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Sujuva yhteistyö seurakunnan kanssa on tärkeää, sillä seurakunta on  
monella paikkakunnalla merkittävä toiminnan mahdollistaja.  
Yhteistyö seurakunnan kanssa voi olla monipuolista ja se voi mahdollistaa  
paljon uusia tapoja toteuttaa partio-ohjelmaa. Yhteistyön periaatteet määritellään 
partion peruskirjassa ja partion ja kirkon välisessä yhteistyösopimuksessa.  
Yhteistyö konkretisoituu mm. partio-ohjelman ja yhteisten tapahtumien muodossa.

  
Seurakunnassa työskentelee monen alan  
ammattilaisia, kysykää apua rohkeasti erilai-
siin lippukunnassa askarruttaviin asioihin! 

Kertokaa yhteistyöstä avoimesti, esimerkiksi 
nettisivuillanne. Monen partiolaisen van-
hemmista vain toinen on luterilaisen kirkon 
jäsen. Partiolainen voi myös olla uskonnoton 
tai kuulua johonkin toiseen uskontokuntaan, 
vaikka osallistuukin sellaisen lippukunnan 
toimintaan, jonka taustayhteisönä on lute-
rilainen seurakunta. Lippukuntaan liittyvän 
perheen on hyvä tietää taustayhteisösopi-
muksesta ja siitä, että tilanteet voivat sisäl-
tää taustayhteisön uskon mukaista hartau-
den harjoittamista. Perheen kanssa sovitaan 
osallistumisten eri rooleista Suomen  
partiolaisten katsomuskasvatuksen  
suuntaviivat linjauksen mukaisesti. 

Kun puolin ja toisin ollaan tuttuja, on  
yhteistyö sujuvampaa. Tiedottakaa seura-
kuntaa vastuuhenkilöiden vaihdoksista. 

Tutustukaa ja pitäkää säännöllisesti yhteyttä kannal-
tanne tärkeisiin työntekijöihin, kuten seppoon, vahti- 
mestariin tai kirkkoherraan. Pyytäkää heitä mukaan 
tapahtumiinne ja esimerkiksi vuosikokoukseen tai 
johtajiston kokoukseen. Osallistukaa niihin tapahtu-
miin, joihin teitä pyydetään mukaan.  

Järjestäkää vuotuinen tapaaminen taustayhteisö- 
sopimuksen puitteissa (ja vaikka hyvän purtavan  
ääressä): Miten vuosi on mennyt? Mikä yhteistyössä 
on ollut toimivaa ja hyvää? Mitä voidaan kehittää? 

Etsikää yhdessä toiminnan yhtymäkohtia ja tehkää 
niistä vuosikellosuunnitelma: Missä kohdin partio-
vuotta seurakunta voi tukea partiokasvatusta? Missä 
seurakunnan muissa tapahtumisissa partiolaiset voi-
vat olla mukana osallistumassa tai mahdollistamassa 
toimintaa? Miettikää millainen yhteistyö on kaikkein 
hedelmällisintä ja esitelkää mahdollisuuksia laajasti. 
Voisiko esimerkiksi seikkailijoilla olla askartelupaja 
seurakunnan ikäihmisten kanssa tai tarpojat järjestää 
rastiradan maahanmuuttajaperheiden retkelle? 

Puhukaa lippukunnan katsomuskasvatuksesta ja 
sen haasteista avoimesti seurakunnan työntekijöi-
den kanssa. Hakekaa yhdessä ratkaisuja ja linjauksia 
tilanteisiin. 

Muistakaa että yhteistyö on muutakin kuin tila ja 
rahat. Se on yhteistä tekemistä ja vastuuta partion 
katsomuskasvatuksen toteutumiseksi, rinnakkain 
kulkemista yhteisellä polulla. 


