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HIILINEUTRAALI PARTIO 2030 

Partioneuvoston ylimääräinen kokous hyväksyi lausunnon Hiilineutraali partio 2030 -tavoitteesta. Lausunto on 
suomeksi ja ruotsiksi. Partioneuvoston pöytäkirjan voi lukea kokonaisuudessaan osoitteessa www.partio.fi/par-
tioneuvosto.  
 
Partioneuvoston lausunto Hiilineutraali partio 2030 -tavoitteesta jäsenkokoukselle (20.9.2020) 
 
Partioneuvoston puoltama partion uusi strategia korostaa sekä jokaisen partiolaisen taitoja että partioliikkeen 
roolia ilmastonmuutoksen pysäyttämiseksi. Partioneuvoston mielestä on erittäin tärkeää, että partiotoiminta on 
hiilineutraalia vuoteen 2030 mennessä.  Jo partioaate velvoittaa meitä siihen. 
 
Partioneuvosto toteaa, että tavoite edellyttää konkreettisia toimenpiteitä ja yli hallituskausien jatkuvaa toiminta-
suunnitelmaa. Kestävän kehityksen tavoitteet näkyvät jo ensi vuoden toiminnassa ja taloudessa aiempaa selke-
ämmin ja vahvemmin. Partioneuvosto pitää hyvänä, että partiossa tarkastellaan sekä hiilijalanjäljen pienentä-
mistä että hiilikädenjäljen kasvattamista. 
 
Partioneuvosto kiittää kuluneen kaksivuotiskauden aikana partion ilmastolinjauksien valmisteluun osallistuneita. 
 
Partioneuvosto puoltaa hallituksen esitystä Hiilineutraali partio 2030 -tavoitteesta ja suosittelee lausuntonaan, 
että varsinainen jäsenkokous hyväksyy tavoitteen kokonaisuudessaan. 
 
Scoutrådets utlåtande till medlemsmötet om klimatneutral scouting 2030 (20.9.2020) 
 
Scoutrådet understöder den nya strategin, som lyfter fram såväl enskilda scouters som hela scoutrörelsens strävan 
efter att motarbeta klimatförändringen. Scoutrådet anser det vara av största vikt att scoutverksamheten är kli-
matneutral år 2030. Denna målsättning är helt i enlighet med scoutidealen och våra värderingar.  
 
Scoutrådet konstaterar att målsättningen förutsätter konkreta åtgärder och en verksamhetsplan som sträcker sig 
över flera styrelsemandat. Målen för hållbar utveckling framkommer tydligare och syns starkare redan i nästa års 
verksamhet och ekonomi. Scoutrådet anser det vara bra att man i verksamheten utforskar sätt att både minska på 
klimatavtrycket och öka det ekologiska handavtrycket.  
 
Scoutrådet tackar alla som under den gångna tvåårsperioden deltagit i att bereda scoutingens linjedragningar i 
klimatfrågor.  
 
Scoutrådet understöder styrelsens förslag om klimatneutral scouting 2030 och rekommenderar att medlemsmötet 
godkänner målsättningen i sin helhet.  
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