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Peruskirjauudistus 2020

PARTION PERUSKIRJAA UUDISTETAAN. VASTAA KYSELYYN JA VAIKUTA!
 
Peruskirja-työryhmä on kerännyt työpajojen kautta 300 partionuorelta ja -aikuiselta näkemyksiä siitä, miten
jäsenkokouksen tavoitteet voidaan toteuttaa uudessa peruskirjassa. Uusi peruskirja kirjoitetaan
loppukevään ja kesän aikana.
 
Nyt on sinun vuorosi vaikuttaa. Tällä kyselyllä täsmennetään työpajoissa saatua tietoa. Uusi peruskirja
pohjautuu sekä työpajojen että kyselyn tuloksiin. Vastaamalla kyselyyn voit vaikuttaa kirjan sisältöön ja
siten kokonaisvaltaisesti partiotoiminnan kehitykseen Suomessa.
 
Mikä peruskirja? Peruskirjassa määritellään partion arvopohja (mm. lupaus, ihanteet ja tunnus),
päämäärä ja yleiset toimintaperiaatteet (mm. kohderyhmä, partiomenetelmä ja kasvatustavoitteet).
Maailmanjärjestöt WOSM ja WAGGGS hyväksyvät jäsenmaidensa peruskirjat. Näin valvotaan, etteivät
minkään maan partion arvopohja tai toimintaperiaatteet poikkea liikaa partion alkuperäisestä tarkoituksesta.
 
Miksi uudistus? Partiossa käytiin vuosina 2017–2018 arvokeskustelua, jonka pohjalta syntyi
tarve kuvata uudella tavalla partion arvopohjaa. Suomen Partiolaisten jäsenkokous päätti syksyllä 2018,
että peruskirjaa tulee päivittää. Työn keskeinen tavoite on lisätä partion avoimuutta ja moninaisuutta.
 
Kyselyyn vastaaminen vie noin 15 minuuttia. Kysely toimii myös mobiililaitteissa.
Lisätietoja peruskirjauudistuksesta löydät partio.fi/arvokeskustelu. Kiitos ajastasi!

Kyselyn teemoina ovat (kysymysjärjestyksessä):
Partiomenetelmä
Kansainvälinen rauhanliike -arvo
Toimiminen eettisesti oikein -arvo
Uskollisuus omaa maata kohtaan -arvo
Hengellisyys-arvo
Partiolupaus
Avoin sana
Taustatiedot



Partiomenetelmä



Millä ilmaisuilla kuvaisit parhaiten kunkin partiomenetelmän osa-alueen sisällön?
Valitse enintään kolme sinulle tärkeintä.

Sitoutuminen partion arvoihin

Partiolaisen toiminta on arvojen mukaista

Partiolainen elää partioihanteiden mukaisesti

Partiolainen toimii partion arvojen mukaisesti

Partiotoiminta on arvojen mukaista



Symboliikka

Omaan lippukuntaan kuuluminen

Maailmanlaajuisen partioliikkeeseen kuuluminen

Omaan partioryhmään kuuluminen

Suomalaiseen partioliikkeeseen kuuluminen



Nousujohteisuus

Henkilökohtainen kasvu

Ikäkauteen sopiva ohjelma auttaa kasvamaan

Itsensä haastaminen

Itsensä kehittäminen

Nousujohteisuus 

Itsensä kehittäminen toteutuu partiossa jokaisen saadessa itselleen sopivan haasteellisia
tehtäviä

