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LYHYESTI PROSESSIN TAUSTASTA



Taustalla 
arvokeskustelu 
2017-2018

Tavoite: selventää partion arvojen tulkintaa 
ja edistää arvoista keskustelemisen 
kulttuuria partiossa

Arvokeskustelun fasilitointi
valtakunnallisissa partiotapahtumissa

2 arvokyselyä, yhteensä noin 6000 vastausta

Lippukunnille ja piireille arvopuntari-
työkalu omaan keskustelun fasilitointiin

Toimenpide-ehdotukset --> päätös 
peruskirjan 
uudistamisesta jäsenkokouksessa 2018

www.partio.fi/arvokeskustelu

http://www.partio.fi/arvokeskustelu


Laaja jäsenistön 
kannatus 
muutokselle, 
riippumatta 
asuinpaikka-
kunnasta, iästä, 
sukupuolesta 
tms.





”1. Aloitetaan peruskirjan muutosprosessi. Uudesta peruskirjasta päätetäänvarsinaisessa 
jäsenkokouksessa 2020. Muutosprosessissa otetaan huomioon vuosien 2017-2018 
arvokeskustelu ja sen pohjalta laadittu "Arvokyselyn tuloksen ja arvotyöryhmän suositukset 
toimenpiteiksi" -raportti. Muutosprosessissa huomioidaan erityisesti arvotyöryhmän 
suositukset, jotka koskevat seuraavia asioita:

A. Partion arvoja käsittelevän kielen selkeyttämistä ja monitulkinnaisuuden vähentämistä

B. "Toimiminen eettisesti oikein" -arvoa

C. Partion roolia rauhanliikkeenä ja kansainvälistä yhteistyötä sekä globaalia oikeudenmukaisuutta

D. Myönteistä asennetta uskontoa kohtaa ja hengellisyyden etsimistä

E. Uskollisuutta omaa maata kohtaan”

Jäsenkokouksen päätös peruskirjan 
avaamisesta 1/3

Jäsenet ovat päättäneet 
yksimielisesti, että 

peruskirjaa on 
uudistettava

-> SP:n hallitus (delegoi 
toteutuksen 

peruskirjatyöryhmälle) 
toteuttaa 

jäsenkokouksen 
antamaa tahtotilaa ja 

toimeksiantoa



”2. Valmistellaan yhdistyksen varsinaiselle jäsenkokoukselle 2020 uusi partiolupaus tai 
lupaukset.

Lupauksen tai lupausten tulee varmistaa se, että partiossa on tilaa jokaisen 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 tervetulleeksi partioon eivätkä joudu toimimaan 
henkilökohtaisen vakaumuksensa vastaisesti.

Partiolupauksen sisältöjä ja/ tai sanamuotoja päivitetään muilta osin tarpeen mukaan.

3. Päivitetään kasvatustavoitteiden neljän alakohdan sisältöjä.”

Jäsenkokouksen päätös peruskirjan 
avaamisesta 2/3 ja 3/3



WOSMin & WAGGGSin kriteerit 
peruskirjalle

WOSM ja WAGGGS vaativat, että peruskirja osoittaa jäsenjärjestön sitoutuneen 

– partion päämäärään, 

– partioliikkeen toimintaperiaatteisiin (tässä mukana mm. partion vapaaehtoisuus ja avoimuus) 
ja

– partiomenetelmään

WOSM ja WAGGGS vaativat, että peruskirja osoittaa jäsenjärjestön sitoutuneen 

– partiolupaukseen, 

– partiolakiin ja 

– partion kasvatustavoitteisiin (Duty to God, Duty to others ja Duty to self) peilaten ja ottaen 
huomioon jäsenjärjestön kielen ja kulttuurin

Maailmanjärjestöt hyväksyvät jokaisen jäsenjärjestön peruskirjan ennen kuin se tulee virallisesti 
voimaan

