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KANNANOTTO SUOMEN PARTIOLAISTEN PERUSKIRJAUUDISTUKSEEN 

  

Suomen Partiolaisten (SP) peruskirjauudistus alkoi Lappeenrannassa olleesta SP:n 

jäsenkokouksesta 2018. Vaikka vuonna 2019 esiteltyä luonnosta, johon silloin piirihallitus 

suhtautui negatiivisesti, on viety parempaan suuntaan WOSM:in kommenttien perusteella, 

olemme edelleen osin huolissamme suunnitelluista muutoksista. Oheiset liitteet taustoittavat 

seuraavia asiakohtia.  

Täten haluaisimme tuoda seuraavat asiakohdat esiin liittyen piirin kantaan 

peruskirjaluonnoksesta SP:n jäsenkokouksessa 2020, jossa mahdollinen uusi 

peruskirjaluonnos on tarkoitus hyväksyä:  

1. Yleisesti kaipaisimme selvennystä siihen, miten on suunniteltu kristillisen 

kasvatuksen toteutuminen jatkossa valtakunnallisissa ja piirin tapahtumissa, ja miten 

varsinkin valtakunnallisesti varmistetaan, että kristillinen kasvatus on mukana eikä 

siirrytä vain yhteiseen katsomuskasvatukseen? Tiedostamme sen, että noin 80 

prosentilla lippukunnista on taustalla seurakunta ja/tai uskonnollinen yhteisö, joten 

huolemme on, miten partioliike keskitetysti aikoo tukea etenkin evankelis-luterilaisen 

kirkon ja partion yhteistyötä ja tukea myös tunnustuksellisen uskontokasvatuksen tilaa 

ja paikkaa partiossa perukirjan merkittävästi muuttuessa. 

2. Näkisimme parempana sen, että seurakuntien ja muiden uskonnollisten yhdyskuntien 

lippukunnissa voisi edelleen käyttää perinteisen mallin mukaista lupausta. Tämä 

lupausmalli tuo selkeämmin esiin alkuperäisen ”Duty to God” -periaatteen, ja sen, 

mitä myös WOSM on kannanotossaan peruskirjan luonnokseen tuonut esiin, ts. 

”partiolainen hyväksyy ajatuksen jostakin ihmistä suuremmasta”. SP:n työryhmä jätti 

rinnakkaisten lupausten mallin selvittämisen pois peruskirjauudistusprosessin 

todellisena vaihtoehtona, tätä varsinaisesti kysymättä jäsenistöltä. Partiolupauksen 

konkreettisempi, ”Jumalaani” muoto tukisi näkemyksemme mukaan 

ymmärrettävämmin seurakunnallisen partiotyön tavoitteita. SP:n verkkosivulla 

kerrotaan lupauksesta seuraavaa: ”Partiolaisen lupaus ja ihanteet sekä tunnus 

kuvaavat partion arvoja. Lupaus ja ihanteet kertovat arvopohjasta nuorille 

ymmärrettävästi.” Esitetty radikaali lupauksen uusi muotoilu ei ole näin konkreettinen 

tässä asiassa.  

Täten esitämme, että piiri ottaisi kannan SP:n jäsenkokoukseen 2020, että 

perinteinen lupausvaihtoehto tulisi mahdollistaa edelleen uuden lupauksen 

rinnalla. 

3. Nykyisen peruskirjan kohdan: ”Lippukunnat, joiden taustayhteisönä on 

tunnustuksellinen uskontokunta, antavat sen tunnustuksen mukaista 

uskontokasvatusta” sijaan uusi muotoilu on: ”Lippukunnat, joiden taustayhteisönä on 

tunnustuksellinen uskontokunta, antavat ensisijaisesti sen tunnustuksen mukaista 

uskontokasvatusta huomioiden kuitenkin jäsentensä uskontojen ja katsomusten 

moninaisuuden.” Olemme huolestuneita siitä, pitäisikö esitetyn muutoksen johdosta 



seurakunnallisessa partiotyössä antaa jotain muuta katsomuksellista kasvatusta, ja 

näemme, että vanha peruskirjan muotoilu on tässä kohtaa parempi. Suomessa tulee 

olla lippukuntia, jotka tarjoavat eri katsomuksille kasvatusta ja tukea, mutta tämän ei 

tule olla seurakuntien ja muiden uskonnollisten taustayhteisöjen lippukuntien tehtävä. 

Täten esitämme, että piiri esittää SP:n jäsenkokouksessa 2020 ko. kohtaan 

muutosta. 

 

4. Jos muutosehdotus (-ehdotukset) ei (eivät) saa riittävää kannatusta SP:n 

jäsenkokouksessa 2020, esitämme että piiri jättää asiasta eriävän mielipiteen. 

Esittäjät: 

Olli Kuivalainen, Jaakko Arminen, Antti Erämo ja Kalle Rapi 

 


