimiminen eettisesti oikein -arvo
Uskollisuus omaa maata kohtaan –arvo
Hengellisyys-arvo
Partiolupaus
Avoin sana
Taustatiedot

Kyselyn tuloksia voidaan pitää kattavana ja tilastollisesti merkitsevinä. Kyselyyn vastanneista hieman
suurempi osuus oli naisia (65 %). Ikäjakauma oli ilahduttavan laaja ja nuoria vastaajia oli paljon: 1522 vuotiaat muodostivat lähes kolmanneksen vastaajista. Suurin osa (89 %) toimii ainakin
lippukuntatasolla ja 20 % piirissä. Maantieteellisesti vastaajien jakauma oli tasainen
pääkaupunkiseudun, suurten kaupunkien, pienten ja keskituloisten kaupunkien sekä pienen
taajamien, kuntien ja maaseudun välillä. Piirien suhteen jakauma noudatti pääsääntöisesti SP-FS:n
jäsenten jakaumaa, suurimmat kyselyyn vastanneet piirit olivat Lounais-Suomen Partiopiiri (22 %),
Hämeen Partiopiiri (18 %) ja Pääkaupunkiseudun Partiolaiset (17 %).
Kyselyn tuloksia tarkastellessa taustamuuttujittain ei löytynyt suuria eroja. Tästä syystä kyselyn
tulokset ovat esitetty vain kokonaistasolla tässä raportissa.
Tarkempaa tietoa kyselyn tuloksista ja sen taustamuuttujista (liite 4) on koottu liitteisiin.

2.5 Maailmanjärjestöjen vaatimukset peruskirjalle
Jäsenkokouksen asettamien raamien lisäksi SP-FS:n peruskirjan pitää toisintaa maailmanjärjestöjen
Partiotyttöjen Maailmanliiton (WAGGGS) ja Partioliikkeen Maailmanjärjestön (WOSM) arvopohjaa ja
kasvatustavoitteita, jotka tiivistyvät kolmeen kohtaan: Duty to Self, Duty to Others ja Duty to God.
Peruskirjasta tulee käydä ilmi sitoutuminen partion päämäärään, partiomenetelmään ja partiolakiin.
Peruskirjasta pitää löytyä SP-FS:n partiolupaus ja partiolaisen tunnus.

2.6 Raportissa käytettävät termit
Nykyinen peruskirja = vielä voimassa oleva, vuonna 2010 vahvistettu peruskirja
Uusi peruskirja = peruskirjatyöryhmän tuottama peruskirjaehdotus vuoden 2020 jäsenkokoukselle

3 Toimiminen eettisesti oikein -arvo
Toimiminen eettisesti oikein -arvoa pidettiin arvotyöryhmän selvityksen mukaan hyvänä, mutta
erittäin monitulkintaisena. Osana peruskirjan uudistusta tätä arvoa lähdettiin selkeyttämään ennen
kaikkea siitä näkökulmasta, mihin arvo pohjautuu ja miten tämä näkyy nimenomaan partiossa.
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3.1 Kerätyt havainnot ja tulokset
Työpajojen keskusteluissa arvo herätti ristiriitaisia tuntemuksia: viittaako arvo omaan
maailmankatsomukseen, uskontoon vai järjestön arvoihin. Oikeudenmukaisuus, erilaisuuden
arvostaminen ja tasa-arvo nousivat esiin tärkeinä teemoina. Erityisesti nousi esiin toimiminen
näiden asioiden puolesta.
"Päämäärän "yksilölliset lähtökohdat" pitää huomioida, mutta se ei saa johtaa tilanteeseen, jossa partion arvot
tai esim. tutkimustieto ympäristönsuojelusta on lupa kyseenalaistaa (liiaksi) oman arvopohjan perusteella."
"[Nykyisessä peruskirjan] tekstistä tuntuu puuttuvan ajatus siitä, että kyse on partion arvoista eikä minkä
tahansa järjestön arvoista. Nyt ne voisivat olla minkä tahansa kasvatusjärjestön/koulun/kasvattajan arvoja.
Itse arvossa ei ole muutettavaa, mutta partion korostamisessa arvoissa on."
Jotta tämä arvo tukeutuisi johonkin, johon kaikki partiolaiset voisivat sitoutua, Jumalasuhde-viittaus
haluttiin yleisesti poistaa arvon kontekstista. Kuitenkin se, että partiossa saa välineitä oman
maailmankatsomuksen tai uskon rakentamiseen on edelleen tärkeä osa partiota ja ilmenee muualla
peruskirjassa.
Oikean ja väärän määrittely on kompleksinen teema ja toimiminen eettisesti oikein -arvo nouseekin
tulosten perusteella eräänlaiseksi ”meta-arvoksi”, joka sisältyy partioihanteisiin: partioihanteet
itsessään kannustavat partiolaista toimimaan eettisesti oikein.
Kysely vahvisti työpajoista nousseet havainnot. Kyselyn perusteella toimiminen eettisesti oikein arvo nojaa ennen kaikkea partion ihanteisiin, ei niinkään jokaisen omaan käsitykseen oikeasta ja
väärästä.

Miten mielestäsi eettisesti oikein toimiminen pitäisi
määritellä partion peruskirjassa?
Partiolainen toimii partion arvojen ja
ihanteiden mukaisesti

41%

Partiolainen toimii Suomen lain mukaisesti

28%

Partiolainen toimii kansainvälisten
sopimusten mukaisesti (esim. YK:n
ihmisoikeuksien julistus, lapsen oikeuksien
sopimus, kestävän kehityksen linjaukset)

27%

19%

Partiolainen toimii henkilökohtaisen
käsityksensä mukaan oikeasta ja väärästä

29%

15%

0%
1. = eniten mieluisin vaihtoehto

25%

20%

20%

2.

3.

24%

26%

19%

27%

22%

40%

10%

25%

43%

60%

80%

4. = vähiten mieluisin vaihtoehto

Vastaajien määrä: 2 543
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100%

3.2 Tehdyt ratkaisut
Arvotyöryhmän tunnistamaa Eettisesti oikein toimiminen -arvoa ei nostettu esiin esimerkiksi omana
ihanteenaan tai lupauksessa. Sitä käsiteltiin työpajoissa ja sen todettiin partion kontekstissa
tarkoittavan toimimista partion arvojen mukaisesti. Uudessa peruskirjassa arvot tiivistyvät
partioihanteisiin, partiolupaukseen ja partiolaisen tunnukseen. Etenkin etsiä elämän totuutta ihanteessa näkyy etiikka ja se, että partiossa saadaan välineitä rakentaa käsitystään oikeasta ja
väärästä. Samalla vanhentuneita sanontoja, kuten ”rehti ja rehellinen partiolainen” poistetiin.
Eettisesti oikein toimiminen -arvon voi siis nähdä uudessa peruskirjassa sisältyvän kaikkiin
partioihanteisiin. Partiolupauksessa sitoutumalla näihin arvoihin partiolainen toimii eettisesti oikein.
Arvon pohjautuminen partioihanteisiin erottaa partion järjestönä muista järjestöistä ja ”tekee
partiosta partion”.
Toimiminen eettisesti oikein -arvo näkyy vahvasti myös uuden peruskirjan partion
toimintaperiaatteissa, jossa korostetaan avoimuuden ja yhdenvertaisuuden periaatteita kaikessa
partiotoiminnassa. Oikeudenmukaisuus ja yhdenvertaisuus ovat uudessa peruskirjassa vahvoja
teemoja.

4 Partio rauhanliikkeenä ja globaali oikeudenmukaisuus
Arvotyöryhmän toimenpide-ehdotusten mukaan partion rooli rauhanliikkeenä ja kansainvälinen
yhteistyö nähdään tärkeänä teemana, mutta sen käytännön sovellettavuutta tulisi kehittää.
Arvotyöryhmän mukaan näitä teemoja tulisi sanoittaa uudelleen ja kirkastaa peruskirjaan sekä tukea
ohjelman kautta.

