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Ilmastonmuutos on ihmiskunnan suurin uhka, 
johon myös partiolaisten on tartuttava. 

Hiilineutraali toimija tuottaa ilmakehään vain 
sen verran hiilipäästöjä kuin se pystyy 
sitomaan niitä ilmakehästä. 

Monella toimijalla / kunnalla on tavoitteena 
hiilineutraaliuus 2030, tai jopa sitä ennen

Pitkän ajan tavoitteena on voimme pitää 
hiilinegatiivisuutta ja ilmastopositiivisuutta, 
mutta tähän päästäkseen tulee ensin päästä 
nollaan. 

Ei ole kestävää mikäli omalla toiminnallamme 
kiihdytämme ilmastonmuutosta – siksi myös 
meidän on vähennettävä omia päästöjämme



Haluamme, että partioliike Suomessa toimii nykyistä vaikuttavammin ilmastonmuutoksen 
pysäyttämiseksi. Partion tulee olla nykyistä vahvemmin ilmastopositiivinen liike, jonka kautta 
lapset ja nuoret saavat tietoja ja taitoja toimia sekä vaikuttaa yhteiskunnassa ilmastonmuutosta 
hillitsevästi.

Partion ilmastotyö koostuu

• partiotoiminnan oman hiilijalanjäljen pienentämisestä sekä

• partion hiilikädenjäljen kasvattamisesta

siten, että partiotoiminta on hiilineutraalia vuoteen 2030 mennessä. Partioneuvosto hyväksyy 
suunnitelman tavoitteiden saavuttamiseksi.

Periaatepäätösesitys 
jäsenkokoukselle



Tämän tavoitteen tarkoitus ei ole ajaa partiotoimintaa alas, jotta voimme todeta olevamme 
päästöttömiä, vaan tehdä ne asiat jotka partioon olennaisesti kuuluvat mahdollisimman 
ympäristöystävällisesti.

Hiilikädenjäljen kasvattamisesta huolimatta hiilineutraaliksi pääseminen tarkoittaa 
käytännössä myös kompensointitoimia joko rahalla ostaen tai itse erinäisiä projekteja 
toteuttaen. 

Käytännössä, mikäli jäsenkokous kannattaa tavoitetta, luodaan tiekartta eri toimenpiteistä, 
josta partioneuvosto pääsee päättämään niin suurena kokonaisuutena kuin luonnollisesti 
yksityiskohtaisemmin vuosittain osana toiminnansuunnittelua. 

Ensimmäinen, hyvin alustava luonnos toimenpidesuunnitelmasta on jo tehty tähän 
mennessä pidettyjen Hiilineutraali partio -työpajojen perusteella. Osa näistä toimenpiteistä 
näkyy myös toimintasuunnitelmassa 2021

Eli mitä?



Hankitaan tarvittavat resurssit

– Osoitetaan vastuullisuuden edistämiselle työntekijäaikaa, lasketaan partiotoiminnan hiilijalanjälki 
esim. opinnäytetyönä

– Etsitään tarvittavat kumppanit ja rahoitus

Pienennetään partion hiilijalanjälkeä

– Partion suurtapahtumat järjestetään hiilineutraaleina

– Kehitetään Kestävästi partiossa -tunnus, jonka 70% lippukunnista ottaa käyttöön

– Perustetaan ilmastorahasto, josta lippukunnat ja a-jäsenet voivat hakea rahoitusta 
ilmastoystävällisten tapahtumien järjestämiseen

– Partion jäsenmaksuun lisätään kompensaatiomaksu

– Partion hankintojen hiilijalanjäljen pienentäminen

Esimerkkejä työpajoissa 
ehdotetuista toimenpiteistä



Kasvatetaan partion hiilikädenjälkeä

– Päivitetään partio-ohjelman ympäristökasvatussisällöt 

– Lisätään ilmastonmuutoksen torjunta olennaiseksi osaksi partion koulutusjärjestelmää

– Kehitetään huomionosoitus ilmastotekoja tehneille partiolaisille

– Järjestetään kerran vuodessa vastuullisuuskoulutus osana partion yhteiskunnallista vaikuttamista

– Edistetään ilmastonmuutoksen torjuntaa yhteiskunnassa

– Tarjotaan partion työntekijöille koulutusta ilmastotyöstä

– Tuetaan lippukuntien ilmastoyhteistyötä kuntien ja seurakuntien kanssa

Esimerkkejä työpajoissa 
ehdotetuista toimenpiteistä
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