Jokainen yksilö saa partiossa itselleen sopivan haasteellisia tehtäviä



Vartiojärjestelmä

Ryhmän jäsenenä toimiminen

Yhteistyön oppiminen

Yhdessä asioista päättäminen

Vertaisryhmässä toimiminen

Johtamisen harjoittelu

Yksilöiden ainutlaatuisuuden ymmärtäminen

Johtajuuden oppiminen



Tekemällä oppiminen

Yritysten ja erehdysten kautta oppiminen

Oman toiminnan arviointi

Onnistumisista ja epäonnistumisista oppiminen

Aidoissa ympäristöissä kokemalla ja tekemällä oppiminen

Oman tekemisen, toiminnan ja niihin liittyvän pohdinnan kautta oppiminen



Aikuinen tuki

Vaikuttamismahdollisuudet

Turvallisuus

Johtajuuden harjoittelu

Osallistaminen

Erehdyksistä oppiminen

Taustatuki

Tavoitteelliset kokemukset

Kasvaminen



Päivän hyvä työ

Toimiminen yhdessä yhteisen hyvän eteen

Päivän hyvä työ

Hyviä tekoja

Aktiivinen kansalaisuus

Toiminta toisten hyväksi

Vastuunotto yhteiskunnallisista asioista

Muutoksen puolesta toimiminen

Sitoutuminen yhteisöön

Vastuunotto yhteisistä asioista



Toiminta luonnossa

Ymmärrys luonnosta ja omasta ympäristöstä

Toimintaympäristö

Kasvuympäristö

Luonnon/ympäristön suojelu

Ympäristötietoisuus

Luontosuhde

Oppimisympäristö

Luonnon/ympäristön kunnioitus



Kansainvälinen rauhanliike

Työpajoissa ja 2017-2018 tehdyissä arvokyselyissä nousi esiin, että partiolaisille on tärkeää korostaa
partion merkitystä kansainvälisenä rauhanliikkeenä. Tällä hetkellä peruskirjassa ei kuitenkaan ole sanoitettu
tätä teemaa kovinkaan suoraa.

Mitkä vaihtoehdoista sanoittavat mielestäsi parhaiten partion ja partiolaisten roolia
kansainvälisen rauhan rakentamisessa?

Valitse kolme mieluisinta

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

Partiolainen kantaa vastuuta paikallisesti, kansallisesti ja kansainvälisesti

Partiolainen rakentaa ystävyyttä yli rajojen

Partiolainen edistää tasa-arvoa ja yhdenvertaisuutta maailmanlaajuisesti

Partiolainen ylläpitää rauhan kulttuuria

Partiolainen tekee muiden elämästä parempaa

Partiolainen toimii yhteisen hyvän eteen

Partiolainen on avarakatseinen ja suhtautuu erilaisuuteen positiivisesti

Partiolaisen tavoitteena on jättää maailma parempana paikkana kuin sen löysi

Partiolainen on yhteiskunnallisesti aktiivinen

Partiolainen edistää rauhaa, yhteisymmärrystä ja yhteistyötä



Toimiminen eettisesti oikein

Työpajoissa ja 2017-2018 tehdyissä arvokyselyissä nousi esiin epäselvyys siitä, mitä peruskirjassa
tarkoitetaan, kun puhutaan eettisesti oikein toimimisesta.

Miten mielestäsi eettisesti oikein toimiminen pitäisi määritellä partion peruskirjassa?

Laita vaihtoehdot mieluisuusjärjestykseen
1. = eniten mieluisin
4. = vähiten mieluisin

Partiolainen toimii henkilökohtaisen käsityksensä mukaan oikeasta ja väärästä

1.

2.

3.

4.

Partiolainen toimii partion arvojen ja ihanteiden mukaisesti

1.

2.

3.

4.

Partiolainen toimii Suomen lain mukaisesti

1.

2.

3.

4.

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

1.

2.

3.

4.



Uskollisuus omaa maata kohtaan

Arvokyselyissä 2017-2018 uskollisuus omaa maata kohtaan -arvo herätti ristiriitaisia ajatuksia. Osa
vastaajista kertoi arvon tuntuvan vanhahtavalta ja monelle oli epäselvää se, mitä arvolla ylipäätään
tarkoitetaan. Monet vastaajat vertasivat arvoa kansainvälisyyteen ja rajat ylittävään solidaarisuuteen.
Jotkut vastaajat myös totesivat, että arvo ei voi tarkoittaa "epätervettä" isänmaallisuutta tai viitata
nationalismiin. Useat vastaajat kuitenkin sinänsä korostivat kotimaan tärkeyttä. Samansuuntaisia ajatuksia
ja keskustelua nousi myös työpajoissa.



