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TASA-ARVO- JA YHDENVERTAISUUSSUUNNITELMA
Hyväksytty: Piirihallitus 9.3.2020
Voimassaolo: 2020–2021
Partion tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelmassa määritellään, miten tasa-arvon,
yhdenvertaisuuden ja moninaisuuden toteutuminen varmistetaan partiotoiminnassa. Tällä
dokumentilla määritellään, miten Pääkaupunkiseudun Partiolaiset tukee alueellisena
piirijärjestönä piirin luottamushenkilöitä ja partiolippukuntia toteuttamaan tasa-arvoa,
yhdenvertaisuutta ja moninaisuutta harrastus- ja vapaaehtoistoiminnassa. Pääkaupunkiseudun
Partiolaiset toteuttaa Suomen Partiolaiset – Finlands Scouter ry:n tasa-arvo- ja
yhdenvertaisuussuunnitelmaa toiminnassaan. Tasa-arvo-, yhdenvertaisuus- ja
moninaisuuskäsitteet on määritelty valtakunnallisessa suunnitelmassa.

PARTION MONINAISUUSVISIO 2021
Partion moninaisuusvision 2021 mukaan jokainen saa harrastaa ja tehdä vapaaehtoistyötä
partiossa kokematta häirintää tai syrjintää. Tavoitteeseen pääseminen edellyttää, että jokainen
partiolainen osaa ja tarvittaessa uskaltaa puuttua havaitsemaansa syrjintään ja epäasialliseen
käytökseen. Lisäksi partiolainen tunnistaa ennakkoluulonsa ja piiloasenteensa sekä antaa
niiden olla vaikuttamatta omaan toimintaansa partiossa. Partiotoiminta on avointa kaikille,
jotka hyväksyvät partioliikkeen arvopohjan.
Aiempaa saavutettavamman toiminnan eteen on tehtävä työtä päämäärätietoisesti. Tasaarvoinen yhdenvertainen kohtelu voi edellyttää myös positiivista erityiskohtelua ja toiminnan
mukauttamista, jotta mahdollisuudet osallistua toimintaan olisivat kaikille samat yksilön
ominaisuuksista riippumatta.
Tavoitteet moninaisuusvisoista:
•

(A-jäsenet:) Partiopiirit ja Finlands Svenska Scouter rf laativat omat suunnitelmansa
yhdenvertaisuuden ja tasa-arvon edistämiseksi partiotoiminnassa.
• Pääkaupunkiseudun Partiolaiset laatii omalle piirille tasa-arvo- ja
yhdenvertaisuussuunnitelman vuosille 2020-2021.

•

Lisäksi piirien ja Finlands Svenska Scouter rf:n lippukuntatuesta vastaavat ryhmät
osaavat tukea valmentajia yhdenvertaisuuden ja tasa-arvon edistämisessä
lippukunnissa.
•

Pääkaupunkiseudun Partiolaisten moninaisuusryhmä auttaa ja tarvittaessa antaa
lippukuntatuelle koulutusta valmentajien tukemiseksi.

Pääkaupunkiseudun Partiolaiset hyväksyy Turvallisen tilan-periaatteet, jotta jokainen voi
harrasta partiota omana itsenään ilman häirintää tai syrjintää. Lisäksi Pääkaupunkiseudun
Partiolaiset suunnittelevat ja toteuttavat toimintaa Helppo tulla –tunnuksen kriteerien mukaan,
jotta partiotoiminta on saavutettavaa kaikille.
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HELPPO TULLA
Helppo tulla –tunnus on Pääkaupunkiseudun Partiolaisten luoma tunnus, jonka avulla
partiotapahtumien järjestämisessä voidaan huomioida paremmin seikkoja, jotka voivat
vaikeuttaa tai estää tapahtumaan osallistumisen. Tunnuksessa on eri osa-alueita, joiden
tarkemmat kuvaukset voi lukea Suomen Partiolaisten Internet-sivuilta. Tapahtuman järjestäjät
voivat itse valita mitkä osa-alueet tapahtumassa toteutuvat. Tunnuksen hallinnointi ja
päivittäminen ovat siirtynyt keväällä 2020 Suomen Partiolaisille. Pääkaupunkiseudun
partiolaisten tavoitteena on käyttää tunnusta kaikissa piirin isoissa tapahtumissa ja
koulutuksissa. Piirin moninaisuusryhmän vastuulla on tunnuksesta viestiminen tapahtuman
järjestäjille ja tarvittavan koulutuksen järjestäminen.

