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OLET YKSI
38 MILJOONASTA!
Partiolaisina olemme kaikki osa suurempaa kokonaisuutta. Erilaisista taustoista ja monista perinteistä huolimatta partioliike muodostaa maailmanlaajuisen kokonaisuuden. Partiolaiset
kautta maailman käyttävät samoja toimintatapoja, puolustavat yhteisiä arvoja
ja tekevät työtä yhteisen päämäärän
hyväksi.
Tämän päämärän on B-P selvästi tuonut esiin puheessaan maailman ensimmäisellä jamboreella:
"Partioveljet! - lähtekäämme täältä vakuuttuneina siitä, että kehitämme itsessämme ja pojissamme tätä toveruutta
maailmanlaajuisen partioveljeyden hengen kautta, jotta voisimme siten edistää
rauhaa ja hyvinvointia maailmassa ja hyvää tahtoa ihmisten välillä."
Lord Robert Baden-Powell,
1. maailmanjamboree 1920

Maailmassa on kaksi partiolaisten
maailmanjärjestöä:
● Partiotyttöjen Maailmanliitto
(WAGGGS, The World
Association of Girl Guides and
Girl Scouts)
● Partiopoikien Maailmanjärjestö
(WOSM, World Organisation of the
Scout Movement)
Näiden kahden maailmanjärjestön
kautta partiotoiminta sidotaan yhteen
yhtenäiseksi maailmanlaajuiseksi liikkeeksi.
Partiolupaus ja -laki ovat yhteisiä kaikille maailman partiolaisille. Lupaus ja laki
eivät kaikissa maissa ole aivan samanlaisia, mutta niiden merkitys ja arvot ovat
pysyneet samana.

Alkuperäinen partiolupaus
On my honour I promise that I will do my best:
1. To do my duty to God and the King/God and my country;
2. To help other people at all times;
3. To obey the Guide/Scout Law.
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Alkuperäinen partiolaki (WAGGGS)
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

A Guide's honour is to be trusted.
A Guide is loyal.
A Guide's duty is to be useful and to help others.
A Guide is a friend to all and a sister to every other Guide.
A Guide is courteous.
A Guide is a friend to animals.
A Guide obeys orders.
A Guide smiles and sings under all difficulties.
A Guide is thrifty.
A Guide is pure in thought, in word and in deed.

Alkuperäinen partiolaki (WOSM)
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

A Scout's honour is to be trusted.
A Scout is loyal.
A Scout's duty is to be useful and to help others.
A Scout is a friend to all and a brother to every other Scout.
A Scout is courteous.
A Scout is a friend to animals.
A Scout obeys orders of his parents,
Patrol Leader or Scoutmaster without question.
8. A Scout smiles and whistles under all difficulties.
9. A Scout is thrifty.
10. A Scout is clean in thought, word and deed.

WAGGGS:n ja WOSM:n perustamisen jälkeen partioliikkeen jäsenmäärä on koko ajan kasvanut. Nyt partioliike on maailman suurin
kansainvälinen lasten- ja nuortenjärjestö. Jäseniä on noin 38 miljoonaa.
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MAAILMANJÄRJESTÖT
MIKSI MAAILMASSA ON KAKSI
MAAILMANJÄRJESTÖÄ?
Alun perin partio oli poikien ja tyttöjen erillistä toimintaa ja useimmissa
maailman maissa on edelleenkin eri järjestöt pojille ja tytöille. Alkujaan
WOSM oli tarkoitettu vain partiopojille ja WAGGGS partiotytöille. Kuitenkin jo alkuvaiheessa myös tytöt liittyivät monissa maissa WOSM:n jäsenjärjestöihin. Siksi jo 60-luvulla päätettiin, että WOSM:n jäseniksi hyväksytään sekä pojat että tytöt.
WAGGGS:n maailmankomitea päätti
kokouksessaan tammikuussa 1998, että
myös poikia voidaan hyväksyä järjestön
jäseniksi. Tähän päätökseen päädyttiin
WAGGGS:n sisäisten ristiriitojen ratkaisemiseksi, sillä monet WAGGGS:n
jäsenjärjestöistä olivat hyväksyneet jäsenikseen poikia, jotka eivät muulla tavalla olisi voineet kuulua mihinkään
maailmanjärjestöön. WOSM hyväksyy
nykyään jäsenikseen kokonaisia järjestöjä, ei ainoastaan järjestöjen poikia.
WAGGGS:n tärkeimpänä päämääränä
on kuitenkin edelleen edistää tyttöjen
ja nuorten naisten kehitystä.
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Suomen Partiolaiset - Finlands Scouter
ry hyväksyttiin aikoinaan maailmanjärjestöjen jäseneksi siten, että tytöt liittyivät WAGGGS:iin ja pojat

