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1. MIKSI TÄMÄ OPAS?
Halusimme Lounais-Suomen Partiopiirin kirkkosuhdejaostossa tuottaa ytimekkään
tietopaketin tukemaan lippukuntien ja seurakuntien välistä yhteistyöstä. Kysymykset
partion ja kirkon yhteistyöstä voivat tuntua epäselviltä monistakin eri syistä. Yhteistyö on
monessa lippukunnassa jatkunut pitkään, ja samalla asiasta tietävät henkilöt ovat voineet
vaihtua. Lisäksi nykymaailma on selvästi moniarvoistunut, joten monenlaiset katsomukset
on osattava ottaa huomioon. Toisaalta yhteistyö voi olla luonteva osa lippukunnan
perusarkea. Tämän oppaan avulla pyrimme luomaan lukijalle peruskäsityksen aiheesta.

2. YHTEISTYÖ SEURAKUNNAN KANSSA
MITÄ PARTION JA KIRKON YHTEISTYÖ
TARKOITTAA?
Suomen Partiolaiset ja Suomen evankelisluterilainen kirkko ovat solmineet
yhteistyösopimuksen, jossa sanoitetaan periaatteet paikalliselle yhteistyölle ja
taustayhteisösopimukselle. Yhteistyö perustuu yhteiseen arvopohjaan sekä
vapaaehtoisuuteen, ja siitä on monenlaista hyötyä molemmille osapuolille.
Partioliikkeeseen kuuluu oman uskonnon tai muun maailmankatsomuksen etsiminen ja
myönteinen suhde hengellisyyteen. Suomalaisessa viitekehyksessä on ollut luonnollista,
että partiossa tapahtuva hengellinen kasvatus ja siihen liittyvä yhteistyö on ollut tiivistä
nimenomaan evankelisluterilaisen kirkon kanssa. Partioliike ei kuitenkaan ole sitoutunut
mihinkään uskontoon, vaan toimii positiivisen uskonnonvapauden mukaisesti. Tästä
syystä yhteistyötä on tehty ja tehdään edelleen myös muiden kirkko- ja uskontokuntien
kanssa.

MIKSI TEHDÄ YHTEISTYÖTÄ SEURAKUNNAN
KANSSA?
Valtaosalla partiolippukunnista on taustayhteisönään Suomen evankelisluterilaisen kirkon
paikallisseurakunta. Parhaimmillaan yhteistyö partiolippukunnan ja seurakunnan välillä
hyödyttää molempia osapuolia.
Monelle lippukunnalle seurakunta tarjoaa tilat ja taloudellista avustusta. Lippukunta voi
saada seurakunnalta tukea toimintaansa seurakunnan kasvatuksen ammattilaisilta, kuten
seurakunnan nuorisotyönohjaajilta. Seurakunnan työntekijöiden osaamista voi hyödyntää
erityisesti partion katsomuskasvatuksen tukemiseen. Partiolippukunnan näkyminen
seurakunnan kasvatustyössä tuo myös partiota näkyväksi, ja sillä voi olla positiivinen
vaikutus lippukunnan jäsenhankinnassa.
Seurakunta taas voi saada lippukunnasta yhteistyökumppanin, jonka osaamista ja
vapaaehtoisia voi hyödyntää myös seurakunnan tilaisuuksissa. Sekä partion että
seurakunnan toiminnassa on mm. rippikoulujen ja kerhojen myötä samanikäisiä
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paikallisia, joten yhteistyö partiolippukunnan kanssa mahdollistaa seurakunnalle yhden
kontaktipinnan paikkakunnan nuoriin ja vapaaehtoisiin. Useimmiten valtaosa
lippukunnan jäsenistä on myös paikallisen seurakunnan jäseniä, joten yhteistyön kautta
seurakunta tavoittaa myös omia jäseniään.

MITÄ YHTEISTYÖ TARKOITTAA KÄYTÄNNÖSSÄ?
Yhteistyömuodoissa vain mielikuvitus on rajana! Tässä joitain käytännön esimerkkejä
lippukunnan ja seurakunnan käytännön yhteistyötavoista:
•
•
•
•
•

yhteistyö isos- ja ryhmänohjaajakurssien järjestämisessä
yhteisen jumalanpalveluksen järjestäminen
kynttilänkeruutalkoot hautausmaalta juhlapyhien jälkeen
seurakunnan työntekijöiden apu esim. leirien ja juhlien iltahartauksissa
partiolaisten osaamisen hyödyntäminen seurakunnan toiminnassa ja
tilaisuuksissa esim. kestävän kehityksen suhteen

Lisää esimerkkejä löytyy kirkkosuhdejaoston tekemästä padletista, joka löytyy täältä. Sinne
saa lisätä myös omassa lippukunnassa hyviksi havaittuja yhteistyömuotoja ideoiksi muille!

