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Peruskirjauudistus

14.-15.11.2020



Jäsenkokouksen XV 
ponsi 
peruskirjauudistukselle

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

” Pääkaupunkiseudun Partiolaiset ry ja 
Finlands Svenska Scouter rf. kannattavat 
Suomen Partiolaiset - Finlands Scouter
ry:n hallituksen pohjaesitystä partion 
peruskirjan muutosprosessin 
käynnistämiseksi. Haluaisimme 
kuitenkin nostaa yleiseen keskusteluun 
muutamia asioita, jotka toivoisimme 
huomioitavan muutosprosessin 
mahdollisen käynnistämisen jälkeen. ”



1. Muutosprosessi on johdettava 
tehokkaasti ja A-jäsenet 
sitoutettava

” On tärkeää, että prosessia johdetaan tehokkaasti ja 
määrätietoisesti niin, että se saadaan käyntiin 
mahdollisimman nopeasti. Jotta muutosprosessin tulos 
hyväksyttäisiin jäsenkokouksessa 2020, on piirit 
sitoutettava riittävän hyvin lopputulokseen jo 
prosessin aikana. Tämän takaisi se, että peruskirjan 
muutosprosessia 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 ääntään kuuluviin prosessin aikana, 
mikä puolestaan näkyisi eripuraisuutena seuraavan 
jäsenkokouksen päätöksentekovaiheessa.”



1. Muutosprosessi on johdettava 
tehokkaasti ja A-jäsenet 
sitoutettava
Peruskirjatyöryhm
än jäsenet 
rekrytoitiin 
avoimesti 12/2018 
Maria ”Hilla” 
Ruoholan ja Lasse 
Roihan toimesta. 
Työryhmää 
kootessa 
painotettiin mm.
osaamista, 
sitoutumismahdol
lisuuksia, 
kielitaitoa ja maan
tieteellistä 
kattavuutta

Työryhmän jäsenet:

Maria ”Hilla” Ruohola, SP, 
työryhmän johtaja

Viivi Ali-Löytty, Häme, PäPa

Reetta Grönlund, SP

Saija Kivelä, PP

Mikko Laitinen, J-SP

Jockum Lundsten, FiSSc

Hilja Mäkinen, Häme

Susanne ”Susse” Nylund, PäPa

Ilona Turunen, Uusimaa

Ulla Värre, L-SP, PäPa

Jaana Hopeakoski/Elina Kamppari
työntekijätukena



14.-15.11.2020 
Jäsenkokous
hyväksyy uuden
peruskirjan

Kommenttikierrokset
maailmanjärjestöillä

Peruskirjatyöryhmä
aloittaa työnsä

Kirjoittamista

5-6/2019

2019
2020

8/2019

SP:n hallitus
hyväksyy
luonnoksen

11/2018 
Jäsenkokous 
päättää 
peruskirjan 
uudistamisesta

4/2019

Kysely jäsenille,

2600 vastaajaa

4/2019
Käsittely 
partioneuvoston 
kevät-
kokouksessa

Asiantuntijakuulemisia

9/2019
PN lausuu luonnoksesta 
tulevaisuusseminaarissa

Käännös 
englanniksi

Peruskirjaa työstetään ja 
muokataan SP:n 
hallitukselta, 
partioneuvostolta ja 
maailmanjärjestöiltä 
tulleen palautteen 
perusteella

8/2020
Työpaja 
Johtajatulilla

8/2019
1. peruskirja-
luonnoksen 
ja työryhmän 
raportin 
julkaisu

Muiden maiden 
peruskirjojen 
benchmarkkausta

2/2020 
peruskirjaluonnokseen
tehty muutoksia
maailmanjärjestöpalautteen
ja SP:n hallituksen ja 
partioneuvoston alustavan
käsittelyn perusteella.