Miten määrittelisit uskollisuus omaa maata kohtaan -arvon, miten se olisi hyvä sanoittaa
partion peruskirjassa?

Vaitse enintään viisi vaihtoehtoa

Rakastaa omaa maatani

Rakastaa yhteiskuntaa

Rakastaa omaa yhteisöäni

 

Kantaa vastuuta omasta maastani

Kantaa vastuuta yhteiskunnasta

Kantaa vastuuta omasta yhteisöstäni

 

Olla uskollinen omaa maata kohtaan

Olla uskollinen yhteiskuntaa kohtaan

Olla uskollinen omaa yhteisöä kohtaan

 

Sitoutua omaan maahani

Sitoutua yhteiskuntaan

Sitoutua omaan yhteisöön

 

Arvostaa omaa maatani

Arvostaa yhteiskuntaa

Arvostaa omaa yhteisöäni

Arvostaa omaa perintöäni

  

Kunnioittaa omaa maatani

Kunnioittaa yhteiskuntaa

Kunnioittaa omaa yhteisöäni

Kunnioittaa omaa perintöäni



Hengellisyys

Uskonto ja hengellisyys oli arvokyselyissä 2017-2018 eniten ristiriitaisia näkemyksiä herättänyt arvo. Sekä
arvokyselyissä että työpajoissa oli runsaasti näkemyksiä sen puolesta, että partion tulisi olla avoin ja
moninainen eikä se saisi olla mihinkään uskontokuntaan sidottua. Kirkko on kuitenkin Suomessa partiolle
tärkeä yhteistyökumppani ja myös maailmanjärjestöt edellyttävät partion arvopohjassa jonkinlaista
henkilökohtaisen hengellisyyden etsimistä ja muiden vakaumusten kunnoittamista.

Miten mielestäsi uskonto ja hengellisyys voitaisiin sanoittaa partion peruskirjassa?

Valitse enintään viisi ilmausta

vakaumus

katsomus

elämänkatsomus

maailmankatsomus

uskonto

uskonnollisuus

hengellisyys

henkisyys

spiritualiteetti

jumala

Jumala

jumalat

pyhän kunnioittaminen

etsiä elämän totuutta

uskontokasvatus

katsomuskasvatus

uskontodialogi

vapaus uskontoon ja uskonnottomuuteen

positiivinen uskonnonvapaus

oma arvopohja



Lupaus

Peruskirjan uudistamisen yhteydessä pohditaan partiolupauksen uudistamista. Nykyinen partiolupaus on:
"Lupaan parhaani mukaan rakastaa Jumalaani, omaa maatani ja maailmaa, toteuttaa ikäkauden ihanteita ja
olla avuksi toisille."

Arvioi alla olevia ehdotuksia uudesta lupauksesta sen perusteella, miten tyytyväinen olisit
kyseiseen lupaukseen. Arvioi ehdotukset asteikolla:

1 = erittäin tyytymätön
2 = jokseenkin tyytymätön 
3 = neutraali 
4 = jokseenkin tyytyväinen 
5 = erittäin tyytyväinen

Huom! Uusi lupaus ei välttämättä ole sanatarkasti mikään alla olevista. Alle on koottu erilaisia esimerkkejä.
Uutta lupausta/lupauksia hahmotellaan tämän kyselyn vastausten pohjalta.

 

1 2 3 4 5

"Lupaan parhaani mukaan noudattaa partioihanteita ja olla
avuksi toisille."

"Lupaan parhaani mukaan arvostaa omaa ja toisten
vakaumusta, kunnioittaa juuriani, ympäröivää yhteiskuntaa ja
maailmaa, toteuttaa partioihanteita ja olla avuksi toisille."

