SUOMEN PARTIOLAISET FINLANDs SCOUTER RY:N JA SUOMEN
EVANKELIS-LUTERILAISEN KIRKON VÄLINEN YHTEISTYÖSOPIMUS
—

1. Yleistä

Suomen Partiolaisten Finlands Scouter ry.n tarjoama partiokasvatus kehittää myön
teistä asennoitumista uskontoon. Uskonnollinen kasvatus kuuluu olennaisena osana
partiokasvatukseen. Näillä perusteilla lippukunnat, joilla on taustayhteisönä tunnustuk
sellinen uskontokunta, antavat sen tunnustuksen mukaista uskonnollista kasvatusta.
Lippukunnat, joilla ei ole uskonnollista yhteisöä taustayhteisönä, tukevat jäsentensä us
konnollista kehitystä sen mukaan, mihin uskonnolliseen yhteisöön he kuuluvat. Seitse
mälläkymmenellä prosentilla Suomen Partiolaiset Finlands Scouter ryn lippukunnista
on taustayhteisönä evankelis-luterilainen seurakunta. Uskonto on paitsi henkilökohtais
ta, aina myös yhteisöllistä ja siten kirkkojen ja uskonnollisten yhteisöjen suhde Suomen
Partiolaisten kanssa on tärkeä.
-

—

Suomen Partiolaiset Finlands Scouter ryllä ja Suomen evankelis-luterilaisella kirkolla
on pitkä yhteinen historia, josta seuraa hyvä yhteistyö kirkon ja järjestön välille. Partio
on lähtökohdikaan kristillisestä taustasta syntynyt ja kasvanut liike ja siten tätä taustaa ei
tule piilottaa. Samalla on huomioitava nyhyisen positiivisen uskonnonvapausajattelun
hengessä myös toisin uskovat heidän vakaumustaan kunnioittaen.
—

2. Sopimusosapuolet

Suomen Paitiolaiset Finlands Scouter iy (SP-FS)
SP-FS vastaa partiokasvatuksesta Suomessa. Partiokasvatuksen perusteet on kirjattu jär
jestön peruskiijaan. Sen mukaan partio on kasvatustoimintaa, jonka tavoitteena on tu
kea lasten ja nuorten kasvua heid.än yksilöffiset ominaispiirteensä huomioon ottaen.
Päämääränä on persoonallisuudeltaan ja elämäntavoiltaan tasapainoinen, vastuuntuntoi
nen, aktiivinen sekä itsenäisesti ajatteleva paikallisen, kansallisen ja kansainvälisen yhtei
sön jäsen.
-

Partiotoimintaa ohjaa partion maailmanjärjestöjen määrittelemä arvopohja. Sen lähtö
kohta on ihrniskuva, jossa ihmisellä on velvollisuuksia suhteessa Jumalaan, omaan it
seen, muihin ihmisiin, yhteiskuntaan ja ympäristöön. Suhde Jumalaan merkitsee myös
myönteistä asennetta uskontoon, hengellisyyden etsimistä ja elämistä oman hengellisen
vakaumuksen mukaisesti. Partiossa varataan tilaa yksilön oman uskonnon harjoittami
seen.
Suomen evankelis-luterilainen kirkko (Suomen ev.-lut. kirkko)
Kirkkolain 1. luvun 2 pykälän mukaan Suomen ev.-lut. kirkon tehtävä on julistaa Juma
lan sanaa ja jakaa sakramentteja sekä toimia muutenkin kristillisen sanoman levittämi
seksi ja lähinimäisenrakkauden toteuttamiseksi. Luterilaisen kirkon tehtäviin kuuluu
huolehtia kastettujen jäseniensä kasteopetuksesta. Tähän meitä velvoittavat kaste- ja lä
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hetyskiisky (Ivlatt. 28:18-20) ja ns. lasten evankeliumi (lvIark. 10:13-16) sekä kirkkolain
(4:1) ja kirkkojärjestyksen (KJ 3:1-2) säännökset.
Suomen ev.-lut. kirkon lapsi- ja nuorisotyön strategian lähtökohtana on kristiffinen usko
ja lähimniäisen rakkaus. Strategiassa esitetyt ratkaisut perustuvat kristiffiseen ihmiskäsi
een ja arvopohjaan, evankelis-luterilaisen kirkon tunnustukseen, avoimeen eku
meeniseen suhtautumiseen muihin kirkkoihin sekä jokaisen ihmisen vakaumuksen kun
nioittamiseen.
Kirkon lapsi- ja nuorisotyön toiminta-ajatus nousee sekä lähetyskäskystä (Matt. 28:1820) että lasten evankeliumista (Mark. 10:13-16). Niihin Kristuksen sanoihin perustuen
kirkko edistää lasten, nuorten ja heidän kotiensa mahdollisuuksia kohdata ilman ehtoja
amaollinen Jumala. Kasvatustyötä tekemällä kirkko välittää uskon traditiota sukupolvilta
toisille ja auttaa ihmisiä elama mielekkäästi. Elämän mielekkyyden kirkko uskoo löy
tyvän Jumalan rakkaudesta ja lähimniäien rakastamisesta Kristuksen antaman esimer
kin ja opetuksen mukaisesti.
3. Sopimuksen tarkoitus