WOSM:iin. Suomen Partiolaiset on
niin kutsuttu SAGNO-järjestö (katso
seuraava luku), jossa tytöt ovat
WAGGGS:n ja pojat WOSM:n jäseniä. Tällainen ratkaisu ei nykyisin ole
mahdollinen uusille jäsenmaille. Suomen Partiolaiset on siis molempien
maailmanjärjestöjen jäsen ja suomalaiset partiolaiset saavat täysipainoisesti
osallistua molempien järjestöjen toimintaan. Kumpikin järjestö on SP:lle
yhtä tärkeä.
Suomessa olemme jo kauan tottuneet
siihen, että tytöt ja pojat toimivat yhdessä. Monessa muussa maassa ovat tytöt
ja pojat historiallisista, kulttuurisista tai
yhteiskunnallisista syistä jaettu eri lippukuntiin ja monessa maassa on kaksi
kansallista järjestöä - yksi tytöille ja yksi
pojille. Niissä maissa, joissa naisen asema on huomattavasti heikompi kuin
miesten, tytöt ja naiset pelkäävät menettävänsä vaikutusmahdollisuutensa,
jos järjestöt yhdistetään.
WAGGGS ja WOSM ovat kuitenkin
viime aikoina selvittäneet mahdollisuuksiaan toimia lähemmässä yhteistyössä. Ei ehkä ole mahdoton ajatus,
että maailmassa on tulevaisuudessa vain
yksi partiolaisten maailmanjärjestö.

Vain WOSM:n jäsen
Järjestöä tai yhdistystä, joka on ainoastaan WOSM:n jäsen, kutsutaan "WOSM
only" -järjestöksi tai -yhdistykseksi. Järjestö voi olla puhdas poikajärjestö tai
yhteisjärjestö, jossa sekä tytöt että pojat ovat WOSM:n jäseniä. Esimerkiksi
KFUM-Spejderne (NMKYn partiolaiset) Tanskassa on "WOSM only" -yhdistys.

manjärjestöjen jäsen, vaan kuuluu niihin kansallisen järjestön, Svenska
Scoutrådetin kautta.
Euroopassa SAGNO-järjestöt ja SAGA-yhdistykset ovat tavallisia, kun taas
muualla maailmassa "WOSM only" ja
"WAGGGS only" -järjestöt ovat yleisempiä.

Partion tapaista
toimintaa

Vain WAGGGS:n jäsen
Järjestöä tai yhdistystä, joka on ainoastaan WAGGGS:n jäsen, kutsutaan
"WAGGGS only" -järjestöksi tai -yhdistykseksi. Järjestö voi olla puhdas tyttöjärjestö tai yhteisjärjestö, jossa pojat
ovat WAGGGS:n jäseniä. Muutamaa
poikkeusta
lukuunottamatta
WAGGGS:n jäsenet ovat tyttöjärjestöjä. Esimerkiksi KFUK-Spejderne
(NNKYn partiolaiset) Tanskassa on
"WAGGGS only" -yhdistys.

SAGNO ja SAGA
Kansallinen järjestö, jossa tytöt ovat
WAGGGS:n jäseniä ja pojat WOSM:n
jäseniä, kutsutaan SAGNO-järjestöksi
(Scout and Guide National Organization). Tällaisia järjestöjä ovat mm. Suomen Partiolaiset - Finlands Scouter ry
ja Scouting Nederland Hollannissa. SAGA on lyhenne nimestä Scout and Guide Association. Esimerkiksi SMUScout Ruotsissa on tällainen yhdistys.
Tässä yhdistyksessä tytöt kuuluvat
WAGGGS:iin ja pojat WOSM:iin,
mutta yhdistys ei ole suoraan maail-

