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UUSI PERUSKIRJA 
PARTIOKOULUTUKSESSA
Uudistuksen tausta ja vinkit kouluttajille 12/2020 



Tämän dokumentin tarkoitus on tukea 
partiokouluttajia peruskirjan sisältöjen käsittelyyn 
partiokoulutuksessa. Materiaalissa olevaa esitystä 
voi käyttää introna peruskirjauudistukseen 
kursseilla. Löydät materiaalista valmiita 
koulutusideoita eri kursseille. 

Koulutuksia on suunniteltu ROK- ja PJ-PK –kursseja 
silmällä pitäen, mutta niitä voi hyvin soveltaa esim. 
Terkku-kurssilla sekä akela-, sampo- ja 
luotsikoulutuksissa. 
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Mikä on peruskirja? 
Peruskirjassa linjataan periaatteet, jotka määrittelevät 
partioliikkeen päämäärän ja arvopohjan, ohjaavat 
partioliikkeen toimintaperiaatteita ja menetelmiä Suomessa, 
sekä määrittelevät Suomen Partiolaiset – Finlands Scouter ry:n 
roolin. SP–FS on kansainvälisen partioliikkeen ainoa edustaja 
Suomessa ja SP-FS:n toiminnalla tarkoitetaan tässä 
peruskirjassa partioliikettä Suomessa.



https://www.youtube.com/watch?v=MYuK_HEK6a0

Partion peruskirja –video 
Oheista videota partion peruskirjasta voi käyttää introna myös partiokoulutuksessa. 

https://www.youtube.com/watch?v=MYuK_HEK6a0


https://youtu.be/UgcdUqZtjvc

Partiolupaus 
Oheista videota partiolupauksesta voi käyttää introna myös partiokoulutuksessa. 

Uusi partiolupaus
Lupaan parhaani mukaan,
elää maani ja maailman parhaaksi,
kasvaa katsomuksessani
ja toteuttaa <ikäkauden> ihanteita
joka päivä.

Partioihanteet ja niiden merkitykset 
vaihtelevat ikäkausittain. Aikuinen 
lupaa lupauksessaan 
toteuttaa partiolaisen ihanteita, 
jolloin aikuinen sitoutuu 
kaikkiin partion ihanteisiin.

https://youtu.be/UgcdUqZtjvc


Peruskirja partiokoulutuksessa 

P2: Partio perusteet 1

Tavoitteet: Ymmärtää partion arvopohjan, 

päämäärän ja perinteet sekä partion 

merkityksen maailmanlaajuisena 

kasvatusjärjestönä. Tietää, miten 

partiotoiminta on organisoitu.

Lue lisää: 

https://www.partio.fi/lippukunnille/pestien

-

tuki/koulutus/perustaso/partiojohtajaperus

koulutus/

Suomen Partiolaisten peruskirjassa linjataan periaatteet, jotka määrittelevät partioliikkeen päämäärän ja arvopohjan. Peruskirja
on tärkeä osa koulutusta, jotta partion perusteita osataan soveltaa kaikessa toiminnassa. Alle on koottu PJ-PK-, ROK ja Ko-Gi –
kurssien tavoitteet peruskirjan näkökulmasta. 

PARTIOJOHTAJA-PERUSKOULUTUS  RYHMÄNOHJAAJAKOULUTUS   

Tavoitteet: Samoaja tietää partiotoiminnan 

lähtökohdat ja tavoitteet sekä 

samoajaihanteiden ja -lupauksen 

merkityksen ja pyrkii ottamaan ne 

huomioon toiminnassaan. 

Samoaja osaa hyödyntää 

partiomenetelmää partiotoiminnassa. 

Lue lisää: 

https://partio-

ohjelma.fi/partiokasvatus/samoajat/ryhma

nohjaajakoulutus/

KOLMIAPILA-GILWELL -KOULUTUS

P2: Partio perusteet 2

Tavoitteet: Osaa analysoida ja soveltaa 

käytäntöön partioliikkeen päämäärää, 

arvopohjaa, kasvatustavoitteita, 

partiomenetelmää ja partio-ohjelmaa. 

Analysoi perinteiden merkitystä partiossa. 

Ymmärtää partion organisaation 

kokonaisuutena.

