Mikä partio on? Mikä tekee partiosta partion ja erottaa sen muista harrastuksista?
Partion toimintaperiaate, päämäärä ja ihanteet Aikuisena partioon vihkon sivulla 8.
Partio perustuu vapaaehtoisuuteen ja partioliike on avoin kaikille, jotka hyväksyvät sen päämäärän ja
arvopohjan. Toimintaan voi osallistua etniseen tai kulttuuriseen taustaan, kieleen, uskontoon tai
vakaumukseen, toimintakykyyn, sukupuoli-identiteettiin, sukupuolen ilmaisuun tai seksuaaliseen
suuntautumiseen katsomatta. Partio on avoin lapsille, jotka tarvitsevat erityistä tukea vamman tai
pitkäaikaissairauden tai muun ominaisuuden takia. Heitä kutsutaan partiossa nimikkeellä sisupartiolaiset.
Suomessa partion kohderyhmänä ovat 7–22-vuotiaat lapset ja nuoret, joiden toimintaa aikuiset ohjaavat ja
tukevat. Myös aikuisille partiossa mukana oleminen tarjoaa tilaisuuden kasvuun ja monipuoliseen
kehittymiseen. Alle 7-vuotiaat pääsevät mukaan perhepartiotoiminnan kautta.
Partioliike on itsenäinen, puoluepoliittisesti sitoutumaton ja voittoa tavoittelematon. Partiossa edistetään
nuorten osallistumista päätöksentekoon kaikilla tasoilla.
Partio on maailman suurin nuorisoliike, jonka tavoitteena on tukea lasten ja nuorten kasvua heidän
yksilölliset ominaispiirteensä huomioiden. Päämääränä on persoonallisuudeltaan ja elämäntavoiltaan
tasapainoinen, vastuuntuntoinen, aktiivinen sekä itsenäisesti ajatteleva paikallisen, kansallisen ja
kansainvälisen yhteisön jäsen.
Partiotoimintaa ohjaa partion maailmanjärjestöjen määrittelemä arvopohja. Lapset ja nuoret sitoutuvat
partion arvoihin antamalla partiolupauksen. Partioihanteet ja niiden merkitykset vaihtelevat ikäkausittain.
Partiolupauksen antaminen ja sitoutuminen partion arvoihin ovat osa partiomenetelmää.
Tällä hetkellä on käynnissä partion arvokeskustelu ja on koettu tarpeelliseksi mm. päivittää partiolupauksen
sanamuotoja nykyiseen yhteiskuntaan paremmin soveltuvaksi.
Partiosta tekee partion päämäärän ja arvojen lisäksi partio-ohjelma ja partiomenetelmä.
Jäsenet
•
•
•

Alle 7-vuotiaille perhepartiotoimintaa
7-22-vuotiaille varsinaista partio-ohjelmaa
yli 22-vuotiaille tarjolla vaikka mitä: mahdollistavat lasten ja nuorten ohjelman, voivat harrastaa
myös itse, koulutusta tarjolla runsaasti (näytä koulutuskartta, myös Aikuisen partioon)

Lippukunta
Partion tärkein yksikkö on lippukunta, joka muodostuu jäsenistä. Lippukunnan tehtävänä on toteuttaa
partiotoimintaa. Kaikki lippukunnan toiminnan vetäjät ovat yleensä vapaaehtoisia.
Suomessa on noin 750 toimivaa lippukuntaa yli 300 kunnassa. Pienissä kaupungeissa ja kunnissa toimintaa
pyörittää yleensä yksi lippukunta, suuremmissa niitä saattaa olla useita. Lippukunta toimii tietyllä
maantieteellisellä alueella. Osa lippukunnista on yhteislippukuntia, osa tyttö- tai poikalippukuntia.
Lippukuntien jäsenmäärät vaihtelevat muutamasta kymmenestä jäsenestä yli kahteen sataan. Lippukunnat
voivat olla erikoistuneita esimerkiksi meripartioon tai ilmailuun.
Lippukunta voi olla rekisteröity yhdistys tai esimerkiksi osa seurakunnan toimintaa. Taloudellisina tukijoina
usein kunta ja seurakunta.
Lippukunnan toimintaa johtaa yhdessä hallituksen kanssa lippukunnanjohtaja. Nykyään lippukunnanjohtajan
tukena myös pestijohtaja ja ohjelmajohtaja. Muodostavat yhdessä johtokolmikon.
Lippukunnan tunnuksia ovat oma huivi ja lippu.

Alue
Lippukunnat muodostavat piirin nimissä toimivia alueita. Helpottaa toimintaa isossa piirissä. Alueen
toimintana voidaan järjestää mm. koulutuksia, leirejä ja tapahtumia.
Partiopiiri
Rekisteröidyt lippukunnat ovat partiopiirin jäseniä.
Piirejä on Suomessa 11.
Piirien tehtävänä on tukea lippukuntien toimintaa ja mahdollistaa partion harrastaminen alueellaan. Piirit
järjestävät esimerkiksi koulutuksia, kilpailuja ja leirejä.
Lippukuntanne kuuluu Lounais-Suomen Partiopiiriin. (l-sp.fi)
Suomen Partiolaiset (SP)
Suomalaisen partioliikkeen kattojärjestö on Suomen Partiolaiset – Finlands Scouter ry. (partio.fi)
Suomessa on partiolaisia yli 63 000, keski-ikä 19, naisia noin 53 %, miehiä noin 46 %.
Partio on Suomen suurin nuorisojärjestö.
Maailmanjärjestöt
Suomen Partiolaiset kuuluu sekä partiolaisten (World Organisation of Scout Movement (WOSM)) että
partiotyttöjen (World Association of Girl Guides and Girl Scouts (WAGGGS)) maailmanjärjestöihin.
Partiolaisia on yli 200 maassa yhteensä noin 45 miljoonaa. Partio on maailman suurin nuorisoliike.
Jäsenmaksu
Partioliikkeen jäseneksi pääsee liittymällä lippukuntaan ja maksamalla jäsenmaksun.
Maksuun sisältyy lippukunnan, Lounais-Suomen Partiopiirin ja Suomen Partiolaisten jäsenmaksuosuus.
Noin 60 € kalenterivuodessa.
Tavoitteena on, että partiota voi harrastaa taloudellisesta tilanteesta riippumatta
• Viikkotoiminta kuuluu jäsenmaksuun; retket, leirit ja tapahtumat maksavat erikseen
• Piiriltä voi hakea vapautusta jäsenmaksusta taloudellisin perustein.
• Lapsen harrastuskuluihin voi kysyä avustusta kunnan sisiaalitoimelta tai seurakunnan diakoniatyöltä.
• Tapahtumamaksuihin voi kysyä avustusta lippukunnasta tai sen tukiyhdistykseltä
• Monessa lippukunnassa on saatavilla retkivarusteita lainaan.

nettisivu: partio.fi