MITEN OTTAA YHTEYTTÄ SEURAKUNTAAN?
Lippukunnan ja seurakunnan yhteistyön perusta on säännöllisessä yhteydenpidossa. Paras
ja luontevin tapa olla yhteydessä seurakuntaan on yhteydenotto tuttuihin työntekijöihin.
Erityisesti nuorisotyöntekijät ja muut seurakunnan kasvatuksen työntekijät ovat luontevia
kumppaneita yhteydenpidolle.
Jos seurakunnassa ei ole yhtään tuttua työntekijää, kannattaa lähteä selvittämään, kuka
on Seppo eli seurakunnan partiotyöntekijä. Usein se on nuorisotyönohjaaja tai joku muu
kasvatuksen työntekijä. Jokaisella seurakunnalla, jolla on taustayhteisösopimus
partiolippukunnan kanssa, tulisi olla yksi nimetty Seppo. Sepon voi hyvin kutsua mukaan
johonkin lippukunnan tapaamiseen, jossa voidaan keskustella seurakunnan ja
lippukunnan yhteistyöstä käytännön tasolla.
Kirkkoherran tai muun seurakunnan johtavan työntekijän kanssa on myös välillä hyvä
sopia tapaaminen. Lähestyminen on suotavaa etenkin lippukunnanjohtajan tai
kirkkoherran vaihtuessa. Tapaamisen ei tarvitse olla muodollinen kokous, vaan
seurakunnan johtavia työntekijöitä voi myös pyytää vierailemaan lippukunnan
tilaisuuksiin. Joulun aikaan hyvä tapa tervehtiä on viedä heille partiolaisten
adventtikalenteri!

3. TAUSTAYHTEISÖSOPIMUS
MIKÄ ON TAUSTAYHTEISÖSOPIMUS?
Taustayhteisösopimus on lippukunnan ja seurakunnan/seurakuntayhtymän välinen
kirjallinen sopimus, jonka tavoitteena on:
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•
•
•
•
•
•
•
•

tukea ja selkeyttää yhteistyötä
sopia ja varmistaa säännöllinen yhteydenpito molemmin puolin
sopia, miten ja milloin lippukunta raportoi toiminnastaan ja taloudenpidostaan
seurakunnalle
sopia, miten lippukunta on mukana seurakunnan ja seurakunta lippukunnan
toiminnassa
määrittää partiolaisille osoitetut kokoontumistilat ja niiden mahdolliset
kustannukset
sopia seurakunnan muusta mahdollisesta tuesta (esimerkiksi
toimintamääräraha, kalusto, varastotilat, leirikeskusten käyttö) lippukunnalle
helpottaa molempia osapuolia käyttämään oikeita kanavia ja henkilöitä asioiden
hoidossa
auttaa seurakuntaa tuntemaan partiotoimintaa sekä löytämään yhteisiä
toimintamahdollisuuksia

MIKSI SE TEHDÄÄN?
Taustayhteisösopimuksen avulla lippukunta ja seurakunta määrittelevät yhdessä, millaista
katsomuskasvatusta lippukunta tarjoaa ja miten lippukunta osallistuu seurakunnan
toimintaan ja seurakunta lippukunnan toimintaan. Samalla taustayhteisösopimuksessa
määritellään, millaista tukea seurakunta antaa lippukunnalle. Seurakunnan tarjoama tuki
voi olla esimerkiksi taloudellista tukea, materiaalitukea, kokoontumistiloja tai jotain
muuta.
Taustayhteisösopimus siis selkeyttää ja tukee lippukunnan ja seurakunnan tai
seurakuntayhtymän yhteistyötä ja turvaa partiolaisten aseman seurakunnan yhtenä
työmuotona. Taustayhteisösopimus on positiivinen, kirjallinen yhteistyösopimus, joka
ehdottomasti kannattaa tehdä ja pitää ajan tasalla! Sen avulla molemmat osapuolet voivat
olla samalla sivulla yhteistyön suhteen.

MITEN SE TEHDÄÄN?
Suomen Partiolaisten nettisivuilta löytyy tarkastettu mallipohja, jota kannattaa hyödyntää
yhteistyösopimusta tehtäessä. Sopimuksen runko on siis kaikille samanlainen, mutta
jokainen lippukunta tekee sopimuksesta omannäköisensä kirjaamalla siihen seurakunnan
kanssa sovitut yhteistyön muodot. Kun yhteistyömuodoista seurakunnan kanssa on tultu
yhteisymmärrykseen, kokoontukaa kahvi- tai teekupposen äärelle siirtämään aikeet ja
ajatukset mustaksi valkoiselle!
Tehty sopimus on syytä tarkistaa säännöllisin väliajoin. Sopimuksen tarkastelu ja
päivittäminen on tarpeen ainakin silloin, kun allekirjoittavat henkilöt ovat vaihtuneet tai
sisältö ei muuten ole enää ajan tasalla. On tärkeää, että lippukunnan aktiivijohtajisto
tietää sopimuksen olemassaolosta.
Mallipohjan yhteistyösopimukseen löydät täältä: sopimuspohja
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4. LOPUKSI
Lounais-Suomen Partiopiirin kirkkosuhdejaosto tarjoaa tukeaan yksilöllisesti kaikenlaisiin
seurakuntayhteistyöhön liittyviin tilanteisiin ja pohdintoihin. Tavoitat meidät
sähköpostilla osoitteesta kirkkosuhdejaosto@lounaissuomenpartiopiiri.fi – älä epäröi
ottaa yhteyttä!
Lisää tietoa ja hyödyllisiä linkkejä löydät partion nettisivuilta täältä!
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