Lue lisää: 

https://www.partio.fi/lippukunnille/pestien-

tuki/koulutus/jatkotaso/partiojohtajajatkokou

lutus-ko-gi/

https://www.partio.fi/lippukunnille/pestien-tuki/koulutus/perustaso/partiojohtajaperuskoulutus/
https://partio-ohjelma.fi/partiokasvatus/samoajat/ryhmanohjaajakoulutus/
https://www.partio.fi/lippukunnille/pestien-tuki/koulutus/jatkotaso/partiojohtajajatkokoulutus-ko-gi/


PARTION PERUSKIRJAUUDISTUS

Päivitetty 26.11.2020

https://www.partio.fi/suomen-partiolaiset/partiofaktat/partion-arvot/partion-peruskirja/



Peruskirjauudistuksen 
taustalla laaja 
arvokeskustelu

Arvokeskustelun tavoitteena oli selventää partion 
arvojen tulkintaa ja edistää arvoista keskustelemisen 
kulttuuria partiossa.

Arvokeskustelun ja laajojen kyselyiden perusteella
jäsenkokouksessa 2018 päätettiin peruskirjan
uudistamisesta seuraavin huomioin: 

– A. Partion arvoja käsittelevää kieltä selkeytetään ja 
monitulkinnaisuutta vähennetään 

– B. Valmistellaan yhdistyksen varsinaiselle 
jäsenkokoukselle 2020 uusi partiolupaus tai lupaukset.

– C. Päivitetään kasvatustavoitteiden neljän alakohdan 
sisältöjä.

Peruskirjaryhmä aloitti työskentelyn vuoden 2019 
alussa.



Peruskirjauudistus 
pähkinänkuoressa
Uusi peruskirja haluttiin tehdä jäsentensä näköiseksi ja kehittämisprosessin 
aikana osallistettiin laajasti partiolaisia avointen työpajojen ja kyselyjen 
kautta. Lisäksi tietoa on kerätty asiantuntijakuulemisten, muiden maiden 
peruskirjojen vertailun ja maailmanjärjestöjen asettamien raamien 
muodossa. 

Peruskirjan uudistamisen myötä partion arvoja on selkeytetty - varsinaista 
muutosta arvopohjassa ei tapahdu.

Peruskirjan uudistamisen myötä sanoitetaan selkeästi, että partiossa on tilaa 
eri uskontokuntiin kuuluville ja uskonnottomille. Partio kuuluu kaikille.

Kaikki partiolaiset antavat saman lupauksen. Toive yhdestä lupauksesta 
nousi esiin laajasti jäsenistöltä: yksi lupaus yhdistää meitä partiolaisia.

Peruskirjan tai partiolupauksen muutos eivät aiheuta muutoksia 
seurakuntien ja lippukuntien väliseen yhteistyöhön tai 
taustayhteisösopimuksiin. Tästä on selkeä yhteisymmärrys SP-FS:n ja 
kirkkohallituksen välillä.



14.-15.11.2020 
Jäsenkokous
hyväksyi uuden
peruskirjan

1-4/2019
Työpajat piireissä

Kommenttikierrokset
maailmanjärjestöillä

Peruskirjatyöryhmä
aloittaa työnsä

Kirjoittamista
5-6/2019

2019
2020

8/2019
SP:n hallitus
hyväksyy
luonnoksen

11/2018 
Jäsenkokous 
päättää 
peruskirjan 
uudistamisesta

2017-2018: Arvokeskustelu
– Tapahtumat
– Arvopuntari
– Arvokyselyt, n. 6000 

vastausta
Toimenpide-ehdotukset

4/2019
Kysely jäsenille

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 jalkautustyön 
valmistelu, partio-ohjelman ja 
katsomuskasvatusmateriaalien 
päivitys, viestintä

5/2020
WAGGGS ja WOSM 
antavat virallisen 
hyväksynnän 
peruskirjalle

Peruskirjauudistus aikajanalla 



WOSMin & WAGGGSin kriteerit 
peruskirjalle

Maailmanjärjestöt määrittävät peruskirjan keskeisen sisällön. Samalla he 
huolehtivat, että Suomessa tapahtuva partio pysyy ”B-P:n ajatusten 
mukaisena” ja yhteydessä kansainväliseen liikkeeseen, sen arvoihin ja 
toimintaperiaatteisiin.

