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PARTIONEUVOSTON LAUSUNTO PERUSKIRJASTA 

Partioneuvoston kevätkokous kokous hyväksyi jäsenkokouslausunnon partion peruskirjasta 18.4.2020. Lausunto 
on sekä suomeksi että ruotsiksi. Partioneuvoston pöytäkirjan voi lukea kokonaisuudessaan osoitteessa www.par-
tio.fi/partioneuvosto.  
 
Partioneuvosto puolsi syyskuussa 2019 hallituksen silloista esitystä Suomen Partiolaiset – Finlands Scouter ry:n 
uudeksi peruskirjaksi. Partioneuvosto panee merkille, että partiolaiset ovat kuluneen puolen vuoden aikana otta-
neet ehdotetun peruskirjan hyvin vastaan.  
 
Partioneuvoston puollon jälkeen on kirjoitettu peruskirjan kieliversiot ruotsiksi ja englanniksi. Tavoite on ollut, 
että tekstit ovat sisällöllisesti yhtenevät. Ruotsinkielistä tekstiä on valmisteltu dialogissa Finlands Svenska Scou-
terin kanssa.   
 
Suomen Partiolaiset on käynyt peruskirjasta keskustelua partion maailmanjärjestöjen kanssa. Partioliikkeen maa-
ilmanjärjestön (WOSM) ja Partiotyttöjen maailmanliiton (WAGGGS) palaute peruskirjasta on ollut positiivista ja 
sen perusteella peruskirjaan on tehty muutama selkeyttävä tarkennus.   
 
Partioneuvosto katsoo peruskirjan päivitysprosessin tiivistäneen partion ja Suomen evankelis-luterilaisen kirkon 
välistä keskusteluyhteyttä ja yhteistyötä kaikilla tasoilla. Partioneuvosto pitää hyvänä, että Suomen Partiolaisten 
ja kirkkohallituksen välistä valtakunnallista yhteistyösopimusta päivitetään parhaillaan vuodeksi 2021, jotta 
kumppanuus olisi entistä tiiviimpää ja selkeämmin määritelty. Ehdotus peruskirjaksi takaa paikallisella ja valta-
kunnallisella tasolla hyvän yhteistyön jatkumisen ja mahdollistaa uusien katsomuskasvatukseen liittyvien avauk-
sien tekemisen tulevaisuudessa.  
 
Partioneuvosto kiittää hallitusta ja peruskirjatyöryhmää hyvästä työstä. Partioneuvosto katsoo ehdotetun perus-
kirjan olevan hyvä, onnistunut ja vievän partioliikettä Suomessa eteenpäin. Partioneuvosto arvioi ehdotuksen 
täyttyvän Lappeenrannan jäsenkokouksen vuonna 2018 asettaman tehtävänannon ja puoltaa peruskirjan hyväk-
symistä.  
 
I september 2019 understödde scoutrådet styrelsens dåvarande förslag till en ny grundstadga för Suomen Partio-
laiset - Finlands Scouter ry. Scoutrådet noterar att den föreslagna grundstadgan under det gångna halvåret har 
tagits väl emot av scouterna. 
 
Efter scoutrådets utlåtande, skrevs de svenska och engelska språkversionerna av grundstadgan. Målet var att tex-
terna innehållsmässigt skulle motsvara varandra. Den svenska texten har utarbetats i dialog med Finlands Svenska 
Scouter. 
 
Finlands Scouter har fört en dialog om grundstadgan med scouternas världsförbund. Responsen från World Or-
ganization of the Scout Movement (WOSM) och World Association of Girl Guides and Girl Scouts (WAGGGS) var 
positiv och vissa förtydliganden gjordes till grundstadgan. 
 
Scoutrådet anser att processen för uppdatering av grundstadgan har förstärkt dialogen och samarbetet mellan 
scouterna och den evangelisk-lutherska kyrkan i Finland på alla nivåer. Scoutrådet anser det vara fint att det 
nationella samarbetsavtalet mellan Finlands Scouter och kyrkostyrelsen för närvarande uppdateras för 2021 för 
att göra partnerskapet ännu tätare och tydligare definierat. Förslaget till grundstadga säkerställer ett fortsatt gott 
samarbete på lokal och nationell nivå och möjliggör en utveckling av åskådningsfostran i framtiden. 
 
Scoutrådet tackar styrelsen och grundstadgearbetsgruppen för deras goda arbete. Scoutrådet anser att den föres-
lagna grundstadgan är bra och lyckad och att den för scoutrörelsen i Finland framåt. Scoutrådet bedömer att 
förslaget uppfyller de ramar som fastställdes av medlemsmötet i Villmanstrand 2018 och stöder därmed ett god-
kännande av grundstadgan. 
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