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Kohti uutta peruskirjaa -raportti

LIITE 2
KUVAUS TYÖPAJOJEN RAKENTEESTA
Työpajat toteutettiin samanlaisella kaavalla eri piirien keväällä 2019 järjestetyissä
tapahtumissa. Vaihtelua oli työpajojen osuuksien kestossa sen mukaan, miten pitkä kukin työpaja oli
kokonaisuudessaan. Alla on kuvaus työpajojen rakenteesta ja lopussa myös listaus pidetyistä
työpajoista sekä niiden osallistujamääristä.

Intro
Intro-osuudessa kerrottiin vuosina 2017−2018 käydystä arvokeskustelusta ja sen tuloksista, joihin
peruskirjan päivitysprosessi pohjautuu. Lisäksi käytiin läpi toimeksiantoa ja päätöstä peruskirjan
avaamisesta, jotka SP-FS:n jäsenkokous marraskuussa 2018 päätti.
Lisäksi pohjatiedoksi annettiin perustietoja siitä, mikä peruskirja on ja millaisia kriteereitä WAGGGS
ja WOSM peruskirjalle antavat.
Työpajan toimintaan liittyvät säännöt käytiin yhteisesti läpi. Keskustelumallina käytettiin Sitran
Erätauko-mallia (https://www.sitra.fi/eratauko/).

Teema tutuksi
Teema tutuksi -osuudessa käsiteltiin arvojen merkitystä, niiden näkymistä järjestössä ja partion
peruskirjassa.

Peruskirjan arvot
Työstöä varten jakauduttiin pieniin ryhmiin, joissa työstettiin ensin neljästä teemasta yhtä. Aluksi
osallistujat jakaantuivat noin 3– 5 hengen pienryhmiin. Ohjeistuksena ryhmäjaoissa oli, että ryhmän
on hyvä koostua sellaisista partiolaisista, jotka eivät tee tiiviisti yhteistyötä muuten arjessa. Tällä
pyrittiin välttämään samankaltaista ajattelua ruokkivia rakenteita.
Teemat olivat arvokeskustelussa nousseiden teemojen mukaisesti:
uskollisuus omaa maata kohtaan
partio rauhanliikkeenä & globaali oikeudenmukaisuus
hengellisyys
toimiminen eettisesti oikein
Ryhmille annettiin tehtäväksi lukea nostot teemasta nykyisestä peruskirjasta sekä keskustella ja
kirjata ylös, miten he parantaisivat ko. kohtia peruskirjassa, jotta kyseinen arvo tulisi sanoitettua
selkeämmin.
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Uusi partiolupaus
Toisena ryhmätehtävänä oli sanoittaa partiolupaus uudestaan sellaiseksi, jonka yhä useampi pystyisi
hyväksymään. Lisäksi lupauksen tuli olla sellainen, jonka kaikki ryhmän jäsenet pystyisivät
lupaamaan. Lupaukset kirjattiin Padlet-sivulle, jossa toiset ryhmät pääsivät työskentelyn lopuksi
äänestämään lupauksia.
Pohjustuksessa mainittiin, että lupauksen suora viittaus perinteisenmuotoiseen uskontoon on
osoittautunut partioon liittymistä estäväksi. Vaihtoehtoina mainittiin yksi lupaus, joka on aiempaa
laveampi muodoltaan sekä kaksi lupausta, joista toinen olisi tunnustuksellinen ja toinen laveampi.
Tukena lupauksen muodostamiseen oli Scouternan (Ruotsi), KFUM Spejderne (Tanska)
sekä The Guide Associationin (Iso-Britannia) partiolupaukset.

Palaute
Lopuksi osallistujat kävivät palautekeskustelun sellaisen ihmisen kanssa, jonka kanssa he eivät olleet
keskustelleet työskentelyn aikana. Parin kanssa käytiin keskustelua suurimmista oivalluksista, siitä
keskusteltiinko oikeista asioista ja eri näkökulmista sekä siitä, oliko keskustelu rakentavaa. Lopuksi
oli mahdollisuus kertoa palautekeskustelun osia koko ryhmälle. Lisäksi osallistujilta pyydettiin
anonyymia palautetta lomakkeen kautta, jonka täyttämiseen jätettiin mahdollisuuksien mukaan aikaa
myös työpajasta.

Työpajat
26.1. PäPa (20 hlö)
16.2. E-KP (20 hlö)
17.3. SP−FS:n kevätpäivät (13 hlö)
23.3. Häme (23 hlö)
23.3. FiSSc (21 hlö)
24.3. Pohjanmaa (40 hlö)
24.3. J-SP (40 hlö)
30.3. Uusimaa (30 hlö)
30.3. Lappi (20 hlö)
31.3. L-SP (90 hlö)
Yhteensä n. 310 hlö
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