4.1 Kerätyt havainnot ja tulokset
Partio rauhanliikkeenä ja globaali oikeudenmukaisuus -teema keräsi paljon yksittäisiä havaintoja
kevään 2019 työpajoissa. Arvo ei ole kovin jäsennelty nykyisessä peruskirjan tekstissä. Yleisesti
toivottiin, että arvo näkyisi nykyistä selkeämmin peruskirjassa ja olisi konkreettisemmalla tasolla.
"Globaalius tämän päivän asia, ei ehkä niin omaa maata kaikilla enää. Uskollisuus omaa kohtaan aikaansaa
mielikuvia, jotka eivät ehkä tue rauhanliikettä."
"Olisi tärkeää, ettei partioliikkeessä annettaisi omaan maan ja isänmaallisuuden sekoittua äärioikeistolaiseen
nationalismiin, vaan sitä korostettaisiin neutraalimmalla tavalla ja myös autettaisiin ymmärtämään oman
maan arvostuksen merkitystä rauhankasvatuksen ja globaalin ajattelun pohjana."
Työpajoissa toivottiin, että globaali oikeudenmukaisuus määriteltäisiin tarkemmin uudessa
peruskirjassa. Yhdenvertaisuuden käsitettä tulisi laventaa koskemaan esimerkiksi terveyteen,
seksuaaliseen suuntautumiseen ja talouteen liittyvää yhdenvertaisuutta - identiteetteihin ylipäätänsä.
Lisäksi korostettiin, että nuoren osallistaminen päätöksentekoon tulisi näkyä vahvemmin.
Kyselyssä yli puolet vastaajista oli sitä mieltä, että partioihanne rakentaa ystävyyttä yli rajojen ja vanha
B-P:n sanonta ”Yritä jättää tämä maailma vähän parempana kuin sen löysit” kuvaavat parhaiten
partiolaisten roolia kansainvälisen rauhan rakentamisessa.
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Mitkä vaihtoehdoista sanoittavat mielestäsi parhaiten
partion ja partiolaisten roolia kansainvälisen rauhan
rakentamisessa?
Partiolainen rakentaa ystävyyttä yli rajojen

54%

Partiolaisen tavoitteena on jättää maailma
parempana paikkana kuin sen löysi

53%

Partiolainen on avarakatseinen ja suhtautuu
erilaisuuteen positiivisesti

38%

Partiolainen edistää tasa-arvoa ja
yhdenvertaisuutta maailmanlaajuisesti

32%

Partiolainen edistää rauhaa,
yhteisymmärrystä ja yhteistyötä

31%

Partiolainen kantaa vastuuta paikallisesti,
kansallisesti ja kansainvälisesti

30%

Partiolainen toimii yhteisen hyvän eteen

23%

Partiolainen on yhteiskunnallisesti aktiivinen

9%

Partiolainen ylläpitää rauhan kulttuuria

8%

Partiolainen tekee muiden elämästä parempaa

4%

Partiotoiminta edistää YK:n Nuoret, rauha ja
turvallisuus -päätöslauselmaa

3%
0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

Vastaajien määrä: 2 554

4.2 Tehdyt ratkaisut
Kyselyn vahvan tuen pohjalta partio rauhanliikkeenä ja globaali oikeudenmukaisuus tiivistyy uudessa
peruskirjassa partioihanteeseen ”Rakentaa ystävyyttä yli rajojen”. Tämän lisäksi partio
rauhanliikkeenä ja globaalin oikeudenmukaisuuden teema on sanoitettu uuteen peruskirjaan
läpileikkaavasti:
•

Uuden peruskirjan toimintaperiaatteissa SP-FS sitoutuu toiminnassaan YK:n lapsen
oikeuksien yleissopimukseen ja ihmisoikeuksien yleismaailmalliseen julistukseen.

•

Kasvatustavoitteissa suhde yhteiskuntaan -osiossa todetaan, että ”Partiolainen rakentaa
rauhaa” ja ”partiolainen ymmärtää olevansa osa ihmiskuntaa ja tuntee globaalia vastuuta
paremmasta tulevaisuudesta.”

•

Partio rauhanliikkeenä ja globaali oikeudenmukaisuus tiivistyy lisäksi partiolupauksessa,
jossa sitoudutaan toimimaan ”oman maan ja maailman parhaaksi”.
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5 Uskollisuus omaa maata kohtaan -arvo
Arvotyöryhmän toimenpide-ehdotusten perusteella uskollisuus omaa maata -arvo on herättänyt
ristiriitaisia näkemyksiä ja huolta nationalismista. Arvoa on uudessa peruskirjassa sanoitettu
työpajojen ja kyselyn palautteeseen nojaten positiivisemmin ja avoimemmin – myös rakennetta on
selkeytetty. Arvo näkyy vahvasti partiolupauksessa, joten katso tarkemmin myös kohta 7
’Partiolupaus’.

5.1 Kerätyt havainnot ja tulokset
Uskollisuus omaa maata kohtaan -arvoa pidettiin osin hyvänä työpajoissa, mutta sen sanoituksen
koettiin kaipaavan muutosta. Termi ”uskollisuus” koettiin hankalana etenkin termin ”oma maa”
kanssa. ”Uskollisuus” koettiin vanhahtavana, latautuneena, merkitykseltään epäselvänä ja
ongelmallisena.
”Kaikkien oma maa ei ole hyvä paikka.”
”Mikäli valtio/maa toimii väärin, tulisiko tällöin partiolaisen olla uskollinen maata kohtaan.”
Monet kokivat sanaparin ristiriitaisena rauhan rakentamisen kanssa. Esimerkiksi nykyisen lupauksen
kohdassa “rakastaa omaa maatani ja maailmaa” omaan maahan viittaamista taas ei koettu yhtä
hankalana. Ongelma oli siis etenkin “uskollisuus”-termissä, jonka tilalle työpajoissa pohdittiin
esimerkiksi seuraavia vaihtoehtoja tai sisältöjä:
•

Kunnioitus, arvostus, yhteisöllisyys, ylpeys juurista, oman maan rakentaminen,
sitoutuminen, työskentely yhteisen päämäärän hyväksi, lakien kunnioitus, aktiv
medborgarskap.

“Oman maan” tilalle sovitettiin työpajoissa muun muassa termejä ”omat juuret, ympäröivä
yhteiskunta”.
Kvantitatiivisessa kyselyssä tarjotuista fraaseista ääniä saivat monenlaiset yhdistelmät, kuten “oman
maan rakastaminen/arvostaminen” ja “vastuun kantaminen yhteiskunnasta/maasta/yhteisöstä”.
Työryhmä tarkasteli myös, montako ääntä yksittäiset fraaseissa esiintyneet sanat keräsivät (taulukko
alla).

Saamelaiskäräjien nuorisoneuvoston mukaan myös esimerkiksi usean valtion alueella elävien
saamelaisten näkökulmasta “oma maa” on valtiota parempi ilmaus. Pinkkipartiolaiset kannattivat
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viittaamista “omiin yhteisöihin” monikossa, sillä yksilö kuuluu monesti useampaan kuin yhteen
yhteisöön.

5.2 Tehdyt ratkaisut
Uudessa peruskirjassa ja lupauksessa painotetaan vastuun kantamista yhteisöistä ja yhteiskunnasta.
Lisäksi aktiivisena yhteiskunnan jäsenenä toimiminen ja toimiminen erilaisissa ryhmissä on nostettu
keskiöön. Termi “uskollisuus” jätettiin tekstistä pois. Se, mitä kukin partiolainen tarkoittaa omalla
maalla ja yhteiskunnalla, jää yksilön tasolla päätettäväksi, mutta peruskirjassa ja partion arvoissa
korostetaan edelleen yhteisen hyvän tekemistä maan ja maailman parhaaksi, pienessä ja isossa
mittakaavassa.

6 Myönteinen asenne uskontoon ja hengellisyyden etsiminen -arvo
Arvotyöryhmän teettämissä arvokyselyissä “myönteinen asenne uskontoon ja hengellisyyden
etsiminen” oli ristiriitaisimpia näkemyksiä herättävä arvo. Pääviesti oli, että partiossa tulee olla tilaa
jokaisen oman katsomuksen toteuttamiselle ja eri uskontoihin tulee suhtautua kunnioittavasti
kuitenkin niin, että jätetään tilaa myös uskonnottomuudelle. Työryhmän lähtökohtana oli, että
partiossa tulee noudattaa positiivisen uskonnonvapauden periaatetta.

