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PARTION PERUSKIRJAN UUDISTAMINEN 

Viidestoista varsinainen jäsenkokous päätti käynnistää partion peruskirjan muutosprosessin. Seuraavassa on pää-
tökset ja peruskirjan uudistamisprosessia koskeva ponsiesitys, johon hallitus vastaa kuudennessatoista varsinai-
sessa jäsenkokouksessa. Viidennentoista varsinaisen jäsenkokouksen pöytäkirja on luettavissa kokonaisuudessaan 
osoitteessa www.partio.fi/jasenkokous.  

11 § Partion peruskirjan muutosprosessin käynnistäminen (ote pöytäkirjasta) 
 
Partiossa on käyty kahden vuoden ajan tavoitteellista arvokeskustelua varsinaisessa jäsenkokouksessa 2016 
hyväksyttyjen toiminnan painotusten mukaisesti. Suomen Partiolaisten hallitus SPH X/2018 hyväksyi 19.8.2018 
esityksensä varsinaiselle jäsenkokoukselle peruskirjan muutosprosessin käynnistämisestä. Sen esitteli halli-
tuksen varapuheenjohtaja Ilona Turunen.  
 
Partioneuvoston puheenjohtaja Pauli Engblom esitteli partioneuvoston lausunnon, jonka partioneuvoston yli-
määräinen kokous PN II/2018 antoi 23.9.2018.  

 
”Partioneuvosto suosittelee yksimielisenä lausuntonaan, että yhdistyksen varsinainen jäsenkokous hyväksyy hallituksen 
päätösesitykset peruskirjan muutosprosessin käynnistämiseksi.” 
 
Asiakohdan käsittely keskeytettiin lauantaina 17.11.2018 klo 17.04 ja sitä jatkettiin sunnuntaina 18.11.2018 klo 
10.15. 

 
Ensimmäisen resoluutiotoimikunnan puheenjohtaja Jussi Leinonen esitteli resoluutiotoimikunnan työskente-
lyn.   

 
Pääkaupunkiseudun Partiolaiset ry ja Finlands Svenska Scouter rf tekivät ponsiesityksen, jota Lounais-Suomen 
Partiopiiri kannatti.  

 
Pohjanmaan Partiolaiset ry:n ponsi raukesi kannattamattomana.  
 
Päätös Aloitetaan peruskirjan muutosprosessi. Uudesta peruskirjasta päätetään yhdistyksen varsinai-

sessa jäsenkokouksessa 2020. Muutosprosessissa otetaan huomioon vuosien 2017-2018 arvo-
keskustelu ja sen pohjalta laadittu “Arvokyselyn tulokset ja arvotyöryhmän suositukset toimen-
piteiksi” -raportti. Muutosprosessissa huomioidaan erityisesti arvotyöryhmän suositukset, 
jotka koskevat seuraavia asioita: 

 
A Peruskirjan arvoja käsittelevän kielen selkeyttämistä ja monitulkintaisuuden vähentämistä 

 
B “Toimiminen eettisesti oikein” -arvoa 

 
C Partion roolia rauhanliikkeenä ja kansainvälistä yhteistyötä sekä globaalia oikeudenmukai-
suutta 

 
D Myönteistä asennetta uskontoa kohtaan ja hengellisyyden etsimistä 

 
E Uskollisuutta omaa maata kohtaan 

 
Päätös Valmistellaan yhdistyksen varsinaiselle jäsenkokoukselle 2020 uusi partiolupaus tai lupaukset. 

 
Lupauksen tai lupausten tulee mahdollistaa se, että partiossa on tilaa jokaisen oman vakaumuk-
sen toteuttamiselle ja eri uskontoihin kunnioittavasti suhtautumiselle. Lupauksen tai lupausten 
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tulee jättää tilaa myös uskonnottomuudelle. Partiolupaus tulee toteuttaa niin, että eri uskonto-
kuntiin kuuluvat ja uskonnottomat kokevat itsensä tervetulleiksi partioon eivätkä joudu toimi-
maan henkilökohtaisen vakaumuksensa vastaisesti. 
 
Partiolupauksen sisältöjä ja/tai sanamuotoja päivitetään muilta osin tarpeen mukaan. 

 
Päätös Päivitetään kasvatustavoitteiden neljän alakohdan sisältöjä. 