18.-19.4 
Partioneuvosto 
lausuu 
peruskirjasta 
jäsenkokoukselle

Käännös 
ruotsiksi

30.3.2020 
SP:n hallitus tekee 
esityksen peruskirjasta 
jäsenkokoukselle

Peruskirjan 
käyttöönoton valmistelu:
partio-ohjelman ja 
katsomuskasvatusmateriaali
en päivitys, viestintä 
lippukuntiin ja piireihin 
(uutiskirjeet, webinaarit, 
iltateet, materiaalipaketit), 
saavutettavuuden 
varmistaminen, taitto, 
visualisointi, koulutusten 
sisältöjen päivitystyö

5/2020
WAGGGS ja WOSM 
antavat virallisen 
hyväksynnän 
peruskirjalle

1. Muutosprosessi on johdettava 
tehokkaasti ja A-jäsenet 
sitoutettava

Punaisella merkittynä 
muodolliset 
kommentoinnin pisteet. 
Lisäksi kaikki tieto on ollut 
jatkuvasti saatavilla 
avoimesti 
partio.fi/arvokeskustelu ja 
keskusteluun, 
kommentointiin ja 
palautteen antamiseen on 
kehoitettu läpi prosessin.

11/2019
Webinaari
piireille

3/2020
Työpaja
kevätpäivillä3-5/2019

SP:n kasvatusvaliokunnan 
ja laajennetun 
kasvatusvaliokunnan 
kommentointi

1-4/2019

Työpajat piireissä,

300 osallistujaa

3/2019
Työpaja 
kevätpäivillä



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

”Esimerkiksi kyselykierrokset jäsenille, ehdotukset ja
luonnokset tulee olla saatavilla molemmilla kielillä. Ei
ole tarkoituksenmukaista vain kääntää jo käyty
keskustelu ruotsiksi, vaan sen sijaan tulee itse keskustelu
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 vaikuttaa
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.”



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

Jotta sujuva yhteistyö ja tiedonkulku SP:n ja FiSSc:n välillä
varmistetaan, valittiin peruskirjatyöryhmään jäseneksi Jockum
Lundsten (kasvatuksesta vastaava FiSSc:n hallituksen jäsen)
Työryhmässä lisäksi useampi jäsen, joilla hyvä ruotsin kielen
taito
Keväällä 2019 järjestetyt työpajat sekä jäsenistökysely
toteutettiin samanaikaisesti kaksikielisesti suomeksi ja
ruotsiksi
Peruskirjaluonnoksen ensimmäistä versiota kirjoitettaessa
huomioitiin erityisesti partiolupauksen sanoittaminen sekä
suomeksi että ruotsiksi
FiSSc:n kanssa keskusteltiin keväällä 2019
peruskirjaluonnoksen ruotsinkielisen version toteutuksesta ja
aikataulusta. Englanninkielinen peruskirja päätettiin
käännättää ammattikääntäjällä ja ruotsinkielinen peruskirja
FiSSc:n toimesta
Kun ensimmäinen peruskirjaluonnos julkaistiin 8/2019,
toimitettiin se samalla FiSSc:lle käännöstyötä varten.
Ruotsinkielistä peruskirjaa työstettiin yhdessä SP:n, FiSSc:n,



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 vaikea 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 kokonaisuus.”



3. On huomioitava sekä 
kielellinen että sisällöllinen 
muutostyö

Peruskirjaluonnoksessa sisältö on jäsennelty
uudella tavalla, jotta peruskirjasta erottuisi
selkeämmin
– Järjestön toimintaperiaatteet
– Partion arvopohja, johon yksittäinen partiolainen

sitoutuu
– Partiokasvatuksen periaatteet

Ihanteet sanoitettiin auki monitulkintaisuuden
välttämiseksi
Peruskirjaluonnosta on työstetty yhdessä eri
sidosryhmien kanssa, jotta olemme saaneet
näkökulmia kieleen ja ilmaisutapoihin parhailta
asiantuntijoilta
Peruskirjaluonnos on käsitelty yhdessä
suomenkielenhuoltajan kanssa
Kielellisen muutostyön lisäksi uudistuksessa on
huomioitu visuaalisuus
Saavutettavuuteen on kiinnitetty huomioita koko



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

Esityksen valokuvat: Eeva Helle / Suomen Partiolaiset