6.1 Kerätyt havainnot ja tulokset
Uskonto ja hengellisyys jakoivat myös työpajoissa ja kyselyssä partiolaisten mielipiteitä. Joidenkin
partiolaisten mielestä uskonto pitäisi erottaa partiosta kokonaan, kun taas toisten mielestä suhde
Jumalaan on koko partion arvopohjan luovuttamaton ydin. Valtaosa partiolaisista kannatti kuitenkin
uskonnon ja erilaisten maailmankatsomusten kuljettamista partiossa rinnakkain ja yhteistyössä. Jotta
partiossa olisi tilaa sekä eri uskontokuntiin kuuluville että kuulumattomille, olivat suurin osa
työpajaosallistujista ja kyselyyn vastaajista sitä mieltä, että nykyistä partiolupausta ja peruskirjan
uskontoon ja hengellisyyteen liittyviä sanoituksia on muokattava inklusiivisemmiksi.
”Tiedän vanhempia, jotka eivät halua lastaan partioon, koska partio näyttäytyy heille uskonnollisena
toimintana. Tätä joutuu aina selittelemään ulospäin!”
”Itse en koe vieraana uskontoa partiossa ja tunnustan mielelläni partiossakin kristinuskoa, mutta ymmärrän
partion tarpeen muuttua maailman mukana avoimeksi myös muille uskonnoille.”
”Itselle sana ”jumala” partiolupauksessa on ollut jo vuosia kynnyskysymys. Olisi ollut kiva, jos omalle
katsomukselle ja pohdiskelulle olisi ollut nuorempana enemmän tilaa ja tukea. Nykyinen linja sai tavallaan
tuntemaan olon vähemmän tervetulleeksi ja halun sitoutua koko liikkeeseen välillä jopa katoamaan."
"Partiolupauksen tekstin pitäisi kuvastaa partion arvoja mahdollisimman monipuolisesti, minkä lisäksi siitä
olisi hyvä käydä ilmi, että kyseessä on nimenomaan partiolupaus (vrt. vanhan lupauksen kohta "toteuttaen
elämässäni partioihanteita"). Hengellinen aspekti kuuluu partion perusarvoihin, joten sitä ei pitäisi
väenväkisin yrittää häivyttää."
"Toivoisin, että partio olisi aidosti avoin, kaikki hyväksyvä harrastus, jossa ei syrjittäisi ketään eikä liiaksi
korostettaisi yhtä uskontoa. Kirkko on partiolle tärkeä taustayhteisö, mutta myös kirkko suomessa muuttuu
avoimemmaksi. Keskittyisin partion kovimpiin kärkiin tässä ajassa; hyväntekemiseen, luontosuhteeseen ja
elämäntaitoihin. Partio suomessa voi olla suurempi muutosagentti kuin ymmärtääkään!
Suvaitsevaisuuskasvatus, globaalikasvatus, ympäristökasvatus- ja vaikuttaminen sekä johtamisen osaaminen
ovat tämän päivän megatrendien keskiössä."
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"Korostettaisiin myönteistä suhtautumista kaikkeen uskonnollisuuteen ja myös uskonnottomuuteen >
käytettäisiin ilmauksia, jotka pitäisivät sisällään erilaisia näkemyksiä mahd. monipuolisesti (esim. Jumala ja
hengellisyys ovat poissulkevia, tilalle esim. henkisyys, vakaumus)."
"Scouting är ingen religionsklubb. + För stort ansvar för kårerna. + Dessa kåren borde erbjuda allmän andlighet
(eller alla lär sig om allting)."
"B-P:n ajatus siitä, ettet ole maailman napa vaan osa suurempaa tulisi näkyä."
Työpajojen ryhmät ehdottivat esimerkiksi hengellisyyden ja Jumala -sanojen korvaamista
henkisyydellä ja vakaumuksella. Lisäksi ”myönteisen asenteen uskontoa kohtaan” sijaan tulisi
korostaa vapautta uskontoon ja vapautta uskonnosta. Pyhän kunnioittaminen ja elämän totuuden
etsiminen nähtiin yleismaailmallisempina ilmaisuvaihtoehtoina.
Työpajoissa ja kyselyn avovastauksissa nostettiin esiin uskonnon, uskontokasvatuksen ja
taustayhteisöjen tärkeä rooli partiossa ja lippukuntien arjessa. Osa partiolaisista oli huolissaan siitä,
voiko seurakunta toimia peruskirjauudistuksen jälkeen enää lippukunnan taustayhteisönä tai voiko
lippukunnalla olla tulevaisuudessa uskontokasvatusta tai uskonnollisia tilaisuuksia tai tapoja.
Jokaisen henkilökohtainen vakaumus, katsomus tai uskonto korostuivat kaikissa osallistamisen
vaiheissa tärkeänä näkökulmana partiotoiminnassa. Kun kyselyssä selvitettiin uskonnon ja
hengellisyyden sanoittamista peruskirjassa, partioihanne etsiä elämän totuutta nousi selkeästi
suositummaksi vaihtoehdoksi, kuten myös teemat oma arvopohja, vapaus uskontoon ja
uskonnottomuuteen sekä elämänkatsomus. Jumala-ilmauksen (isolla alkukirjaimella kirjoitettuna)
sisällyttäisi vain 17 % ja uskontokasvatuksen 5 % kyselyyn vastanneista partiolaisista. Työpajojen
tulokset saivat siis vahvan validoinnin kvantitatiivisesta kyselystä, joka edusti kattavasti partiolaisia
Suomessa.
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Miten mielestäsi uskonto ja hengellisyys voitaisiin
sanoittaa partion peruskirjassa?
etsiä elämän totuutta

52%

vapaus uskontoon ja uskonnottomuuteen

43%

oma arvopohja

44%

elämänkatsomus

40%

maailmankatsomus

33%

vakaumus

32%

hengellisyys

30%

pyhän kunnioittaminen

20%

positiivinen uskonnonvapaus

20%

Jumala

17%

katsomus

14%

uskonto

13%

henkisyys

9%

katsomuskasvatus

8%

uskonnollisuus

6%

jumala

4%

uskontokasvatus

5%

uskontodialogi

4%

jumalat

2%

spiritualiteetti

1%
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Vastaajien määrä: 2 557
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60%

6.2 Tehdyt ratkaisut
Keskeinen lähtökohta uutta peruskirjaa kirjoitettaessa oli säilyttää maailmanjärjestöiltä tuleva arvo
“Duty to God” peruskirjassa siten, että uusi peruskirja huomioi sekä eri uskonnot että
uskonnottomat. Myönteinen asenne uskontoihin, toisen maailmankatsomuksen kunnioittaminen ja
omassa uskossa tai katsomuksessa kasvaminen on jatkossakin tärkeä osa partiota ja uudessa
peruskirjassa tämä arvo tiivistyy etsiä elämän totuutta -ihanteeseen. Partioihanteisiin sitoudutaan
partiolupauksessa.
Osallistamisen ja asiantuntijakuulemisten jälkeen työryhmä päätyi kuljettamaan uudessa
peruskirjassa rinnakkain uskontoa ja katsomuksia. Ihanteen “etsiä elämän totuutta” sanamuoto
säilytettiin muiden ihanteiden tavoin. Katsomus-termiä päädyttiin käyttämään kuvaamaan myös
uskonnosta riippumattomia maailmankatsomuksia. Vaikka kyselyn tuloksissa elämänkatsomus sai
terminä vahvaa kannatusta, työryhmä päätti, ettei käytä termiä, koska elämänkatsomus terminä
linkittyy hyvin vahvasti koulun elämänkatsomustieto-oppiaineeseen, mikä ei tee termistä kovin
käyttökelpoista muussa kontekstissa.
Hengellisyyden näkökulmasta isoin yksittäinen muutos uudessa peruskirjassa on uudistunut
partiolupaus, joka ottaa huomioon partioliikkeen jäsenten katsomusten moninaisuuden (ks. lisää
kohta 7). Uusi partiolupaus ei enää ole este partioon liittymiselle ja jokaisen katsomus/ usko
asetetaan samanarvoiseen asemaan.
Uutta peruskirjaa kirjoittaessaan työryhmä sanoitti sekä valtakunnallisella että paikallisella tasolla
tehtäviä taustayhteisösopimuksia koskevaa kohtaa uudelleen niin, ettei uudessa peruskirjassa viitata
vain evankelis-luterilaisen ja ortodoksisen kirkon kanssa tehtäviin taustayhteisösopimuksiin, vaan
taustayhteisösopimus on mahdollista solmia uskonnollisen tai muun taustayhteisön kanssa.
Käytännössä uusi peruskirja tai uusi partiolupaus eivät aiheuta muutoksia lippukuntien ja
seurakuntien välisiin taustayhteisösopimuksiin tai toimiviin yhteistyön muotoihin. Partiossa
toteutetaan jatkossakin uskonto- ja katsomuskasvatusta osana partiokasvatusta. Uudessa
peruskirjassa korostetaan jäsenten uskontojen ja katsomusten moninaisuutta, joka edelleen tulee
ottaa huomioon partiotoiminnassa.

