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PARTIO SEURAKUNNAN TYÖMUOTONA
Suomalainen partioliike juhli satavuotista olemassaoloaan viime vuonna. Lähes
yhtä pitkään on jatkunut kirkon ja partion läheinen yhteistyö maassamme. Yhteistä
historiaa kuvaa esimerkiksi se, että tänä päivänä noin 70 prosentilla suomenkielisistä partiolippukunnista on taustayhteisönään luterilainen seurakunta. Seurakunnallinen partiotyö tavoittaa yli 30 000 lasta ja nuorta vuosittain. Tätä toimintaa tahdotaan edelleen kehittää.
Suomen Partiolaiset – Finlands Scouter ry:n toimintaa ohjaa peruskirja. Tämä asiakirja liittyy kansainvälisen partioliikkeen arvoihin ja tavoitteisiin, joissa myös hengellisyys näkyy. Arvopohjasta peruskirjassa kirjoitetaan: ” Partiotoimintaa ohjaa
partion maailmanjärjestöjen määrittelemä arvopohja. Sen lähtökohtana on ihmiskuva, jossa ihmisellä on velvollisuuksia suhteessa Jumalaan, omaan itseen, muihin
ihmisiin, yhteiskuntaan ja ympäristöön. Suhde Jumalaan merkitsee myönteistä
asennetta uskontoon, hengellisyyden etsimistä ja elämistä oman hengellisen vakaumuksen ja yhteisön mukaisesti.”
Peruskirjassa on kirjattuna yhteistyö Suomen evankelis-luterilaisen ja Suomen ortodoksisen kirkon kanssa. Tarkemmin Suomen Partiolaisten ja Suomen evankelisluterilaisen kirkon välisestä yhteistyöstä on säädetty vuonna 2009 neljäksi vuodeksi voimaan astuneessa erillisessä yhteistyösopimuksessa. Suomen Partiolaiset –
Finlands Scouter ry tarjoaa tapahtumissaan Suomen evankelis-luterilaisen kirkon
tunnustuksen mukaista uskontokasvatusta. Tapahtumissa otetaan huomioon osallistujien uskonnollinen vakaumus ja näin ollen tarjolla on tarvittaessa myös muiden uskontokuntien tunnustuksen mukaista kasvatusta. Lippukuntatason toiminnasta peruskirja toteaa: ”Lippukunnat, joiden taustayhteisönä on tunnustuksellinen uskontokunta, antavat sen tunnustuksen mukaista uskontokasvatusta. Lippukunnat, joilla ei ole uskonnollista taustayhteisöä, tukevat jäsentensä uskonnollista
kehitystä sen mukaan, mihin uskonnolliseen yhteisöön jäsenet kuuluvat.” Uskontokasvatuksen tavoitteet näkyvät myös partion kasvatustavoitteissa ja partiolupauksessa (tarkemmin: www.partio.fi/partiokasvatus).
Vuonna 1983 annetun piispainkokouksen päätöksen mukaisesti partio on työala
seurakunnassa ja siten seurakunnan omaa nuorisotyötä. Kirkko tukee Suomen
Partiolaiset – Finlands Scouter ry:n uskontokasvatusta tekemällä kasvatus- ja koulutusmateriaaleja järjestön käyttöön. Osapuolet tukevat yhteistyötä ylläpitämällä
seurakuntien partiotyöntekijöille suunnattua seppotoimintaa. Lippukuntia kan-
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nustetaan rekisteröitymään ja lippukuntia ja seurakuntia vahvistamaan yhteistyön
periaatteensa
solmimalla
taustayhteisösopimuksia
(malli:
http://sakasti.evl.fi/partio). Seurakunnissa partiotyön käytännöt eroavat toistaan
merkittävällä tavalla. Keskeistä on se, että seurakunta pitää aktiivisesti yhteyttä
alueensa lippukuntiin ja tarjoaa apua niiden toimintaan - erityisesti uskontokasvatukseen.
Aito yhteistyö tarkoittaa muutakin kuin rahallisten resurssien ja tilojen antamista
lippukunnalle muutamia palvelustehtäviä vastaan. Todellinen yhteistyö on kunnioittavaa keskustelua ja aktiivista työskentelyä yhteisteisten päämäärien hyväksi.
Vuosittainen partioviikko tarjoaa yhden hyvän ajankohdan yhteistyöpalaverin
järjestämiseksi. Parhaiten yhteistyö hoituu, kun seurakunnassa on nimetty partiotyöstä vastaava työntekijä eli seppo. Sepon yhteystiedot on hyvä saattaa hiippakunnan partioasioista vastaavan hiippakuntasihteerin, paikallisen partiopiirin toimiston ja kirkkohallituksen partion työalasihteerin tietoon.
Seurakuntien partiotyöhön voi apua ja ideoita hakea seppo- ja seppomestarikursseilta. Sepoille järjestetään lisäksi vuosittain marraskuussa omat neuvottelupäivät.
Seurakuntien seppojen tueksi on jokaiseen hiippakuntaan nimetty koulutuksen
saaneita seppomestareita. Kirkkohallituksessa seurakuntien partiotyön kehittämistä edistää partiotyön työalasihteeri apunaan sepporyhmä. Viime vuonna on työryhmä käynnistänyt esimerkiksi hankeen uuden seppokäsikirjan julkaisemiseksi.
Partioaatteella ja kristillisellä uskolla on runsaasti yhtymäkohtia. Yhteisestä maaperästä nousee monia mahdollisuuksia, joissa partioliike ja kristillinen kirkko voivat yhdessä palvella luomakuntaa ja Jumalaa. Kirkon partiotyön erityisenä tehtävänä on olla tukemassa partiolaisten hengellistä kasvua. Samalla kirkko voi tuoda
panoksensa partioliikkeen piirissä olevien ihmisten kokonaisvaltaisen hyvinvoinnin edistämiseen sekä siihen palvelutyöhön, jota partioliike tekee kaikkialla maailmassa. Partiolaiset voivat olla puolestaan tukemassa kirkon strategiassaan määrittelemää perustehtävää sillä suurella vapaaehtoisten joukolla, joka liikkeessä vaikuttaa. Partiotunnus ”Ole valmis” on lause, johon kirkko voi yhtyä.
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