Maailmanjärjestöt hyväksyvät jokaisen jäsenjärjestön peruskirjan ennen 
kuin se tulee virallisesti voimaan. WOSM ja WAGGGS vaativat, että 
peruskirja osoittaa jäsenjärjestön sitoutuneen:

• partion päämäärään, 

• partioliikkeen toimintaperiaatteisiin (tässä mukana mm. partion 
vapaaehtoisuus ja avoimuus),

• partiomenetelmään,

• partiolupaukseen, 

• partiolakiin ja 

• partion kasvatustavoitteisiin (Duty to God, Duty to others ja Duty to self) 
peilaten ja ottaen huomioon jäsenjärjestön kielen ja kulttuurin.



Osallistaminen

TYÖPAJAT

Työpajoissa pureuduttiin arvojen 
muotoiluun, peruskirjan luonteeseen sekä 
ehdotusten tekemiseen uudeksi 
partiolupaukseksi.

10 työpajaa ympäri Suomea keväällä 2019

310 osallistujaa 

Työpajat keräsivät poikkeuksellisen paljon 
kiitosta ja niihin oltiin erittäin tyytyväisiä 
(rakentava dialogi, positiivinen ilmapiiri, 
kuulluksi tuleminen)

KYSELY

Kysymykset muodostettiin työpajojen 
tulosten pohjalta ja tulokset antoivat 
suuntaviivoja peruskirjan kirjoittamiselle

Lähetettiin huhtikuussa 2019 kaikille yli 15-
vuotiaille partion jäsenille

2569 vastaajaa

Nuoret ja lippukuntatoimijat olivat hyvin 
edustettuina kyselyssä, myös 
maantieteellinen kattavuus oli hyvä

Kyselyn tuloksia voidaan pitää kattavina ja 
tilastollisesti merkitsevinä

Peruskirjan uudistustyössä on osallistettu laajasti jäsenistöä ja sidosryhmiä. Osallistavat ja monipuoliset menetelmät ovat 
tuoneet partiolaisten mielipiteet ja äänen vahvasti näkyviin uudessa peruskirjassa.



Asiantuntijakuulemis
et

Peruskirjaluonnosta luetutettiin eri asiantuntijaryhmillä, 
jotta sanavalintoja, ilmaisuja ja sisältöä saatiin hiottua 
monesta näkökulmasta.

Tahot eivät päätä, mitä peruskirjassa lukee, mutta toivat 
oman näkemyksensä ja asiantuntemuksensa kieleen.

Tapaamiset saatiin sovittua

– Ev.lut. kirkko

– Pinkkipartio

– Rauhankasvatusinstituutti

– Ortodoksinen kirkko

– Islamilainen yhdyskunta

– Saamelaiskäräjien nuorisoneuvosto



Dialogi ev.lut. kirkon 
kanssa

Aloitettu jo 2017-2018 arvokeskustelun tiimoilta kirkkohallituksen, arkkipiispan, 
kasvatuksen piispan ja valtakunnallisen seppoverkoston kanssa

Jäsenkokouksen päätöksestä tiedotettu heti edellä mainittuja tahoja

Vuoden 2019 aikana kaikkien piispojen tapaaminen piirien toimesta yhdessä SP:n kanssa

Palaverit kirkkohallituksen kanssa tammikuussa, huhtikuussa, kesäkuussa ja elokussa + 
jatkuva muu kommunikaatio

Erilaiset seppopäivät ja –kokoontumiset, niissä työpajat aiheesta

Arkkipiispan kansliaan jatkuva yhteydenpito + useita kohtaamisia

Jyväskylän kirkkopäivien sidosryhmätilaisuus kirkkoherroille, piispoille ja seppomestareille

Mediaviestintä

Partiovaikuttajat seurakunnassa –verkoston FB-keskustelut

Huhtikuussa tiedote kirkkoherroille ja ohjeet lippukunnille

Ev.lut. kirkon kanssa 
on pidetty tiivis 
keskusteluyhteys jo 
2017 alkaneesta 
arvokeskustelusta 
lähtien



Partiolupaus

Yksittäistä ihannetta ei nostettu yli muiden lupaukseen.