Maailmanjärjestöt 
määrittävät peruskirjan 

keskeisen sisällön. 
Samalla he huolehtivat, 

että Suomessa 
tapahtuva partio pysyy 

”B-P:n ajatusten 
mukaisena” ja 

yhteydessä 
kansainväliseen 

liikkeeseen, sen arvoihin 
ja toimintaperiaatteisiin



PROSESSI



Jäsenkokous 2020 
hyväksyy uuden

peruskirjan

Työpajat
tammi-huhtikuu

Kommenttikierrokset
maailmanjärjestöillä

Peruskirjatyöryhmä
aloittaa työnsä

Kirjoittamista
touko-kesäkuu

2019 2020

SP:n hallitus
hyväksyy

luonnoksen
elokuussa

11/2018 
Jäsenkokous 
päättää 
peruskirjan 
uudistamisesta

2017-2018: Arvokeskustelu

– Tapahtumat

– Arvopuntari

– Arvokyselyt, n. 6000 
vastausta

Toimenpide-ehdotukset

Kysely
huhtikuu

Käsittely 
partioneuvoston 

kevät-
kokouksessa

Asiantuntijakuulemisia

PN lausuu luonnoksesta 
tulevaisuusseminaarissa 

syyskuussa

Käännös 
englanniksi ja 

ruotsiksi

Peruskirjaa työstetään ja 
muokataan SP:n hallitukselta, 

partioneuvostolta ja 
maailmanjärjestöiltä tulleen 

palautteen perusteella

Työpaja 
Johtajatulilla

1. peruskirja-
luonnoksen 

ja työryhmän 
raportin 
julkaisu

Muiden maiden 
peruskirjojen 

benchmarkkausta



Työpajat

-10 työpajaa
-310 osallistujaa
-Palaute kerättiin 
sähköisellä 
lomakkeella

Työpajat 
keräsivät 
poikkeuksellisen 
paljon kiitosta ja 
niihin oltiin 
erittäin 
tyytyväisiä



Kysely
Lähetettiin huhtikuussa 2019 kaikille yli 15-vuotiaille partion jäsenille

2569 vastaajaa

Hieman suurempi osuus oli naisia (65 %)

Nuoria vastaajia oli paljon: 15-22 vuotiaat muodostivat lähes kolmanneksen vastaajista

Suurin osa (89 %) toimii ainakin lippukuntatasolla ja 20 % piirissä

Maantieteellisesti vastaajien jakauma oli tasainen pääkaupunkiseudun, suurten kaupunkien, pienten 
ja keskikokoisten kaupunkien sekä pienten 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.

Kyselyn 
tuloksia 
voidaan pitää 
kattavina ja 
tilastollisesti 
merkitsevinä



Benchmarkingia
maailmalta

Työryhmä on lukenut peruskirjat: 
Norja, Sveitsi, Irlanti, Islanti, Ruotsi, UK

SP:n peruskirja on hyvin lyhyt ja ytimekäs

– Muilla mailla peruskirjan sisällä myös meidän sääntöihin, 
menettelytapasääntöihin, Sopuun ym. dokumentteihin liittyvää sisältöä

Arvopohja ja kasvatuksen sisällöt on kuvattu muilla hyvin lyhyesti ja 
ytimekkäästi (n. 2 sivua) -> SP avaa omaa arvopohjaansa 
keskimääräistä enemmän

Lupauskäytännöt hyvin kirjavia

Ihanteet osalla alkuperäinen partiolaki

Uskontojen moninaisuus ja uskonnottomuus näkyy ilmiönä vahvasti, 
Duty to God (+self ja others) ei välttämättä ole mainittuna juuri 
tällaisena fraasina vaan sisään kirjoitettuna

Haettiin oppia myös 
muista maista, esim. 
Pohjoismaista. Suomi 
on viimeinen, joka 
päivittää peruskirjaansa 
2010-luvulla liittyen 
katsomusten 
lisääntyneeseen 
moninaisuuteen



Asiantuntijakuulemiset
Peruskirjaluonnosta luetutettiin eri asiantuntijaryhmillä, 
jotta sanavalintoja, ilmaisuja ja sisältöä saatiin hiottua 
monesta näkökulmasta

Tahot eivät päätä, mitä peruskirjassa lukee, mutta toivat 
oman näkemyksensä ja asiantuntemuksensa kieleen

Tapaamiset saatiin sovittua

– Ev.lut. kirkko

– Pinkkipartio

– Rauhankasvatusinstituutti

– Ortodoksinen kirkko

– Islamilainen yhdyskunta

– Saamelaiskäräjien nuorisoneuvosto

Emme ole tehneet 
tätä omassa 

kuplassamme, 
vaan haimme 

asiantuntijuutta 
niiltä, keillä 

sitä on



Dialogi kirkon kanssa
Aloitettu jo 2017-2018 arvokeskustelun tiimoilta kirkkohallituksen, arkkipiispan, kasvatuksen 

piispan ja valtakunnallisen seppoverkoston kanssa

Jäsenkokouksen päätöksestä tiedotettu heti edellä mainittuja tahoja

Vuoden 2019 aikana kaikkien piispojen tapaaminen piirien toimesta yhdessä SP:n kanssa

Palaverit kirkkohallituksen kanssa tammikuussa, huhtikuussa, kesäkuussa ja elokussa + jatkuva

muu kommunikaatio

Erilaiset seppopäivät ja –kokoontumiset, niissä työpajat aiheesta

Arkkipiispan kansliaan jatkuva yhteydenpito + useita kohtaamisia

Jyväskylän kirkkopäivien sidosryhmätilaisuus kirkkoherroille, piispoille ja seppomestareille

Mediaviestintä

Partiovaikuttajat seurakunnassa –verkoston FB-keskustelut

Huhtikuussa tiedote kirkkoherroille ja ohjeet lippukunnille

Ev.lut. kirkon kanssa 
on pidetty tiivis 
keskusteluyhteys jo 
2017 alkaneesta 
arvokeskustelusta 
lähtien



KERÄTYN TIEDON POHJALTA 
PERUSKIRJA-TYÖRYHMÄN TEKEMIÄ 

VALINTOJA 
(kuvataan tarkemmin Kohti uutta peruskirjaa -raportissa)



Partio rauhanliikkeenä ja globaali 
oikeudenmukaisuus

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”.