Virallisten, kahteen maailmanliittoon
kuuluvien partiolaisten lisäksi maailmassa on myös järjestäytymättömiä
partiolaisia. Osa heistä kuuluu järjestöihin, jotka ovat yhteydessä WOSMiin
tai WAGGGSiin ja mahdollisesti jatkossa tulevat olemaan näiden jäsenjärjestöjä. Esimerkiksi Venäjän luoteisosissa toimiva NORS-R järjestö on Maailmanliittojen ulkopuolella.
Tämän lisäksi on kuitenkin olemassa
myös partiotoiminnan tapaista toimintaa harjoittavia järjestöjä (esim. Royal
Rangers), jotka käyttävät samoja tunnusmerkkejä kuin partiolaiset (huivit,
univormut) ja saattavat pitää itseään
partiolaisina, mutta joiden toiminta ja
tavoitteet poikkeavat partioinnista huomattavassa määrin. Osa toiminnasta
saattaa olla peräti vastoin WOSMin ja
WAGGGSin periaatteita. Tästä johtuen monet partiojärjestöt pyytävät esimerkiksi partioleirille osallistujilta kansallisen (WOSMiin tai WAGGGSiin
kuuluvan) kattojärjestön virallisen hyväksynnän.
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PARTIOTYTTÖJEN MAAILMANLIITTO ELI

WAGGGS
Tehtävä
"Auttaa tyttöjä ja nuoria naisia käyttämään kaikki mahdollisuutensa
kehittyäkseen vastuullisiksi maailman kansalaisiksi."
"To enable girls and young women to develop their fullest potential
as responsible citizens of the world."
Tehtävä on hyväksytty 29. maailmankonferenssissa Kanadassa 1996.

Perusperiaatteet
● WAGGGS on vapaaehtoisuuteen

perustuva kasvatusjärjestö, joka on
avoin kaikille uskontoon, rotuun,
kansallisuuteen tai muuhun
seikkaan katsomatta.
● WAGGGS:n perusperiaatteet ovat

ilmaistuna alkuperäisessä
partiolupauksessa ja -laissa.
● WAGGGS tukee jäsenjärjestöjään

näiden pyrkimyksissä toteuttaa
partioliikkeen tavoitteita, sekä
rohkaisee ystävyyteen yli rajojen.
● WAGGGS järjestää kansainvälisiä

kokouksia, koulutustilaisuuksia ja
seminaareja ympäri maailmaa.

Jäsenyys
Maailmanliitossa 144 jäsenjärjestöä ja
kokonaisjäsenmäärä on noin 10 miljoonaa, joista parikymmentätuhatta on
poikia/ miehiä.. Jäsenjärjestöjä on kahdenlaisia: alokasmaita (34 kpl) ja täysivaltaisia jäsenmaita (110 kpl). Alokasmailla on mahdollisuus pyrkiä täysivaltaisiksi jäseniksi.
Maantieteellisesti jäsenjärjestöt toimivat viidellä alueella (Region):
● Läntisen pallonpuoliskon alue
(Western Hemisphere Region)
● Aasian ja Tyynenmeren alue
(Asia Pacific Region)
● Euroopan alue (Europe Region)
● Afrikan alue (African Region)
● Arabian alue (Arab Region).
Jokaisella alueella on oma komiteansa
ja paikallinen toimistonsa.

8

Vain yksi järjestö maata kohti hyväksytään Maailmanliiton jäseneksi. Tämä
kansallinen järjestö (National Member
Organization) voi koostua monesta eri
yhdistyksestä (Association). Jotta maa
hyväksyttäisiin jäseneksi, on sen täytettävä seuraavat kriteerit:
● järjestön tulee noudattaa liikkeen
perusperiaatteita ja ihannetta ja
lupausta
● järjestön tulee olla vapaaehtoinen
sekä avoin kaikille tytöille
uskontoon, rotuun,
kansallisuuteen tai muuhun
seikkaan katsomatta
● järjestön tulee olla
puoluepoliittisesti sitoutumaton.