7 Partiolupaus
Vuoden 2018 jäsenkokous päätti, että vuoden 2020 jäsenkokoukselle valmistellaan uusi partiolupaus
tai -lupaukset. ”Lupauksen tai lupausten tulee mahdollistaa se, että partiossa on tilaa jokaisen oman
vakaumuksen toteuttamiselle ja eri uskontoihin kunnioittavasti suhtautumiselle. Lupauksen tai
lupausten tulee jättää tilaa myös uskonnottomuudelle. Partiolupaus tulee toteuttaa niin, että eri
uskontokuntiin kuuluvat ja uskonnottomat kokevat itsensä tervetulleiksi partioon eivätkä joudu
toimimaan henkilökohtaisen vakaumuksensa vastaisesti. Partiolupauksen sisältöjä ja/tai sanamuotoja
päivitetään muilta osin tarpeen mukaan.”
Partiolupauksen nykyinen muotoilu ”Lupaan parhaani mukaan rakastaa Jumalaani, omaa maatani ja
maailmaa, toteuttaa ‘ikäkauden’ ihanteita ja olla avuksi toisille” on ongelmallinen erityisesti eri
katsomusten ja uskonnottomuuden näkökulmasta. Myös lupaus oman maan rakastamisesta koettiin
jossain määrin ongelmalliseksi (ks. luku 5 Uskollisuus omaa maata kohtaan -arvo). Samalla päätettiin
olla avoimia myös lupauksen muille osille, jotta lupauksesta saataisiin yhtenäinen. Tavoitteena oli
löytää yksi yhteinen partiolupaus, mutta pidettiin myös mahdollisuus useammasta rinnakkaisesta
lupauksesta avoimena.
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7.1 Kerätyt havainnot ja tulokset
Partiolupaukseen pureuduttiin kahdella eri tavalla. Partiopiirien tapahtumissa järjestetyissä
työpajoissa yhtenä tehtävänä oli muotoilla pienryhmissä sellainen lupaus, jonka jokainen ryhmän
jäsen voisi antaa ja sitten kaikilla työpajan osallistujilla oli mahdollisuus äänestää syntyneitä
lupausversioita. Keväällä järjestetyssä digitaalisessa kyselyssä taas esitettiin työpajoissa syntyneiden
ehdotusten pohjalta erilaisia partiolupausvaihtoehtoja.
"Partiolupaus on hyvä perinne, mutta olen innoissani sen uudistamisesta. Oman ryhmänjohtajakokemukseni
mukaan monikaan ryhmäläisistä ei halua sanoa rakastavansa Jumalaa."
"Musta olisi ihan tosi hienoa, jos Suomessa olisi jatkossakin vain yksi partiolupaus. Erilaiset ihmiset toimii
samoissa ryhmissä ja partiolaiset Suomessa ovat saman järjestön alla (eikä jakautunut esim. uskontojen tai
sukupuolen mukaan niin kuin monissa maissa) - siksi yksi ja sama lupaus olis musta symbolisesti ihan kauheen
tärkeetä jatkossakin ja se näyttäis, et monista eroista huolimatta halutaan ajaa samaa asiaa (maailmanrauha)
ja nähdään toisissamme enemmän samankaltaisuutta kuin eroja <3"
"Erittäin tärkeää, että myös uskonnottomat huomioidaan partiolupauksen sanamuodossa. Uskonnottoman
suuhun nykyinen partiolupaus tuntuu kovin vieraalta. Itse aikuisena partioon liittyjänä kävin pitkän
keskustelun itseni (ja muiden) kanssa, kun koin partiolupauksen vaikeana. Miltä se mahtaa tuntua 7vuotiaasta, jonka perheellä on uskonnoton vakaumus? Kannatan kyllä uskonnonvapautta, eikä haittaa, vaikka
osa lippukunnista tekee seurakuntien kanssa yhteistyötä. Uskonnottomuuden hyväksyminen partiolupauksen
tasolla avaisi kuitenkin ovia uusille partiolaisille."
"Olen kuullut mahdollisuudesta, että lupauksia tulisi kaksi, joissa toisessa mainitaan sana "jumala" ja toisessa
ei. Mielestäni, jos partion todella halutaan olevan avoin ja yhdenvertainen, tulisi lupauksen kuitenkin olla
sellainen, että sen voi antaa ihan jokainen, joka on valmis partion arvoihin sitoutumaan. Kaksi lupausta
asettaisi vähemmistön edustajat ihan erilaiseen valokeilaan kuin valtavirran, mikä ei mielestäni ole
yhdenvertaisuusajattelun mukaista."
Työpajoista syntyneistä lupausmalleista valikoitiin kolme eniten ääniä saanutta versiota per työpaja.
Tarkastelussa oli siis yhteensä 32 lupausmallia. Niihin tehtiin sanavertailu, jotta nähtiin, mitkä
sanavalinnat toistuivat useimmiten. Eniten mainintoja tuli lupauksen kolmelle aloitussanalle
”Lupaan parhaani mukaan”. Ainoastaan ruotsinkieliset lupausvaihtoehdot ja yksi suomenkielisistä
alkoi muilla sanoilla. Seuraavaksi eniten mainintoja oli sanoilla ihanne, toteuttaa, maailma, toinen,
maa, avuksi, elämä, oma ja ikäkausi. Enemmistössä työpajojen suosituimmista lupausmalleista ei
ollut mainintaa lainkaan katsomuksesta/vakaumuksesta/jumalasta tai vastaavasta.
Kaikki työpajoissa syntyneet mallit luettiin läpi. Näistä malleista etsittiin yhdenmukaisuuksia ja niitä
yhdisteltiin. Näin saatiin lopulta 8 erilaista mallia, joilla simuloitiin työpajoissa syntyneitä malleja.
Nämä kahdeksan mallia annettiin kyselyssä partiolaisten arvioitavaksi kysymyksenasettelulla ”Arvioi
alla olevia ehdotuksia uudesta lupauksesta sen perusteella, miten tyytyväinen olisit kyseiseen
lupaukseen.”
Kyselyssä eniten tyytymättömyyttä keräsi malli, jossa oli maininta Jumalasta. Mallit ilman
vakaumusta ja vakaumuksen kanssa saivat jotakuinkin yhtä paljon tyytyväisiä ja tyytymättömiä
vastauksia, eniten tyytyväisiä vastauksia keräsi lupausmalli ”Lupaan parhaani mukaan kehittää
itseäni ihmisenä, kunnioittaa toisia, toimia yhteisöni hyväksi, sekä suojella luontoa.”
Työskentelyssä Partioneuvoston ja SP-FS:n hallituksen kanssa käytiin läpi yhden ja useamman
lupauksen malleja. Keskustelut ohjasivat työryhmää painokkaasti tavoittelemaan yhden lupauksen
mallia.
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Arvioi alla olevia ehdotuksia uudesta lupauksesta sen
perusteella, miten tyytyväinen olisit kyseiseen lupaukseen
"Lupaan parhaani mukaan kehittää itseäni ihmisenä,
kunnioittaa toisia, toimia yhteisöni hyväksi, sekä suojella
luontoa.”
"Lupaan parhaani mukaan arvostaa omaa ja toisten
vakaumusta, kunnioittaa juuriani, ympäröivää
yhteiskuntaa ja maailmaa, toteuttaa partioihanteita ja olla
avuksi toisille."
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"Lupaan parhaani mukaan noudattaa partioihanteita ja olla
avuksi toisille."
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"Lupaan parhaani mukaan etsiä elämän totuutta, rakastaa
yhteisöäni ja maailmaa, toteuttaa ikäkauteni ihanteita ja
olla avuksi toisille."
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"Lupaan parhaani mukaan toimia yhteiskuntaa ja itseäni
kehittäen, toteuttaen elämässäni partioihanteita."
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"Lupaan parhaani mukaan toimia oman yhteisöni, maani
ja maailman parhaaksi ja rakentaa rauhaa joka päivä."
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"Lupaan parhaani mukaan rakastaa Jumalaani, olla
aktiivinen yhteiskunnan jäsen, toteuttaa ihanteita ja olla
avuksi toisille."
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”Lupaan parhaani mukaan olla uskollinen
vakaumukselleni, rakastaa omaa maatani ja maailma,
toteuttaa ihanteita ja olla avuksi toisille."