Oman jumalasuhteen tai maailmankatsomuksen
kehittäminen kirjattiin lupaukseen sanoilla “kasvaa
katsomuksessani” aiemman ”Lupaan parhaani mukaan
rakastaa Jumalaani” sijasta, jotta se täyttää toimeksiannon
vaatimuksen oman uskon tai katsomuksen toteuttamisesta.

Katsomus haluttiin säilyttää lupauksessa
maailmanjärjestöjen arvojen mukaisesti (Duty to God, Duty 
to Others ja Duty to Self),

Jäsenistön osallistamisen perusteella lupauksessa oli
tärkeää tuoda esille seuraavat teemat: 
yhteiskunta, luonto, katsomus ja partioihanteet.

Uusi partiolupaus
Lupaan parhaani mukaan,
elää maani ja maailman parhaaksi,
kasvaa katsomuksessani
ja toteuttaa <ikäkauden> ihanteita
joka päivä.

Vanha lupaus
Lupaan parhaani mukaan rakastaa
Jumalaani, omaa maatani ja maailmaa, 
toteuttaa <ikäkauden> ihanteita ja olla 
avuksi toisille.



Perusteet yhden lupauksen
mallille
Yksi lupaus yhdistää kaikkia partiolaisia Suomessa.

Yksi lupaus mahdollistaa aidon positiivisen uskonnonvapauden.

– Partion tulisi antaa tilaa oman katsomuksen etsimiseen, 
tutkiskeluun ja siinä kasvamiseen.

– Kun kaikki partioryhmän jäsenet antavat saman lupauksen, 
lupauksesta voidaan keskustella yhteisesti ja kaikkia lupauksen
kohtia voidaan avata yhdessä. Parhaimmillaan juuri tämä
tukee uskontojen välistä dialogia.

– Vaihtoehtoiset lupaukset toisivat lippukunnalle
haasteen lupauksenantotilaisuuden toteuttamisessa. Lapsen ja 
nuoren näkökulmasta voisi olla eriarvoistava kokemus olla 
esimerkiksi yksin antamassa erilaista lupausta, kuin mitä
suurin osa lippukunnan muista partiolaisista antaa. 
Pahimmillaan tällainen käytäntö lisäisi ulkopuolisuuden
tunnetta ja jopa kiusaamista.



Uuden peruskirjan jalkautustyötä ollaan
valmisteltu kesästä 2020 lähtien yhdessä eri
toiminnanalojen kanssa. 

Ihanteista ja lupauksesta tehdään vielä useampia
kieliversioita, jotta mahdollisimman moni voisi
tutustua niihin äidinkielellään.

Vuoden 2021 ohjelmapainotus on katsomus- ja 
rauhankasvatus, jonka yhtenä teemana on 
peruskirjan jalkautus.

Lippukunnille on tehty materiaalia uuden
partiolupauksen käyttämisestä ja 
lupauksenantotilaisuuksien järjestämisestä.

Peruskirjatyöryhmä lopetti työnsä vuoden 2020 
lopussa, jonka jälkeen vastuu jalkauttamisesta
siirtyy pysyväisorganisaatiolle.

Peruskirjan
jalkauttaminen



IDEAT PARTIOKOULUKSIIN



Alias-peli
Kohderyhmä: kaikki kurssit  

Alias-peli 



Tavoite: sisäistää olennaiset peruskirjaan liittyvät termit ja 
kerrata koulutuksen sisältäjä  

Kenelle: kaikille kursseille

Ohjeet kouluttajalle: 

• Aktiviteetin voi toteuttaa esim. kurssin loppupuolella, 
kertauksen omaisesti tai vaikkapa iltanuotiolla

• Voit ottaa peliin mukaan myös muita kurssin teemoja, 
ks. erillinen lista. 

• Täydennä pelikortit kurssisi tarpeiden mukaan ja 
printtaa yksi pinkka per vartio

• Vartion jäsenet selittävät vuorotellen termejä pareittain 
joko ajanotolla tai ilman 

• Lopuksi tehtävä puretaan: mitkä termit tuntuivat 
helpoilta? Entä hankalilta? Mistä teemasta haluaisit 
vielä oppia lisää? 