 
Päätös Pääkaupunkiseudun Partiolaiset ry:n ja Finlands Svenska Scouter rf:n esittämä sekä Lounais-

Suomen Partiopiiri ry:n kannattama ponsi hyväksyttiin yksimielisesti.  
 

Liite § 11 | Hyväksytty peruskirjan uudistamisprosessia koskeva ponsi    

Peruskirjan uudistamisprosessia koskeva ponsi 
Pääkaupunkiseudun Partiolaiset ry ja Finlands Svenska Scouter rf. kannattavat Suomen Partiolaiset - Finlands 
Scouter ry:n hallituksen pohjaesitystä partion peruskirjan muutosprosessin käynnistämiseksi. Haluaisimme kui-
tenkin nostaa yleiseen keskusteluun muutamia asioita, jotka toivoisimme huomioitavan muutosprosessin mah-
dollisen käynnistämisen jälkeen.  
 

1. Muutosprosessi on johdettava tehokkaasti ja A-jäsenet sitoutettava 
 

On tärkeää, että prosessia johdetaan tehokkaasti ja määrätietoisesti niin, että se saadaan käyntiin mah-
dollisimman nopeasti. Jotta muutosprosessin tulos hyväksyttäisiin jäsenkokouksessa 2020, on piirit si-
toutettava riittävän hyvin lopputulokseen jo prosessin aikana. Tämän takaisi se, että peruskirjan muu-
tosprosessia valmistelevien henkilöiden valinnassa huomioitaisiin maantieteellinen kattavuus. Lisäksi 
piirihallituksille tulee tarjota riittävästi kommentointikierroksia. Näin uudelle peruskirjalle saadaan tuki 
koko Suomen laajuudelta. Muuten vaarana olisi tilanne, jossa piirit eivät ole saaneet riittävästi omaa ään-
tään kuuluviin prosessin aikana, mikä puolestaan näkyisi eripuraisuutena seuraavan jäsenkokouksen 
päätöksentekovaiheessa. 

 
2. Uusi peruskirja tulee valmistella samoilla ehdoilla ja samaan tahtiin sekä suomeksi että ruotsiksi. 

 
Esimerkiksi kyselykierrokset jäsenille, ehdotukset ja luonnokset tulee olla saatavilla molem-milla kielillä. 
Ei ole tarkoituksenmukaista vain kääntää jo käyty keskustelu ruotsiksi, vaan sen sijaan tulee itse keskus-
telu käydä rinnakkain suomeksi ja ruotsiksi. Emme esitä, että valmistelevan työn tulisi tapahtua ruotsiksi, 
mutta kaikilla jäsenillä, kieleen katsomatta, tulisi olla samanaikainen ja tasa-arvoinen mahdollisuus vai-
kuttaa peruskirjauudistukseen. 

 
Peruskirja on asiakirja, joka sanelee hallitsevat suuntaviivat partiotoiminnalle Suomessa, joka vuorostaan 
luo perustan toiminnalle pitkäksi aikaa. Siksi on keskeistä, että molemmat kieliryhmät otetaan huomioon 
heti prosessin alussa. 

 
3. On huomioitava sekä kielellinen että sisällöllinen muutostyö 

 
On tärkeää, että peruskirja saadaan sisällöllisillä muutoksilla sekä vastaamaan jäsenistönsä arvoja että 
tarjoamaan mahdollisuuden avata arvomaailmaa myös nykyisen jäsenistön ulkopuolisille. Tärkeää on 
myös sisällön selkeyttäminen: kun partion peruskirjaa nykyisellään lukee, on siitä ajoittain hyvinkin vai-
kea tulkita selkeitä johtopäätöksiä suomalaisen partiotoiminnan arvomaailmasta.  

 
Nämä molemmat aspektit ovat kovin sidoksissa toistensa kanssa, koska sanavalinnat tuovat usein myös 
merkityseroja. Toivoisimmekin, että työryhmässä olisi sekä mahdollisiin tuleviin sisältömuutoksiin että 
kielelliseen ilmaisuun erikoistuneita jäseniä, jotta lopputuloksena olisi eheä ja yhtenäinen uudistettu ko-
konaisuus.  

 
 
 
  

mailto:info@partio.fi