"Lupaan parhaani mukaan toimia yhteiskuntaa ja itseäni
kehittäen, toteuttaen elämässäni partioihanteita."

"Lupaan parhaani mukaan etsiä elämän totuutta, rakastaa
yhteisöäni ja maailmaa, toteuttaa ikäkauteni ihanteita ja olla
avuksi toisille."

"Lupaan parhaani mukaan kehittää itseäni ihmisenä,
kunnioittaa toisia, toimia yhteisöni hyväksi, sekä suojella
luontoa.”

"Lupaan parhaani mukaan rakastaa Jumalaani, olla aktiivinen
yhteiskunnan jäsen, toteuttaa ihanteita ja olla avuksi toisille."

”Lupaan parhaani mukaan olla uskollinen vakaumukselleni,
rakastaa omaa maatani ja maailma, toteuttaa ihanteita ja olla
avuksi toisille."

"Lupaan parhaani mukaan toimia oman yhteisöni, maani ja
maailman parhaaksi ja rakentaa rauhaa joka päivä."



Miten tärkeinä koet seuraavat väittämät nykyisen partiolupauksen antamisesta yhden tai
useamman kerran?

ei lainkaan
tärkeä

ei kovinkaan
tärkeä

ei tärkeä eikä
tarpeeton

melko
tärkeä

erittäin
tärkeä

Partiolupauksen voi antaa jokaisen
ikäkauden alussa

Partiolupauksen voi antaa vain kerran



Jäikö jokin asia vielä sanomatta?

Voit kirjoittaa sen tähän



Taustatiedot

Sukupuoli

Nainen

Mies

Muu

En halua sanoa



Ikä

15-17

18-22

23-28

29-39

40-49

50-59

60 tai vanhempi



Toimin partiossa (valitse yksi tai useampi pestiesi mukaan)

Lippukunnassa

Piirissä / FiSScissä

Keskusjärjestössä

Maailmanjärjestössä

En toimi tällä hetkellä partiossa



Mihin piiriin / FiSScin lippukuntasi kuuluu?

 En tiedä piiriä, näytä lippukunnat

 Aarnikarhut ry

 Pääkaupunkiseudun Partiolaiset ry

 Aarnivalkeat ry

 Pääkaupunkiseudun Partiolaiset ry

 Ahertajat ry

 Lounais-Suomen Partiopiiri ry

 Ahjopartio ry

 Pohjanmaan Partiolaiset ry

 Ahlaisten Ankkurit ry

 Lounais-Suomen Partiopiiri ry

 Aitolahden Hirvi-Veikot ry

 Hämeen Partiopiiri ry

 Aitopartio ry

 Hämeen Partiopiiri ry

 Alapitkän Metsämyyrät ry

 Järvi-Suomen Partiolaiset ry

 Alastaron Jyväset

 Lounais-Suomen Partiopiiri ry

 Alavuden Eräveikot ry

 Pohjanmaan Partiolaiset ry

 Ankkuripartio ry

 Uudenmaan Partiopiiri ry

 Anttolan Viiriäiset

 Järvi-Suomen Partiolaiset ry

 Artjärven Eränkävijät ry

 Uudenmaan Partiopiiri ry

 Auran Eräkurjet ry

 Lounais-Suomen Partiopiiri ry

 Auran Tytöt ry

 Lounais-Suomen Partiopiiri ry

 Auran Tähti Pojat

 Lounais-Suomen Partiopiiri ry

 Aurinkovuoren Vartijat ry

 Hämeen Partiopiiri ry

 Aviapartio ry





Asuinpaikkakuntani

Pääkaupunkiseutu

Suuri kaupunki (yli 100 000 asukasta)

Pieni tai keskikokoinen kaupunki tai kunta (20 000-100 000 asukasta)

Pienempi taajama tai kunta (alle 20 000 asukasta)

Maaseutu (haja-asutusalue)