Tunnus
Partiotyttöjen Maailmanliiton tunnus
on kultainen kolmiapila (trefoil) sinisellä pohjalla. Kultainen apila kuvastaa
siniseltä taivaalta hehkuvaa aurinkoa,
joka loistaa maailman kaikille lapsille.
Apilan lehdyköissä olevat tähdet muistuttavat partiolupauksesta ja -laista.
Lehtisuoni on kompassineula, joka
osoittaa oikeaa suuntaa, ylöspäin. Merkin alapäässä on kuvattuna tuli, rakkauden liekki. Uloin ympyrä kuvastaa yh-

teistä Maailmanliittoa. Kolmiapila on
myös WAGGGS:n jäsenten lupausmerkki ympäri maailmaa.

Maailmankonferenssi
WAGGGS:n korkein päättävä elin on
maailmankonferenssi (World Conference), joka kokoontuu joka kolmas
vuosi. Maailmankonferenssi hyväksyy
ne päätöslauselmat (resolution), joiden
perusteella maailmanlaajuista partiotoimintaa kehitetään. Konferenssi hyväksyy myös uudet jäsenmaat ja valitsee
maailmankomitean.
Kaikki jäsenmaat voivat osallistua konferenssiin ja siten vaikuttaa siihen mitä
asioita painotetaan tulevana kolmivuotiskautena. Jokainen jäsenjärjestö saa lähettää konferenssiin kaksi edustajaa
(delegate) sekä tarkkailijoita (observer),
joiden määrä on porrastettu järjestön
jäsenmäärän mukaan. Äänestyksessä jokaisella maalla on yksi ääni. Maailmankonferenssi on pidetty Suomessa vuonna 1969. Maailmankonferensseja on
järjestetty ja järjestetään seuraavasti:
● 29. maailmankonferenssi
Kanadassa 1996
● 30. maailmankonferenssi
Irlannissa 1999
● 31. maailmankonferenssi
Filippiineillä 2002
● 32. maailmankonferenssi
Jordaniassa 2005.
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Maailmankomitea
Maailmankomitea (The World Board,
joka on aikaisemmin tunnettu nimellä
World Committee) on Maailmanliiton
toimeenpaneva elin. Komitea valitaan
maailmankonferenssissa. Komiteassa on
12 jäsentä, joiden toimikausi on kuusi
vuotta. Komiteassa on ollut kolme suomalaista:
● Sylvi Visapää jäsenenä vuosina
1946–1952 ja puheenjohtajana
1950–1952,
● Helvi Sipilä jäsenenä vuosina
1957–1966,
● Doris Stockmann jäsenenä
vuosina 1978–1984 ja
puheenjohtajana 1984–1987.

Maailmantoimisto
Maailmantoimisto (World Bureau) sijaitsee Lontoossa Olave Centressä. Se
toimii Maailmanliiton sihteeristönä ja
hoitaa yhteyksiä jäsenmaiden välillä.
WAGGGS:n viralliset kielet ovat englanti, ranska ja espanja. Työ toimistossa tehdään näillä kolmella kielellä. Toimiston henkilökunta tulee monista eri
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maista, joten tunnelma toimistossa on
kansainvälinen. Toimistossa työskentelee noin 30 henkeä.

Julkaisut
WAGGGS julkaisee noin joka kolmas
vuosi uuden painoksen kirjasta "Trefoil
Round the World". Kirja antaa lisätietoa partiotoiminnasta eri maissa ja siinä esitellään kaikki WAGGGS:n jäsenmaat. Voit lukea kirjaa SP:n keskustoimistossa tai tilata omasi SP:n keskustoimiston kv-sihteeriltä.
Ajankohtaista tietoa partiomaailman
tapahtumista saat lehtisestä "Our World
News", jota WAGGGS julkaisee kuusi
kertaa vuodessa. Lehden voit lukea SP:n
keskustoimistossa tai tilata kotiin. Vuoden tilaus maksaa 12,50 £.
Paljon kiinnostavaa tietoa löydät myös
Maailmanliiton www-sivuilta osoitteesta www.wagggsworld.org.

