
Hiilineutraali partio



Kestävä kehitys partiossa -
työryhmä

- Hallitusohjelmaprojekti 2019-2020
- Miten partio voisi edistää YK:n kestävän kehityksen 

tavoitteiden toteutumista?
- Alatyöryhmät:

- Ympäristöystävälliset partiotapahtumat
- Sitoumus 2050
- Pop up -tapahtumat
- Hiilineutraali partio



Ilmastonmuutos 
tapahtuu nyt

Kuva: Meeri Näppilä



Hiilibudjetti

420 gigatonnia - 67% mahdollisuus pysyä alle 1.5 asteen

1670 gigatonnia - 50 % mahdollisuus pysyä alle 2 asteen (IPCC)

Vuoden 2018 

hiilidioksidipäästöt olivat 40.8 

gigatonnia  

Ei ole partion arvojen mukaista 

että osallistumme hiilidioksidin 

päästöön ilmakehään. Siksi 

meidän on oltava 

hiilineutraaleja.

Kuva: Meeri Näppilä



Mitä on hiilineutraalius

Hiilineutraali toimija tuottaa ilmakehään vain sen verran hiilipäästöjä 

kuin se pystyy sitomaan niitä ilmakehästä.

Hiilineutraaliuteen pyrittäessä on kuitenkin muistettava, että 

kompensaatiota pitäisi käyttää vain niihin päästöihin, joita ei voi muuten 

välttää.



Ketkä aikovat olla 
hiilineutraaleja?



Hiilineutraali kirkko

Kiinteistöjen 

päästöt

Toiminnan 

päästöt

Päästöjen 

kompensointi

Aktiivinen 

vaikuttaminen

& keskustelu

Sitoutuminen 

ilmastotyöhön



Hiilineutraali 
partio

Rakastaa 
luontoa ja 

suojella 
ympäristöä

Tuntea 
vastuuns

a ja 
tarttua 

toimeen

Anna Enbuske

Päämääränä on persoonallisuudeltaan ja 
elämäntavoiltaan tasapainoinen, 

vastuuntuntoinen, aktiivinen sekä itsenäisesti 
ajatteleva paikallisen, kansallisen ja 

kansainvälisen yhteisön jäsen.
-

Suhde ympäristöön merkitsee vastuunottoa 
elinympäristöstä, huolehtimista sen 

säilymisestä tuleville sukupolville sekä luonnon 
kunnioittamista

-
Partiolainen -- huolehtii elinympäristön 
säilymisestä myös tuleville sukupolville 

kestävän kehityksen periaatteiden mukaisesti
-

Lähtökohtana on ihmiskuva, jossa ihmisellä on 
velvollisuuksia suhteessa -- yhteiskuntaan ja 

ympäristöön



Tehtävä:

Miten hiilineutraaliutta lähdetään 
tekemään partiossa? 

Partiossa opitaan, periaatteessa, miten omia päästöjään voi vähentää. Miten

partiossa voitaisiin elää niin kuin opetamme? Tehtävänne on:

1) Valitkaa listalta yksi keino, millä partio voi osallistua ilmastonmuutoksen 

pysäyttämiseen.

2) Keksikää tapa, miten keino voitaisiin ottaa käyttöön kaikilla partion tasoilla.

- Piirit ja lippukunnat vaihtavat sähkösopimuksensa päästöttömään. 

- Partiotapahtumiin kuljetaan vain julkisilla tai kimppakyydeillä.

- Partiotapahtumissa tarjoillaan vain vähäpäästöistä ruokaa.

- Ne päästöt, joita ei millään voida vähentää, kompensoidaan.

- Jokainen suorittaa ympäristön-/luonnonsuojelijamerkin tai aiheeseen 

liittyvän aktiviteettikokonaisuuden.

- Jokin muu keino.



Mikä 
fiilis?

Kuva: Meeri Näppilä



Miten tästä eteenpäin?

- Tarkotuksena tehdä kirkon energia- ja ilmastostrategiaa vastaava suunnitelma ja 
osallistaa mahdollisimman hyvin piirejä, lippukuntia yms. sen valmisteluun

- Valmista 2020 syksyllä jäsenkokouksessa.
- Sen jälkeen itse toimenpiteet.
- Otetaan kuitenkin huomioon se että ympäristöasiat eivät ole loppupeleissä 

mielipideasiaa vaan asiantuntija-asiaa

Meihin voi aina ottaa 
yhteyttä, jos haluaa 
osallistua, tai jutella tai 
muita ideoita

mikko.jalo@partio.fi
meeri.nappila@partio.fi

Tämä sama ideointipaja pidetään myös:
25.1. Pääkaupunkiseudun Partiolaiset
26.1. Lapin Partiolaiset
1.2. Lounais-Suomen Partiolaiset
14.–15.3. Partion kevätpäivät
19.3. Kymenlaakson Partiolaiset
22.3. Etelä-Karjalan Partiolaiset
21.3. Finlands Svenska Scouter
21.3. Pohjanmaan Partiolaiset
21.3. Järvi-Suomen Partiolaiset
28.3. Hämeen Partiolaiset
28.3. Uudenmaan Partiolaiset

mailto:mikko.jalo@partio.fi
mailto:meeri.nappila@partio.fi


Tule tekemään 
partiosta 

hiilineutraalia!

Liittäkää itsenne ja kaverinne 

Teamsissä Partion kestävän 

kehityksen sparrausryhmään

tai jättäkää meille 

sähköpostinne, niin saadaan 

asiat tapahtumaan yhdessä.

Meihin voi myös ottaa yhteyttä
mikko.jalo@partio.fi
meeri.nappila@partio.fi

Kuva: Meeri Näppilä
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KIITOS!
Mikko Jalo ja Meeri Näppilä

mikko.jalo@partio.fi
meeri.nappila@partio.fi

mailto:mikko.jalo@partio.fi