Toimiminen eettisesti oikein
Toimiminen eettisesti oikein 
poistettiin peruskirjasta erillisenä 
arvonaan (vai onko se 
nykyisessäkään arvo?)

– ihanteet, lupaus ja tunnus antavat 
partiolaiselle pohjan eettisesti 
oikein toimimiseen

– järjestön toimintatavat antavat 
järjestölle pohjan eettisesti oikein 
toimimiseen



Uskollisuus omaa maata kohtaan
Terminologiaan valittu: 

– oma maa, yhteiskunta

– Uskollisuuden sijaan hyvän 
tekeminen oman maan eteen, 
vastuunkantaminen 
yhteiskunnassa, arvostaminen, 
kunnioittaminen



Uskonto ja hengellisyys
Terminologiaan valittu: 

– uskonto, katsomus, hengellisyys, 

– elämän totuuden etsiminen,

– positiivinen uskonnonvapaus

Katsomus-termi sisältää uskonnon ja 
uskonnottomuden, mutta selkeyden vuoksi näitä
kuljetetaan rinnakkain läpi peruskirjan
(lukuunottamatta lupausta, jossa katsomuksessa
kasvaminen tarkoittaa myös esim. kristittynä
kasvamista

Uskonnolla ei viitata vain kristinuskoon vaan
erilaisiin uskontoihin

Kirjaus taustayhteisösopimuksista on laajennettu
koskemaan muitakin kuin ev.lut. ja ortodoksista
kirkkoa



Partiolupaus
“Lupaan parhaani mukaan, elää maani ja 
mailman parhaaksi, kasvaa katsomuksessani
ja toteuttaa <ikäkauden> ihanteita joka
päivä.”

Yksi yhteinen lupaus, jossa viitataan
katsomukseen

“-- toteuttaa <ikäkauden> ihanteita”

– Ihanteita tulee iän myötä lisää
(kasvatuksellisuus)

– Lupaus annetaan jokaisen ikäkauden alussa
(kasvatuksellisuus + sitoutuminen uusiin
ihanteisiin)

– Aikuisen lupaus: “- - toteuttaa partiolaisen
ihanteita”

Yksittäistä ihannetta ei nosteta yli muiden
lupaukseen



Ihanteet
Sanamuotoja ei muuteta

Ihanteet on kirjoitettu auki lyhyillä 
kuvausteksteillä



Partiokasvatus
Partiomenetelmän osa-alueet = otsikot 
säilyvät ennallaan, niiden avaamista 
päivitetty

Yleisten kasvatustavoitteiden otsikot 
säilyvät ennallaan, niiden avaamista 
päivitetty (kuten jäsenkokouksen päätös 
edellytti)



Partioneuvosto 
lausui peruskirjasta 
22.9.2019 
kokouksessaan
” Partioneuvosto kiittää hallitusta ja peruskirjatyöryhmää osallistavasta 
prosessista ja erityisesti eri puolilla Suomea toteutetuista työpajoista ja 
jäsenkyselystä, jotka osoittavat partiolaisten tukevan uudistusta. Partioneuvosto 
panee merkille jäsenistössä peruskirjaluonnoksesta käydyn rakentavan 
keskustelun ja toivoo keskustelun jatkumista. Ruotsinkielistä prosessia on 
edistetty samanaikaisesti suomenkielisen prosessin kanssa. Partioneuvosto toivoo, 
että vaikka ruotsinkielistä luonnosta ei käännetty samanaikaisesti, projektiryhmä 
ja SP-FS hallitus tukevat jatkossakin tehtävää käännöstyötä ja prosessia.

Partioneuvosto pitää arvokkaana sitä, että kaikilla partiolaisilla olisi jatkossakin 
yksi yhteinen partiolupaus. Ehdotettu partiolupaus lähtee lapsen ja nuoren 
lähtökohdista mahdollistaen positiivisen uskonnonvapauden aidon toteutumisen. 

Partioneuvosto pitää peruskirjaluonnosta onnistuneena ja katsoo sen täyttävän 
jäsenkokouksen tehtävänannon. Partioneuvosto kehottaa hallitusta lähettämään 
luonnoksen partion maailmanjärjestöille kommentoitavaksi.”



Esityksen valokuvat: Susanna Mikander, Aapo Rainio, Anna Enbuske, Atte Kesti / Suomen Partiolaisetpartio.fi/arvokeskustelu
KIITOS!

Esityksen valokuvat: Anna Enbuske, Eeva Helle / Suomen Partiolaiset
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