Muistelemispäivä
Muistelemispäivää (Thinking Day) vietetään joka vuosi helmikuun 22. päivänä. Muistelemispäivä on partioliikkeen perustajan Lordi Robert BadenPowellin ja hänen puolisonsa Lady Olave Baden-Powellin, partiotyttöjen ylijohtajan, yhteinen syntymäpäivä.
Tarkoituksena on ajatella tuona päivänä muiden maiden partiolaisia sekä herättää halu auttaa huonommassa asemassa olevia partiolaisia. Muistelemispäivän viettoon kuuluu oleellisesti varojen kerääminen Muistelemispäivärahastoon.

Muistelemispäivän symbolissa kolmiapilaa kohti osoittavat nuolet edustavat toimintaa ja näyttävät suunnan tälle toiminnalle, kohti WAGGGS:ia.

Muistelemispäivärahasto

on perustettu vuonna 1932. Rahaston
varoilla tuetaan ja edistetään partiotoimintaa kaikkialla maailmassa rahoittamalla mm. kehitysmaiden partiojärjestöjen johtajakoulutusta sekä julkaisemalla koulutusmateriaalia. Rahasto auttaa myös uusia, vastaperustettuja partiojärjestöjä. Muistelemispäivärahaston
eräänä päätavoitteena on rakentaa ja
vahvistaa kansainvälistä yhteisvastuuta.

Keskinäisen avun
järjestelmä
Keskinäisen avun järjestelmä eli Mutual
Aid Scheme aloitettiin vuonna 1968
konkreettisena avustusohjelmana, joka
tarjoaa mahdollisuuden niin kansallisille järjestöille kuin piirijärjestöillekin
ja jopa yksittäisille lippukunnille tai
vartioille osallistua johonkin selvärajaiseen avustusprojektiin. Kohteiden avustussummat vaihtelevat joistakin kymmenistä euroista useisiin satoihin euroihin. Keskinäisen avun järjestelmä on
korostetusti molemminpuolista toimintaa, jossa myös aineellista apua antava
on saavana osapuolena. Tarkoitus on,
että maat tutustuvat toistensa oloihin
ja partiotoimintaan vaihtamalla tietoja, kokemuksia ja materiaalia.
Lisätietoja vuosittaisista avustuskohteista saa SP:n keskustoimiston kv-sihteeriltä.

Maailmanliitolla on oma kehitysyhteistyörahastonsa, Muistelemispäivärahasto eli Thinking Day Fund, joka
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Partiokodit
WAGGGS omistaa neljä partiokotia:
● Our Chalet, Adelboden, Sveitsi
● Our Cabaña, Cuernavaca, Meksiko
● Pax Lodge, Lontoo, Iso-Britannia
● Sangam, Poona, Intia.
Partiokodeissa järjestetään kansainvälistä toimintaa ympäri vuoden: kursseja,
kokouksia, tutustumista paikalliseen
kulttuuriin ja palveluprojekteja. Lippukunnat voivat pitää myös oman leirinsä
partiokotien alueella. Lisäksi kodit toimivat partiohotelleina. Eri maiden partiotytöt voivat myös hakea töihin näihin partiokoteihin.
Suomalaisista Sylvi Visapää on ollut
Our Chalet -komitean jäsen vuosina
1946–1950, Saara Nevanlinna 1966–
1975 ja Kata Jouhki Sangam-komitean
jäsenenä vuodesta 1978 ja puheenjohtajana 1981–1987.
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Lisätietoa WAGGGS:n partiokodeista
saat SP:n keskustoimiston kv-sihteeriltä
ja partiokotien www-sivuilta (katso luku "Lisätietoja partion kansainvälisyydestä").

Juliette Low -seminaarit
Juliette Low -seminaarit ovat kansainvälisiä koulutusseminaareja nuorille johtajille. Seminaareja on järjestetty jo vuodesta 1932 vähintään joka toinen vuosi. Juliette Low -seminaari pidetään aina
jossain neljästä WAGGGS:n partiokodista ja niiden teema liittyy johtajakoulutukseen. Seminaarit ovat tarkoitettu
18–25-vuotiaille naispuolisille johtajille. Lisää tietoa seminaareista saat SP:n
keskustoimiston kv-sihteeriltä.