Sopimuksen tarkoitus on edistää uskontokasvatuksen asemaa osana SP-FS:n tarjoamaa
partiokasvatusta. SP-FS:n jäsenille tarjotaan heidän uskontokuntansa mukaista tunnus
tuksellista uskontokasvatusta.
Partion asema Suomen ev-lut. kirkon ja seurakunnan työmuotona on vahvistettu piis
painkokouksen päätöksellä (Lapualla 14. 15.9.1983).
—

Tällä sopimuksella edistetään partiokasvatusta yhtenä evankelis-luterilaisten seurakunti
en lapsi- ja nuorisotyön muotona. Partiokasvatusta toteutetaan partiolippukunnissa.
Seurakunnat voivat toimia rekisteröityjen tai rekisteröiniättöniien lippukuntien taustayh
teisönä, jolloin lippukunta antaa taustayhteisön tunnustuksen mukaista uskonnollista
kasvatusta.
4. Yhteistyön periaatteet

Sopimuksen hengessä osapuolet viestivät yhteistyöstä lippukuntiin sekä seurakuntiin.
SP-FS tarjoaa tapahtumissaan Suomen ev.-lut. kirkon tunnustuksen mukaista uskonto
kasvatusta. Tapahtumissa huomioidaan osallistujien uskonnollinen vakaumus ja näin ol
len tarjolla on myös muiden uskontokuntien tunnustuksen mukaista kasvatusta.

Kirkko tukee SP-FS:n uskontokasvatusta tekemällä kasvatus- ja koulutusmateriaaleja
SP-FS käyttöön. Näitä ovat muun muassa lippukunnille suunnatut ohjeet erilaisten tilai
suuksien, kuten lupauksenannon tai hartauksien järjestämiseen moniuskontoisessa ym
päristössä siten, että tavoiteltu positiivinen uskonnonvapaus toteutuu.
Osapuolet tukevat yhteistyötä ylläpitämällä seurakuntien partiotyöntekijöille suunnattua
seppotoimintaa. Yhteistyö näkyy myös SP-FS:n suurtapahtumissa. Kirkon jäsenet osal
listuvat partioseurakunnan toimintaan ja kirkon edustajat vierailevat tapahtumissa.
SP-FS:n asiantuntemus nuorisotoiminnan alalla on pyydettäessä Kirkkohaffituksen käy
tossa.
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Osapuolet kannustavat lippukuntia rekisteröitymään ja lippukuntia ja seurakuntia vah
vistamaan yhteistyön periaatteensa solmimalla taustayhteisösopimuksia Kirkkohallituk
sen ja SP-FS:n yhdessä luoman mallin mukaisesti.
5. Sopimuksen muuttaminen tai purkaminen

Sopimus on voimassa neljä vuotta kerrallaan. Sopimusta muutetaan tai uudistetaan sopi
jaosapuolten yhteisestä suostumuksesta. Näistä käydään aina erilliset neuvottelut osa
puolten kesken.
Sopimus jatkuu sopimuskauden jälkeen automaattisesti uudella neljän vuoden kaudella,
jos sopimusta ei päätetä toisen osapuolen ilmoituksesta tai osapuolten yhteisesti näin
sopiessa. Ilmoitus sopimuksen päättymisestä on annettava vähintään vuosi ennen sopi
muskauden päättymistä.
Sopimus hyväksytään SP-SF:n partioneuvostossa ja Kirkkohallituksen täysistunnossa.
Tämä sopimus tulee voimaan 1.1.2009.
Yhteyshenkilö Suomen Partiolaiset Finlands Scouter ryssä on toiminnanjohtaja.
—

Yhteyshenkilö Suomen evankelis-luterilaisessa Kirkkohaffituksessa on Kirkon kasvatuk
sen ja nuorisotyön johtaja.
6. Allekirjoitukset

Tätä sopimusta on tehty kaksi samansanaista kappaletta, toinen Suomen Partiolaiset
Finland Scouter ry:lle ja toinen Suomen evankelis-luterilaiselle kirkolle.

Helsingissä 25.11.2008

Suomen Partiolaiset Finlands Scouter ry.
-
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