1 = erittäin tyytymätön
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5 = erittäin tyytyväinen

Vastaajien määrä: 2 557

7.2 Tehdyt ratkaisut
Ehdotettu muotoilu ”Lupaan parhaani mukaan elää maani ja maailman parhaaksi, kasvaa
katsomuksessani ja toteuttaa <ikäkauden> ihanteita joka päivä” muodostuu erilaisista osista. Lupaus
etenee suuremmasta kokonaisuudesta pienempään ja ihmistä lähellä olevampaan suuntaan.
Työpajojen ja kyselyn tuloksista nousi selvästi neljä lupaukseen nostettavaa teemaa: yhteiskunta,
luonto, katsomus ja partioihanteet.
Osio ”elää maani ja maailman parhaaksi” sisältää monenlaisia arvoja: partiolainen näkee itsensä
osana yhteiskuntaa ja globaalia maailmaa sekä tahtoo kehittää niitä parempaan suuntaan. Maahan ja
maailmaan sisältyvät niin luonto ja ympäristö kuin ihmiset ja yhteisötkin.
Edellisessä peruskirjauudistuksessa ”Auttaa ja palvella” -ihanne jäi pois partioihanteista, kun sen
ajatus tiivistettiin partiolupaukseen muotoon ”olla avuksi toisille”. Tämä sama ajatus elää edelleen
monessa muussa ihanteessa. Muille avuksi oleminen sisältyy vahvasti myös ajatukseen, että
partiolainen elää maansa ja maailman parhaaksi. Näin ollen ei nähty tarpeelliseksi tuoda tätä
muotoilua uuteen lupausehdotukseen.
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”Kasvaa katsomuksessani” -osio kuvaa partiolaisen ja vakaumusten välistä suhdetta. Partiossa saa
eväitä oman jumalasuhteen tai maailmankatsomuksen kehittämiseen. Katsomuksessa kasvaminen
tarkoittaa oman maailmankatsomuksen ja/tai jumalasuhteen kehittämistä sekä ymmärryksen
rakentamista muihin katsomuksiin. Oman jumalasuhteen tai maailmankatsomuksen kehittäminen
kirjattiin lupaukseen sanoilla “kasvaa katsomuksessani” aiemman ”Lupaan parhaani mukaan
rakastaa Jumalaani” sijasta, jotta se täyttää toimeksiannon vaatimuksen oman uskon tai
katsomuksen toteuttamisesta. Jotta kaikki maailmanjärjestöjen kolme arvoa (Duty to God, Duty to
Others ja Duty to Self) näkyvät partiolupauksessa, piti työryhmä katsomuksessa kasvamisen
lupauksessa, vaikka uskonto ja katsomus herättivät kyselyssä ristiriitaisia mielipiteitä.
”Ja toteuttaa <ikäkauden> ihanteita joka päivä” -osio päättää lupauksen. Partioihanteiden
nostaminen mukaan lupaukseen koettiin tärkeäksi sekä työpajoissa että kyselyssä. Useissa
ehdotuksissa oli saatettu myös nostaa jokin yksittäinen ihanne mukaan lupaukseen. Työryhmä
kuitenkin päätti, että mitään yksittäistä ihannetta ei oteta mukaan partiolupaukseen, jotta ihanteet
säilyvät samanarvoisina keskenään. Ihanteet ovat olennainen osa partiolaisen arvopohjaa, johon
lupauksessa sitoudutaan.
Peruskirjassa ei oteta kantaa siihen, kuinka monta kertaa ja missä ikäkausissa lupaus annetaan.
Työryhmä selvitti partiolaisten mielipiteitä lupauksen antamisesta kyselyssä sekä keskusteluissa
Suomen Partiolaisten hallituksen ja partioneuvoston kanssa, ja argumentteja tuli sekä kerran
annettavan että jokaisessa ikäkaudessa annettavan lupauksen puolesta. Työryhmä päätti tehdä
lupaukseen sellaisen muotoilun, joka taipuu kumpaan hyvänsä - lupauksessa voidaan luvata toteuttaa
ikäkauden (esimerkiksi tarpojan) ihanteita tai yleisemmin partiolaisen ihanteita. Näin sama lupaus
toimii myös aikuisille, jotka eivät kuulu mihinkään ikäkauteen.

8 Partiokasvatus
Partion ikäkausikohtaiset kasvatustavoitteet päivitettiin paremmin vastaamaan tätä päivää vuonna
2018. Saman vuoden jäsenkokous esitti, että myös peruskirjaan sisältyvien kasvatustavoitteiden
neljän alakohdan sisältöjä päivitetään.
Peruskirjapäivityksen yhteydessä nykyisen peruskirjan kasvatustavoiteosio käytiin huolella läpi ja sen
sisältöä verrattiin nykyisiin ikäkausikohtaisiin kasvatustavoitteisiin. Nykyisen peruskirjan
kasvatustavoiteosiota täydennettiin vastaamaan paremmin käytössä olevia kasvatustavoitteita.
Samalla tekstistä muokattiin vanhentuneita ilmaisuja modernimmiksi.
Suomen Partiolaisten kasvatusvaliokunnassa oli lisäksi vuoden 2018 aikana kiinnitetty huomiota
siihen, että partiomenetelmän kuvaukset olivat osaltaan vanhahtavalta kuulostavaa tekstiä tai eivät
huomioineet esimerkiksi WOSM:n partiomenetelmän kohdalla tapahtunutta muutosta. Koska
jäsenkokouksen valtuutusta partiomenetelmän syvemmälle tarkistamiselle ei ollut, tavoitteeksi
muodostui tarkastella peruskirjapäivityksen yhteydessä partiomenetelmän sanoituksia ja näin ollen
saada myös partiomenetelmän kuvaukset vastaamaan paremmin tämän päivän tilannetta.

8.1 Kerätyt havainnot ja tulokset
Kasvatustavoitteiden päivitys suoritettiin kolmessa vaiheessa. Aluksi pieni työryhmä valmisteli
pohjaesityksen päivittyneeksi versioksi kasvatustavoitteista, jonka jälkeen käsiteltiin kahdessa SPFS:n kasvatusvaliokunnan työstössä. Tämän jälkeen Laajennettu kasvatusvaliokunta työsti esitystä
kolmeen eri otteeseen hyväksyen oman versionsa toukokuun lopussa ylimääräisessä Laajennetun
kasvatusvaliokunnan kokouksessa.
Partiomenetelmää työstettiin samalla tavalla kuin kasvatustavoitteita. Lisäksi partiomenetelmän
sanoituksiin haettiin tukea keväällä lähetetyssä kyselyssä pyytämällä vastaajia kertomaan, millä
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ilmaisulla partiolainen parhaiten kuvaa kunkin partiomenetelmän osa-alueen sisällön. Pienen
työryhmän, kasvatusvaliokunnan ja laajennetun kasvatusvaliokunnan työstöjen lisäksi aiheesta
järjestettiin myös työpaja Partion kevätpäivillä. Myös partiomenetelmän osalta sanoitukset
hyväksyttiin ylimääräisessä Laajennetun kasvatusvaliokunnan kokouksessa toukokuussa 2019.