Alias-sanaselityspeli 



Peruskirja Arvo Partioihanteet 

Partio-
ohjelma 

Pesti-
järjestelmä 

Partiolaisten 
tunnus 

Yhden-vertaisuus 

Partiolupaus 



Partio-
menetelmä 

Kestävä
kehitys 

Puoluepoliittinen 
sitoutumattomuus 

Maailman-
järjestö 

Uskonnon-
vapaus 

Vapaa-ehtoisuus 

Yhteistyö-
sopimus 

Kasvatus-
tavoitteet 



xx xx xx

xx xx xx xx

xx



Liitä Alias-peliin mukaan myös muita 
kurssiin liittyviä teemoja ja termejä! 

PJ-PK –kurssin teemat inspiroivat tätä 
listaa esimerkinomaisesti: 

Johtaminen, partion johtamiskäsitys, 
vertaisjohtaminen, palaute, 
pesti, rekisteröity yhdistys, SWOT-
analyysi, partion symboliikka, talousarvio, 
tapahtumasuunnitelma, turvallisuus-
suunnitelma, kiittäminen, mentori, PRH, 
vuosikokous, lippukunnan hallitus, 
partiohuivi, VBL, WAGGGS, 
EB, Finnjamboree, Johtajatulet, 
jokamiehenoikeudet, retkietiketti ym.



Arvotimantti 
Kohderyhmä: PJ-PK

Alias-peli 



Tavoite: Tutustuu partion arvopohjaan 
partioihanteiden avulla

Liittyy partiojohtajaperuskoulutuksen 
moduuliin: P2: Partion perusteet 1 (erityisesti 
partion arvopohja ja ihanteet)

Sisältö: ryhmät karsivat annetuista arvoista viisi 
tärkeintä arvoa ja lopuksi näitä verrataan 
partioihanteisiin yhteisessä työskentelyssä. 

Ks. tarkemmat ohjeet ja materiaalit pdf-
tiedostosta klikkaamalla alla olevasta 
kuvakkeesta: 

Arvotimantti  

Arvotimantti



Mikä tekee partiosta partiota? 
Kohderyhmä: Etenkin ROK-kurssi, soveltaen myös muut kurssit 



Tavoite: Vastata kysymyksiin ’mikä on partion 
peruskirja?’ ja ’ miten peruskirja vaikuttaa 
ryhmänohjaajana toimimiseen ja omaan 
toimintaan partiolaisena?’

Kenelle: ROK-kurssi ja muut kurssit soveltaen 

Ohjeet kouluttajalle: Keskustelua väittämien 
avulla pienryhmissä, lopuksi yhteinen koonti. 
Väittämät löytyvät seuraavalta sivulta ja 
fasilitoijan ohjeet pdf-tiedostosta. 

Apukysymykset väitteistä keskusteluun:

Pitävätkö väitteet paikkansa ja miksi? Miten 
väitteissä esitetyt teemat liittyvät oman ryhmäsi 
toimintaan? Miten asiat liittyvät oman ryhmän 
toimintaan?

Mikä tekee partiosta 
partiota? 

Mikä tekee 

partiosta partiota?



“Ryhmämme ovat tervetulleita ihan kaikki.”

“Ryhmämme ei tarvitse toteuttaa partio-ohjelmaa joka kerta kokoontuessaan.”

“Ryhmäni voi valita käyttääkö uutta vai vanhaa partiolupausta.”

“Partio ei ole uskonnollinen järjestö.”

“Ryhmämme ei tarvitse käydä partiotaitokisoissa ja metsäretkillä.”

”Partiolaiset eivät taputa.” 

“Minä toimin esimerkkinä ja minulla on vastuuta lasten ja nuorten kasvatuksesta partioryhmässämme.”

“Partiossa ei voi toimia, ellei sitoudu partioihanteisiin.

”Partiohuivin pitää olla aina kaulassa partiotoiminnassa.” 

Partiolaiset tervehtivät aina vasemmalla kädellä.” 

Mikä tekee partiosta partiota? –koulutuksen 
väittämät
→ Tarkista pdf-tiedostosta koko materiaalipaketti 

Mikä tekee 

partiosta partiota?