TURVALLINEN TILA
Turvallisemman tilan periaatteet partiossa.
Turvallinen tila määritelmänä tarkoittaa, että jokaisella on vapaus olla oma itsensä, ilmaista
itseään vapaasti ja olla osallinen kaikessa toiminnassa. Tavoitteena on saada jokainen
kokemaan olonsa turvalliseksi, tervetulleeksi ja tietoiseksi käytännöistä, joilla mahdolliseen
epämiellyttävään/häiritsevään käytökseen voidaan puuttua. Tällä hetkellä konkreettisia
työkaluja turvallisemman tilan rakentamiseksi on Turvallisesti yhdessä -ohjeistus, Mukavasti
yhdessä -ohjeistus ja Helppo tulla -tunnuksen Helppo olla -osio.

PÄÄKAUPUNKISEUDUN PARTIOLAISET RY:N TAVOITTEET
•

•
•
•
•

järjestää piirissä ja lippukunnissa toimiville vapaaehtoisille koulutusta ja tarjoaa
materiaalia asenneilmapiirin kehittämiseksi ja saavutettavamman toiminnan tueksi
(mm. Turvallisesti yhdessä, Mukavasti yhdessä, Helppo tulla -tunnus)
seuraa keskusjärjestön ja piirin asettamien tavoitteiden toteutumista sekä tukee ryhmiä
ja toimikuntia tavoitteiden saavuttamisessa
huolehtii, että lippukuntatuesta vastaava ryhmä toimikuntineen osaa tukea lippukuntia
yhdenvertaisuuden edistämisessä
tukee lippukuntia näiden omien tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelmien
tekemisessä
tukee erityisesti yhdenvertaisuutta lisäävissä lippukuntapesteissä toimivia henkilöitä
(turva-aikuiset, partiokamut)

PIIRIN ASETTAMAT TAVOITTEET LIPPUKUNNILLE
•
•
•

sitoutuvat toteuttamaan piirin ja keskusjärjestön tasa-arvo- ja
yhdenvertaisuussuunnitelmia omassa toiminnassaan
huomioivat ja hyödyntävät tarjolla olevia moninaisuuteen liittyviä materiaaleja sekä
muuta moninaisuusmateriaalia lippukunnan asenneilmapiirin kehittämiseksi
halutessaan tekevät oman suunnitelman yhdenvertaisuuden ja tasa-arvon
edistämiseksi. Suunnitelman hyväksyy lippukunnan hallitus. Suunnitelma tuodaan
lippukunnan jäsenistölle tiedoksi.
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JALKAUTTAMINEN
Tasa-arvoon ja yhdenvertaisuuteen liittyviä teemoja edistetään erityisesti nykyisessä
toimintakulttuurissa esiintyviin esteisiin kohdistuvan tarkistamisen ja toimenpiteiden avulla.
Suomen partiolaisten yksi strategian mittari on poistaa partioon kuulumisen/liittymisen esteitä
strategiakaudella 2019-2020. Esteitä tunnistettu kahdeksan:
•
•
•
•
•
•
•
•

Osaaminen ja uskaltaminen kohdata erilaisia ryhmiä.
Ryhmänjohtajien osaaminen toimia erilaisten lasten kanssa.
Kaikilla alueilla ei ole tarjolla partiota.
Taloustilanne ja osallistumisen hinta
Tapa, jolla uskontoa käsitellään partiossa, voi jättää ulkopuolelle ne henkilöt, joiden
maailmankatsomus poikkeaa tästä.
Esteelliset kolot
Tutkitaan koulupäivän aikana tapahtuvan partiotoiminnan mahdollisuuksia.
Kaikissa ryhmissä on voitava olla oma itsensä, ratkaistaan asia erityisesti seksuaali- ja
sukupuolivähemmistöjen näkökulmasta.

Pääkaupunkiseudun partiolaiset on valinnut hallitusohjelmaansa poistettavaksi esteeksi
osallistujan taloudellisen tilanteen ja osallistumisen hinnan hallituskaudella 2019–2020. Esteen
poistaminen on huomioitu toiminnansuunnittelussa ja mittaria seurataan hallituksen
kokouksissa vuosittain. Toimenpiteet on huomioitu moninaisuusryhmän
toimintasuunnitelmassa. Toimenpiteenä kerromme partiosta edullisena harrastuksena
esimerkiksi koulujen opinto-ohjaajille.
Kiinnitämme huomiota myös muihin partioon liittymisen esteiden poistamiseen toiminnan
suunnittelussa, yleisessä keskustelussa, piirin viestinnässä sekä partiotoiminnan
järjestämisessä.
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