8.2 Tehdyt ratkaisut
Kasvatustavoitteiden kohdalla kunkin osion kohdalla tekstiä pyrittiin napakoittamaan. Suhde itseen osioon lisättiin kohta oman osaamisen tunnistamisesta. Peruskirjatyöryhmä päivitti uskontoon ja
katsomukseen liittyvät virkkeet sopimaan yhteen muualla peruskirjassa olevan tekstin kanssa. Suhde
toiseen -osioon merkittävin lisäys oli kiusaamisen ehkäisy sekä omien ennakkoluulojen
tunnistaminen. Rauhan rakentaminen lisättiin suhde yhteiskuntaan -osioon. Suhde ympäristöön osiossa jämäköitettiin kestävän kehityksen mukaisen toiminnan sanoittamista.
Partiomenetelmä-osiossa kevään myöhempien työstöjen pohjana käytettiin kyselystä saatuja
tuloksia.
Menetelmän sitoutuminen partion arvoihin -osa-alueen kohdalla käytiin keskustelua siitä,
käytetäänkö ilmaisua ”partiolainen toimii arvojen mukaan” vai ”partiotoiminta on arvojen
mukaista”. Vaikka partiomenetelmä on työkalu partiokasvatuksen toteuttamiselle, todettiin
työstöissä partiolaisen yksilönä tuovan paremmin asian esille, joten sanamuodoksi valittiin
“partiolainen toimii arvojen mukaan.”
Symboliikan osalta kyselyssä tärkeimmäksi asiaksi nousi omaan lippukuntaan kuuluminen (lpk 81 %,
maailmanlaajuinen partioliike 64 %, suomalainen partioliike 62 % ja oma ryhmä 39 %). Kuvaukseen
haluttiin tuoda mukaan näiden ryhmien lisäksi myös ymmärrys siitä, että symboliikka auttaa
ryhmäänkuulumiskokemuksen lisäksi yksilöä oman identiteetin kehityksessä sekä oppimisessa.
Nousujohteisuuden kohdalla vastauksissa painottuivat sopivan kokoiset haasteelliset tehtävät,
henkilökohtainen kasvu ja ikäkauden ohjelma. Nämä ilmaisut otettiin mukaan päivittyneeseen
sanoitukseen.
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Itsensä kehittäminen toteutuu partiossa
jokaisen saadessa itselleen sopivan
haasteellisia tehtäviä
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Vastaajien määrä: 2 552
Vartiojärjestelmän osalta sanoitukseen lisättiin kyselyn ulkopuolelta johtajuuden oppiminen. Tämä
asia on ollut ja on keskeisessä asemassa partiotoiminnassa ja sen rooli haluttiin sanoittaa myös
vartiojärjestelmän kohdalla paremmin.
Tekemällä oppimisessa kyselyn vastauksissa korostui aidon ympäristön merkitys. Lisäyksenä mukaan
otettiin maininta oman toiminnan pohdinnasta, sillä se on keskeisessä roolissa oppimisen
prosessissa. Kyselyssä useita mainintoja saaneet ilmaisut yrityksen ja erehdyksen sekä onnistumisen
ja epäonnistumisen kautta oppimisesta jätettiin sanoituksen ulkopuolelle pitkän keskustelun jälkeen.
Työstöissä tultiin siihen tulokseen, ettei niitä tarvitse erikseen mainita, vaan ilmaisu todellinen
tilanne pitää sisällään myös vähemmän onnistuneet tilanteet.
Aikuisen tuen sanoituksen kohdalla korostuivat ilmaisut taustatuki ja turvallisuus. Sanaa turvallisuus
ei kuvaukseen lisätty, sillä keskusteluissa todettiin sen tulevan riittävästi esille esimerkiksi
kirjoitettaessa aikuisten pestikuvauksia. Sanaa taustatuki ei myöskään mainita, mutta ilmaisun
sisältö pyrittiin kuvaan mahdollisimman kattavasti sanoitukseen.
Päivän hyvän työn kohdalla kyselyssä suosituiksi ilmaisuiksi nousivat ne, joissa painottui yhteinen
hyvä ja aktiivinen kansalaisuus. Tämän menetelmän osa-alueen kohdalla eniten tutkinnassa oli myös
WOSM:n partiomenetelmä, jonne on lisätty uutena osa-alueena community involvement. Uusi
sanoitus pyrkii huomioimaan aiempaa kattavammin partiolaisen aktiivisen roolin yhteisöissään.
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Toimiminen yhdessä yhteisen hyvän eteen
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Vastaajien määrä: 2 542
Toiminta luonnossa -osiossa luonnon/ympäristön kunnioitus oli vastauksista suosituin. Työstöjen
tuloksena tämä pyrittiin muotoilemaan virkkeeksi henkilökohtaisesta luontosuhteesta. Valitun tekstin
ajatuksena on se, että henkilökohtaisen luontosuhteen muodostanut henkilö kunnioittaa ja arvostaa
luontoa/ympäristöä.

9 Asiantuntijakuulemiset
Peruskirjatyöryhmä halusi varmistaa, että peruskirjan tekstit on kirjoitettu huomioivasti ja että
partiolle tärkeät sidosryhmät kokevat olleensa kutsuttuja peruskirjan uudistusprosessiin. Työryhmä
listasi erilaisia partiolle ja peruskirjateksteille merkityksellisiä tahoja ja lähestyi niitä
asiantuntijakuulemispyynnöllä. Tapaaminen järjestyi seuraavien tahojen kanssa:
•
•
•
•
•
•

Suomen evankelis-luterilainen kirkko
Suomen ortodoksinen kirkko
Suomen islamilainen yhdyskunta
Saamelaiskäräjien nuorisoneuvosto
Pinkkipartio ry
Rauhankasvatusinstituutti

Asiantuntijakuulemiset sijoittuvat pääosin touko-kesäkuulle vuonna 2019. Tapaamisissa tahojen
edustajille kerrottiin peruskirjaprosessista ja yleisesti partiosta, mikäli partio ei ollut ennestään
tuttua, sekä näytettiin peruskirjatekstin luonnosta tai luonnoksen osia näytöltä ja sisältöjen
muotoiluista keskusteltiin kyseisen tahon näkökulmasta. Tahojen esittämät huomiot kirjattiin ylös ja
työryhmä käytti niitä kirjoitustyön tukena.
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Asiantuntijatapaamisista saatiin hyödyllisiä huomioita peruskirjan tekstin sanavalintoihin ja
muotoiluihin. Alla on tehty muutamia nostoja, joita hyödynnettiin peruskirjan kirjoittamisessa:
•

