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Partio seurakunnan työmuotona
Seurakunnilla ja partiolla on yli satavuotinen hyvä kokemus yhteisestä työstä lasten ja
nuorten parhaaksi. Suurimmalla osalla, noin 70–80 %:lla partiolippukunnista on
taustayhteisönä luterilainen seurakunta. Yhteistyö perustuu pitkän historian lisäksi
yhteiseen arvopohjaan. Partioaatteella ja kristillisellä uskolla on runsaasti yhtymäkohtia.
Yhteisestä maaperästä nousee monia mahdollisuuksia, joissa partioliike ja kristillinen
kirkko voivat yhdessä palvella luomakuntaa ja Jumalaa.

Partion peruskirja uudistui
Partio seurakunnan toimintamuotona nousi keskusteluihin, kun Suomen Partiolaiset –
Finlands Scouter ry:n uudisti peruskirjaansa marraskuussa 2020. Peruskirja on partion
maailmanjärjestöjen hyväksymä. Se määrittää ja linjaa partiotoimintaa Suomessa.
Uudessa peruskirjassa avataan muun muassa partioihanteita aiempaa laajemmin. Siinä
sanoitetaan partion hengellisyyttä uusiksi niin, että se mahdollistaa partiotoiminnan eri
uskontokuntiin kuuluville ja myös uskonnottomille partiolaisille.
Peruskirja määrittelee partion hengellisyyttä muun muassa kuvaillen, että ”Partiolainen
tutkii hengellisyyttään ja elää sitä todeksi osana arkeaan. Partiolainen rakentaa
uskonnollista tai muuta katsomuksellista identiteettiään.” Katsomuksella tarkoitetaan
peruskirjassa ”yksilön uskonnollista tai ei-uskonnollista maailmankatsomusta.”
Selkeyden vuoksi peruskirjassa käytetään ilmausta “uskonto tai muu katsomus”,
alleviivaten sitä, että käsite katsomus pitää sisällään myös uskonnot.
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Myös partiolupaus uudistui osana peruskirjauudistusta. Uusi lupaus annetaan jokaisessa
partio-ohjelman ikäkaudessa ja kuuluu näin: ”Lupaan parhaani mukaan elää maani ja
maailman parhaaksi, kasvaa katsomuksessani ja toteuttaa <ikäkauden> ihanteita joka
päivä.”
Peruskirjan mukaan yhä edelleen niissä lippukunnissa, joilla on taustayhteisönä
uskonnollinen yhteisö, kuten seurakunta, katsomuskasvatusta annetaan ensisijaisesti
taustayhteisön tunnustuksen mukaisesti, huomioiden kuitenkin lippukunnan jäsenten
katsomuksellinen moninaisuus.
Partion uusi peruskirja suomeksi ja ruotsiksi

Uudistettu yhteistyösopimus ja malleja taustayhteistyöhön
Kirkon ja partion yhteistyö oli tiivistä koko peruskirjan uudistusprosessin ajan ja jatkuu
hyvässä ilmapiirissä sen jälkeenkin. Vuonna 1983 annetun piispainkokouksen päätöksen
mukaisesti partio on työala seurakunnassa ja siten seurakunnan omaa nuorisotyötä.
Piispainkokous suositteli 7.12.2020 kirjatussa lausunnossa partioyhteistyötä myös
peruskirjan uudistuksen jälkeen, vaikka pahoittelikin sitä, että Jumala on sanana
poistunut partiolupauksesta (Piispainkokouksen lausunto 2/2020 kirkkohallituksen
täysistunnolle).
Suomen evankelis-luterilaisen kirkon ja Suomen Partiolaisten välinen yhteistyö
päivitettiin peruskirjan uudistuksen jälkeen. Kirkkohallituksen täysistunto hyväksyi
sopimuksen joulukuussa 2020 ja se astui voimaan 23.1.2021 partioneuvoston
hyväksyttyä sen. Sopimuksessa uutena asiana mainitaan muun muassa hiippakuntien ja
piirien yhteistyö sekä kannustetaan lippukuntia ja seurakuntia viestimään avoimesti
yhteistyöstä ja siitä, miten taustayhteisö näkyy lippukunnan arjessa.
Peruskirjauudistus antaa hyvän syyn tarkastella paikallistasolla seurakunnan ja
lippukunnan välistä taustayhteistyösopimusta ja huolehtia siitä, että se on ajantasainen.
Evankelis-luterilaisen seurakunnan ja lippukunnan välisestä taustayhteisösopimuksesta
on olemassa valmis uusi malli, jota kannattaa hyödyntää. Sopimusmallissa suositellaan,
että seurakunta ja lippukunta kirjaisivat materiaalisen yhteistyön lisäksi, miten
partiokasvatusta ja katsomuskasvatusta sen osana toteutetaan ja miten seurakunta
taustayhteisönä tukee katsomuskasvatusta ja partiolaisten hengellisyyttä.
Taustayhteisösopimuksen toteutumista on hyvä tarkastella vuosittain kunnioittavan
yhteistyön hengessä. Paikallistason yhteistyöhön on tuotettu myös hyvän yhteistyön

huoneentaulut seurakunnalle ja lippukunnalle.
Kirkon ja partion yhteistyö

Tilastointitapa partiotyön osalta uusiutuu
Kun lippukunnalla on taustayhteisösopimus seurakunnan kanssa, tilastoi seurakunta
partiotoiminnan toimintatilastoihinsa. Partion ryhmät ja tapahtumat on mahdollista
jatkossa tilastoida Suomen Partiolaiset ry:n Kuksa-järjestelmän kautta, mikäli lippukunta
tilastoi toimintansa Kuksaan. Tämä mahdollisuus koskee kaikkia partion ryhmiä ja
tapahtumia vuodesta 2022 lähtien.
Partiotyön tilastointi

Partion katsomuskasvatusta kehitetään yhdessä
Vuonna 2021 partiossa oli ohjelmapainotuksena Katsomus (k)antaa.
Katsomuskasvatuksen aktiviteetteja on tuotettu eri ikäkausiin ja vuoden eri aikoihin.
Aktiviteettejä on jaoteltu myös sen mukaan ovatko ne omaa katsomusta rakentavia,
katsomusta toteuttavia vai katsomusdialogisia aktiviteettejä. Partion
katsomuskasvatuksen tavoitteena on muun muassa, että partiolainen oppii rakentamaan
omaa katsomustaan omien katsomuksellisten juuriensa päälle ja iloitsemaan
katsomuksestaan. Hän oppii elämään oman katsomuksensa mukaisesti ja olemaan sinut
tilanteissa, joissa puhutaan katsomuksesta. Hän tutustuu erilaisiin katsomuksiin ja
rakentaa rauhaa. Seurakunnan tehtävä taustayhteisönä on tukea lippukuntaa toimimaan
kohti näitä tavoitteita, niin että kristitty partiolainen voisi iloita omasta uskostaan,
elämään uskonsa mukaisesti ja käydä rauhanomaista vuoropuhelua toisin uskovien
kanssa.
Seurakunnat voivat edistää kirkon ja partion yhteistä hyvää myös vuoden 2022 Kajo
suurleirillä 15.-23.7 Evolla. Sinne odotetaan noin 15 000 partiolaista. Suurleiriltä mallit
leviävät lippukuntiin. Resursoimalla suurleirin hyväksi työaikaa seurakunta tukee samalla
myös oman alueensa partiolaisten hengellisyyttä ja partion katsomuskasvatuksen
myönteistä kehittymistä.
Katsomuskasvatus lippukunnissa
Kajo-finnjamboree
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