Arvot pohjassa?
Kohderyhmä: Esim. ROK & PJ-PK

Alias-peli 



Tavoite: Arvopohjan käsitteleminen / 
kertaaminen 

Kenelle: PJ-PK ja muut koulutukset 

Kuvaus: Joukkueissa pelattava peli, joka 
koostuu tulostettavasta pelilaudasta ja 
arvokorteista

Pelin  tavoitteena  on  ”valloittaa”  
mahdollisimman  monta  partioihannetta.  
Valloittaminen  tapahtuu etsimällä    
arvokorteista    jokin    partion    arvo. Kun  
ihanne  ja  perustelu  on  löydetty,  joukkue  käy 
esittämässä arvon ja ihanteen perusteluineen 
pelin vetäjälle. Jos perustelu on hyväksyttävä, 
pelin vetäjä antaa  luvan  merkitä  rastin  
pelilaudalle. Peli  jatkuu,  kunnes  kaikki  
ihanteet  on  valloitettu.  Se  joukkue,  joka  on  
valloittanut  eniten  ihanteita, voittaa pelin. 

Arvot pohjassa?  

Arvot pohjassa

Ks. tarkemmat ohjeet:  



Kohti päämäärää 
Kohderyhmä: P2: Partion perusteet 1 (peruskirja, päämäärä)ja  K3: Partio-ohjelman 

perusteet (kasvatustavoitteet)

Alias-peli 



Tavoite: Tunnistaa lippukunnan merkityksen 
partion päämäärän saavuttamisessa. Tietää, 
että piirillä, keskusjärjestöllä ja 
maailmanjärjestöillä on merkitystä partion 
päämäärän saavuttamisessa. 

Kenelle: PJ-PK –kurssi

Ohje: Ajatuskartan tekeminen aiheesta: ”Miten 
lippukunnan tukee partion päämäärän 
saavuttamista?” ja keskustelu vartioittain. 

Lue tarkemmat ohjeet: 

Kohti päämäärää  

Kohti päämäärää



Lupaus
Kohderyhmä: ROK-kurssi 

Alias-peli 



Tavoite: Ymmärtää partiolupauksen 
merkityksen. Tietää, että on erilaisia tapoja 
järjestää lupauksenanto. 

Kenelle: Ryhmänohjaajakoulutus 

Ohjeet kouluttajalle: Partiolupauksen 
merkityksen pohtiminen ja erilaisten 
lupauksenantotilaisuuksien tarkastelu esitysten 
avulla 

o Mitä tarkoittaa oman maan  ja maailman 
parhaaksi  toimiminen?

o Mitä tarkoittaa katsomuksessa kasvaminen?

o Mitä tarkoittaa partioihanteiden  noudattaminen?

Lue lisää koulutuksesta pdf:stä: 

Partiolupaus  



Partion arvot lippukunnassa
Kohderyhmä: PJ-PK ja vastaavat 

Alias-peli 



Tavoite: Tunnistaa partion arvojenilmenemistä 
lippukunnan toiminnassa

Kenelle: P2: Partion perusteet 1 (erityisesti 
peruskirja, arvopohja,  päämäärä)

Ohjeet kouluttajalle: 

• Vartioille annetaan  tapaus ja 
tarkoituksena  on miettiä, onko kyseisessä 
tapauksessa  lippukunnan  toiminta partion 
arvojen mukaista.

• Katso tarkemmat ohjeet: 

Partion arvot 
lippukunnassa 

Partion arvot 

lippukunnassa 



Arvopuntari
Kohderyhmä: Kaikki yli 15-vuotiaat

Alias-peli 



Tavoite: keskustellaan partion arvoista ja siitä, 
miten ne toimivat käytännössä 

Arvopuntari luotiin osana partiossa vuosina 
2017-2018 käytävää arvokeskustelua, jonka 
tavoitteena on selventää partion arvojen 
tulkintaa ja edistää arvoista keskustelemisen 
kulttuuria partiossa. Aihe ei kuitenkaan ole 
vanhentunut. 

Arvopuntarissa esitetään partion arvoihin 
liittyviä väittämiä ja keskustellaan niihin 
liittyvistä arvoista. 

Lue lisää: 

Arvopuntari 

Arvopuntari



Esityksen valokuvat: Susanna Mikander, Aapo Rainio, Anna Enbuske, Atte Kesti / Suomen Partiolaiset

Kiitos! 

Esityksen valokuvat: Anna Enbuske, Eeva Helle, Susanne Nylund