•
•
•
•
•

•
•

•

•

•
•

Oma maa -ilmaus on parempi kuin valtio, sillä saamelaiset kokevat olevansa neljän
valtion alueelle hajautettu kansa, jolloin suhde valtioon on monimutkainen ja jakaa
näkemyksiä. (Saamelaiskäräjien nuorisoneuvosto)
Puhutaan mieluummin moninaisuudesta kuin erilaisuudesta. Erilaisuus viittaa siihen,
että on olemassa jokin normi tai normaali tila. (Rauhankasvatusinstituutti, Pinkkipartio)
Yhdenvertaisuus on laajempi käsite kuin pelkkä tasa-arvo. Suomessa tasa-arvoa
käytetään paljon sukupuolten tasa-arvokysymyksissä. (Rauhankasvatusinstituutti)
Ihmisarvon jakamattomuus ja yhdenvertaisuuden puolustaminen on hyvä saada esille.
(Rauhankasvatusinstituutti)
Luonnolla on oma arvonsa sellaisenaan. (Rauhankasvatusinstituutti)
Ihmisen kunnollisuuden mittaaminen on usein sidottu esimerkiksi työkykyyn.
Velvollisuuksien täyttäminen on tällöin vaikeaa. Muotoiluun olisi hyvä saada ”omista
lähtökohdistaan käsin”. (Rauhankasvatusinstituutti)
Partiolaisen tavoitteena on säilyttää elinvoimainen ja hyvä elinympäristö myös tuleville
sukupolville, ei ainoastaan elinvoimainen. (Pinkkipartio)
Uskontoa ja katsomusta olisi hyvä kuljettaa peruskirjassa rinnakkain, jotta ei jää
tulkinnan varaa siihen, etteikö partiossa olisi tilaa sekä uskonnoille että muunlaisille
katsomuksille. Uskontoa ei saisi häivyttää kokonaan laveampien katsomukseen
viittaavien ilmaisujen taakse, mutta ne voivat olla rinnakkain. (Suomen evankelisluterilainen kirkko, Suomen islamilainen yhdyskunta)
On tärkeää mainita, että sekä SP-FS keskusjärjestönä että yksittäiset lippukunnat voivat
solmia taustayhteisösopimuksia uskonnollisten yhteisöjen kanssa. Tämä yhdessä
valtakunnallisen yhteistyösopimuksen kanssa luo pohjan seurakuntien ja lippukuntien
väliselle yhteistyölle. (Suomen evankelis-luterilainen kirkko)
Vakaumus ja (maailman)katsomus -termeissä on sekä hyviä että huonoja puolia. Näiden
termien tulkinta, sävy ja esimerkiksi kokemus siitä, sisältääkö termi itsessään myös
uskonnon vai ei, vaihtelee henkilöiden välillä. (Suomen evankelis-luterilainen kirkko)
Termi katsomus on laaja ja neutraali termi. Olisi tärkeää kuulla kenttää termistä.
(Suomen ortodoksinen kirkko)
Voisiko kasvu lähipiiristä kohti koko maailmaa näkyä enemmän esimerkiksi rakastaa ja
suojella luontoa- sekä kunnioittaa toista ihmistä -ihanteissa. (Suomen ortodoksinen
kirkko)

10 Työryhmän pohdintaa prosessista ja tulosten luotettavuudesta
Työryhmä on kokonaisuutena tyytyväinen tähänastiseen peruskirjaprosessiin. Työryhmän laatima ja
Suomen Partiolaisten hallituksen vahvistaman suunnitelma työvaiheista ja aikataulu ovat pitäneet
tähän mennessä. Työpajoissa oli kattavasti osallistujia koko Suomesta ja sähköiseen
peruskirjakyselyyn saatiin runsaasti vastauksia, mikä vahvistaa peruskirjan asemaa kaikkien
partiolaisten yhteisenä dokumenttina.

10.1 SP-FS:n hallituksen asettamien tavoitteiden saavuttaminen
Suomen Partiolaisten hallitus asetti peruskirjatyöryhmälle kunnianhimoiset tavoitteet. Alla on
kuvattuna tavoitteet sekä työryhmän pohdintaa tavoitteiden toteutumisesta.
“Työryhmän tehtävänä on valmistella uusi peruskirjaehdotus vuoden 2020 jäsenkokoukselle.”
Työryhmä suunnitteli heti tammikuussa 2019 aikataulun koko prosessille, jotta kaikki prosessin eri
vaihteet saadaan tehtyä ennen jäsenkokousta 2020. Aikataulun tiedettiin olevan tiukka, mutta
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työryhmä on pystynyt toteuttamaan suunnitelmansa aikataulussa ja prosessi etenee tällä hetkellä
siten, että kaikki mahdollisuudet uuden peruskirjan hyväksymiselle vuoden 2020 jäsenkokouksessa
ovat olemassa.
“Työryhmä toteuttaa kaikessa toiminnassaan vuoden 2018 jäsenkokouksen päätöstä peruskirjasta.”
Jäsenkokouksen yksimielinen päätös peruskirjan uudistusprosessin käynnistämisestä ja sen
tarkoituksesta, on antanut työryhmälle selkänojan uudistuksen edistämiselle. Työryhmä kokee, että
uusi peruskirja noudattaa jäsenkokouksen tahtoa.
“Työryhmän työskentelyn pohjana on vuosina 2017-2018 käyty arvokeskustelu ja arvotyöryhmän
tekemä raportti toimenpide-ehdotuksineen.”
Arvokeskustelun aikana koottu taustamateriaali on ollut arvokkaana tietolähteenä, kun työryhmä on
suunnitellut työpajoja ja peruskirjakyselyä sekä asettanut kirjoitustyölleen hypoteeseja. Uusi
peruskirja on jatkumoa arvokeskustelulle ja lopputulos on linjassa jo vuosina 2017-2018
muodostuneen tahtotilan kanssa.
“Peruskirjan työstäminen ja prosessin johtaminen tehdään niin, että osallistetaan laajasti koko
partiokenttä. Prosessissa tulee kuulla lippukunta-, piiri- ja keskusjärjestötoimijoita. Osallistaminen
tehdään mm. järjestämällä työpajoja eri puolella Suomea.”
Kaikille partiolaisille avoimet työpajat ja peruskirjakysely ovat olleet keskeinen osallistamisen keino
prosessissa. Prosessista päivitettiin jatkuvasti ajankohtaista tietoa partio.fi/arvokeskustelu-sivulle
sekä viestittiin Partion ja puheenjohtajan omissa some-kanavissa. Työpajoja järjestettiin 10 eri
puolilla Suomea partiopiirien muiden tapahtumien yhteydessä, jotta osallistumisen kynnys olisi
mahdollisimman matala. Kysely keräsi yhteensä 2569 vastausta ja eikä vastausten tuloksissa ollut
merkittävää vaikutusta iällä, sukupuolella, partiopiirillä, asuinpaikkakunnan koolla tai partiopestillä.
Näin ollen voidaan todeta, että jokaisella partiolaisella on ollut mahdollisuus saada tietoa prosessista
sekä osallistua keskusteluun ja tuoda oman mielipiteensä julki. Osallistaminen on ollut
poikkeuksellisen laajaa verrattuna yleiseen partion päätöksentekoon.
“Työryhmä huomioi kaksikielisyyden (suomi ja ruotsi) koko prosessissa. Viimeistään
jäsenkokoukselle esitettävä peruskirja on käännetty myös ruotsiksi yhteistyössä Finlands Svenska
Scouternin kanssa.”
Yksi työryhmän jäsenistä on ollut FiSSc:n hallituksen jäsen, jolloin työryhmällä on ollut jatkuva linkki
FiSSc:iin. Lisäksi useampi työryhmän jäsen puhuu hyvää ruotsin kieltä, vaikka kyseessä ei olekaan
äidinkieli. FiSSc:n kanssa on sovittu ruotsinkielisten peruskirjaluonnosten käännösversioista ja
muusta prosessin kaksikielisyydestä. Osa työpajoista ja peruskirjakysely toteutettiin kaksikielisesti.
Kaksikielisyyden kuljettaminen läpi prosessin on vaatinut pelkkää suomen kieltä enemmän
suunnitelmallisuutta, aikaa ja resursseja, mutta hyvällä yhteistyöllä FiSSc:n kanssa tässä on
onnistuttu.
“Peruskirjaprosessi edistää rakentavan ja kunnioittavan keskustelun kulttuuria partioliikkeessä.
Apuna tähän voidaan käyttää esimerkiksi Sitran Erätauko-mallia.”
Erityisesti työpajojen rakenne ja pelisäännöt rakennettiin tätä tavoitetta silmällä pitäen. Työpajat
saivatkin paljon kiitosta myös tästä näkökulmasta. Erilaisilla keskustelupalstoilla ja median
yllättävän vilkkaassa uutisoinnissa keskustelu ei sen sijaan aina pysynyt asiallisena sekä muita
ihmisiä ja näkökulmia kunnioittavana. Työryhmä kuitenkin päätti, ettei se lähde aktiivisesti
fasilitoimaan internet-keskustelua, koska siihen ei ollut muun työn puitteissa riittävästi aikaa.
“Uusi peruskirja on linjassa maailmanjärjestöjen arvojen kanssa. Maailmanjärjestöjä pidetään
tietoisina prosessin etenemisestä ja heidän kanssaan käydään dialogia sisältö- ja
sanamuotoasioihin liittyen.”
Työryhmä on huomioinut kirjoitustyössään WAGGGS:n ja WOSM:n peruskirjat ja maailmanjärjestöjen
jäsenjärjestöilleen antamat ohjeet peruskirjasta. Tämän lisäksi työryhmä on lukenut muiden maiden
peruskirjoja ja hakenut niistä linjaa kansainvälisen partioliikkeen arvopohjan ja muotoilujen kanssa.
Peruskirjan ensimmäinen versio lähetetään maailmanjärjestöille kommentoitavaksi loppusyksystä
2019, jolloin saamme palautteen työskentelystämme.
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“Uusi peruskirja lisää partion avoimuutta ja moninaisuutta. Tavoitteena on peruskirja, johon yhä
useampi nykyinen ja tuleva partiolainen voi sitoutua.”
Tämä tavoite on ollut työryhmän johtotähti koko työskentelyn ja kirjoitustyön ajan. Tavoite on ollut
inspiroiva, mutta samalla haastava. Työryhmä on joutunut jatkuvasti tasapainoilemaan, miten
vähentää monitulkintaisuutta ja lisätä konkretiaa ilman, että luo partiolaisuudelle ja partiolaisen
arvopohjalle liian yksipuolisen ja suppean raamin. Työryhmä kokee kuitenkin onnistuneensa tässä
tasapainoilussa hyvin.

10.2 Pohdintaa työpajoista
Työpajoista kerättiin osallistujilta palautetta lyhyen sähköisen kyselyn avulla. Työpajoista saatu
palaute oli erittäin positiivista. Suurta kiitosta keräsi erityisesti työpajan rakenne, jota korjattiin
jatkuvasti prosessin aikana siten, että aiemmista työpajoista saatua palautetta käytettiin myöhempien
kehittämiseen. Toinen kiitosta saanut seikka oli työpajojen järjestäminen laajasti ympäri Suomea ja
osittain sellaisissa tapahtumissa, joissa oli piiri- ja keskusjärjestötoimijoiden lisäksi myös
lippukuntatoimijoita. Monet vastaajat myös ilmaisivat olevansa tyytyväisiä siihen, kuinka he tulivat
kuulluiksi sekä työpajojen aikana että myös koko prosessissa työpajojen vuoksi.

Koin pystyväni turvallisesti ilmaisemaan
27
mielipiteeni työpajan aikana
Työpajan fasilitoijat tukivat työpajan
positiivista ilmapiiriä

165

53

Koen mielipiteeni tulleen kuulluksi työpajan
14 15
aikana

98

112

Työpajan kokonaisuus oli toimiva 4 18

79

126

0
3

120

77

Työpajassa käytetyt menetelmät olivat toimivia 1 16

2

135

72

Sain riittävästi tietoa peruskirjatyöryhmän
18 21
tavoitteesta

1 = täysin eri mieltä

147

62

18

50
4

100

150

200

5 = täysin samaa mieltä

Vastaajien määrä: 227
Palautekyselyn avointen vastausten kautta tuli esiin myös kritiikkiä, joka kohdistui erityisesti
käytettävissä olevan ajan lyhyyteen, mistä syystä kaikki eivät päässeet käsittelemään työpajoissa
asiaa niin laajasti, kuin olisivat halunneet. Erityisesti olisi toivottu, että jokainen olisi päässyt
työpajan aikana käsittelemään kaikkia neljää käsiteltävää arvokysymystä. Lisäksi palautteista kävi
ilmi, että työpajoihin osallistuvat olisivat toivoneet pienryhmien tulosten yhteistä käsittelyä koko
työpajan kesken. Tätä sovellettiinkin osassa myöhemmistä työpajoista, mikäli aikaraamit sen sallivat.
Lisäksi muutamat palautteenantajat olisivat toivoneet käsiteltävien kysymysten sekä arvojen
tarkempaa avausta. Työpajat järjestettiin piirien niille osoittamissa tapahtumissa, joista
tiedottaminen on ollut pääosin tapahtumanjärjestäjien vastuulla eikä työryhmä voi olla varma, onko
tieto työpajoista saavuttanut kattavasti alueella asuvat partiolaiset.
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Joitakin otoksia palautteista:
”Pidempi aika auttaisi viemään mietintää pidemmälle, mutta tietenkään työpajat ei voi kestää ikuisuuksia.”
”Pienryhmissä keskustellut asiat tulisi koota yhteen koko porukalla. Nyt toisiinsa voimakkaasti liittyvät teemat
jäivät melko sirpaleisiksi ja jäsentymättömiksi.”
”Kiitos kun pääsitte pohjoiseen, tunsin osallistumiseni tärkeäksi.”
”Osallistujille ennakkoon tehtäviä tietoon, näin päästäisiin nopeammin asiaan.”
”Jag skulle ha velat behandla alla fyra teman (andlighet, fosterländskhet, etik och global fred).”
”Todella hienoa, että työpajat järjestettiin kaikissa piireissä. Koen tärkeäksi saada jäsenistön ajatukset laajasti
tuotua esiin. Peruskirjan kohdalla ei riitä vain piirien edustajien mielipiteet tai vaikutustyö.”

10.3 Pohdintaa peruskirjakyselyistä
Huhtikuussa toteutetussa kyselyssä ei kerätty varsinaista palautetta palaute-otsikolla, mutta “Jäikö
jotain vielä sanomatta” -kysymyksen vastauksissa tuli myös palautetta kyselystä ja prosessista.
Positiivista palautetta annettiin esimerkiksi siitä, että partio on ajanhermolla ja uudistuu. Työryhmä
sai vastauksista evästystä kirjoitustyöhön esimerkiksi siinä, että käytettävät käsitteet olisi syytä avata
monitulkinnallisuuden välttämiseksi. Luonto-teemaa ja luonnonsuojelua toivottiin otettavaksi
mukaan uuteen peruskirjaan.
Kritiikkiä ja pelkoa aiheuttaneet teemat peruskirjauudistuksessa olivat uskonnollisuus ja
isänmaallisuus. Näihin teemoihin liittyen oli kyselyssä lukuisia kommentteja ja keskenään
ristiriitaisia toiveita. Osa vastaajista halusi esimerkiksi säilyttää Jumala-sanan partiolupauksessa, kun
taas osan vastaajista mielestä Jumalaa ei tule mainita lupauksessa. Osa vastaajista ehdotti
lupauksessa käytettävän “lupaan rakastaa Jumalaani” ilmauksen sijaan sellaisia ilmauksia kuin
vakaumus, katsomus, hengellisyys tai elämän totuuden etsiminen.
Joitakin otoksia vastauksista:
”Meillä kaikilla on varmaan oma käsitys siitä mikä on partion ydin - toivon, että löydän oman ytimeni vielä
uudistuksen jälkeenkin. Arvot eivät nykyaikana paljon missään näy - pidetään ne vahvoina esillä edes
partiossa.”
”Partioaate on ainutlaatuinen. Peruskirjassa on selkeästi kerrottava partion arvoista ja päämääristä. Tulkoot
siitä käytössä kuluva asiakirja, ei vain suuria sanoja.”
”Tämä kysely oli mielenkiintoinen, näitä lisää??”
”Partiolupauksesta on tehty niin juhlallinen, että sen merkitys arjessa unohtuu. Minusta lupaus pitäisi
ennemmin arkeistaa.”
”Tack för ert fina jobb!!!! Kämpa på!”
"Mahtavaa, kun tällainen kysely on! Pidän tärkeänä, että lupauksen sanamuodossa viitataan jollain selvällä
tavalla partioon, ei vain yleisluontoisesti puhuta hyvistä asioista - onhan kyseessä sitoutuminen juuri tähän
liikkeeseen."
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