Olave Baden-Powell
Society (OB-PS)
Olave Baden-Powell Society on kunnioitettu yhdistys, jonka tarkoituksena
on edistää WAGGGS:n toimintaa ympäri maailmaa. Jäseneksi pääsee maksamalla 5 000 £ WAGGGS:n rahastoon. Jäseniä on nykyään yli 40 maasta. Suomesta yhdistykseen kuuluu kansainvälisissä tehtävissä toimineita partiojohtajia. OB-PS:n suojelijana toimii
Tanskan prinsessa Benedikte.
Lisää tietoa OB-PS:stä löydät www-sivulta
www.wagggsworld.org/
fundraising/obps.

Yhteistyöjärjestöt
Maailmanliitto osallistuu aktiivisesti
nuorisokysymyksiä käsitteleviin kokouksiin ja se toimii yhteistyössä kaikkien suurimpien kansainvälisten nuorisojärjestöjen kanssa, joita ovat mm. Partiopoikien Maailmanjärjestö (WOSM),
Maailman Nuorten Naisten Kristillinen yhdistys (YWCA), Maailman
Nuorten Miesten Kristillinen Yhdistys
(YMCA) ja Punaisen Ristin ja Punaisen Puolikuun yhdistysten kansainvälinen liitto.

Järjestöt ovat tehneet yhdessä seuraavat julkaisut:
● Girls and Young Women in the 21st
Century
● National Youth Policies: Towards an
autonomous, supportive,
responsible and committed youth
● The Education of Young People:
A statement at the dawn of the 21st
century.
Lisäksi yhteistyötä on Yhdistyneiden
Kansakuntien kanssa ja sen erityisjärjestöjen kanssa sekä monien kansainvälisten kansalaisjärjestöjen kanssa, jotka jakavat WAGGGS:n arvot ja kiinnostuksen kohteet. Mm. seuraavien järjestöjen kanssa tehdään yhteistyötä:
● YK:n lastenapu UNICEF
(United Nations' Childrens' Fund)
● YK:n kasvatus-, tiede- ja kulttuurijärjestö UNESCO (United Nations'
Educational, Scientific and Cultural
Organization)
● YK:n elintarvike ja
maatalousjärjestö FAO (Food and
Agriculture Organization of the
United Nations)
● YK:n pakolaisjärjestö UNHCR
(United Nations High
Commissioner for Refugees)
● YK:n talous ja sosiaalineuvosto
ECOSOC (Economic and Social
Council)
● YK:n HIV-AIDS ohjelma
UNAIDS (United Nations AIDS
Programme)
● YK:n väestörahasto UNFPA
(United Nations Fund for
Population Activities)
● Maailman Terveysjärjestö WHO
(World Health Organization).
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WAGGGS toimii näissä järjestöissä vapaaehtoisten edustajien avulla. Vapaaehtoisryhmiä on Genevessä, Nairobissa, New Yorkissa, Pariisissa, Roomassa
ja Wienissä.
Yhdessä YK:n erityisjärjestöjen kanssa
sekä muiden kansainvälisten kansalaisjärjestöjen kanssa WAGGGS on tehnyt
yhteistyötä mm. seuraavien projektien
parissa:
● Aidsin vastainen kampanja,
UNAIDS, yhdessä mm. YK:n
lastenavun, Maailman Terveysjärjestön, Partiopoikien
Maailmanjärjestön ja Punaisen
Ristin ja Punaisen Puolikuun
yhdistysten kansainvälisen liiton
kanssa.
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● Terveyttä nuorille pakolaisille

-projekti, HARP eli Health of
Adolescent Refugees Project,
yhdessä mm. YK:n
pakolaisjärjestön kanssa.
● Peace Pack -kampanja yhdessä
YK:n pakolaisjärjestön kanssa
● Kampanja teiniraskauksien
vähentämiseksi. Tässä
WAGGGSin aloittamassa
kampanjassa on
yhteistyökumppaneina mm.
Maailman terveysjärjestö WHO,
Punainen Risti ja Punainen
Puolikuu.

Partiotyttöjen Maailmanliiton organisaatio
Jäsenmaat 144 kpl
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Maailmankomitea
• konferenssin valitsema
• toimeenpaneva elin
• 12 jäsentä, toimikausi 6 vuotta
• alatoimikuntia

○

○

○

○

Alatoimikunnat
• tiedotus- ja PR-toimikunta
• sääntötoimikunta
• partiokotien hoitokunta
• tilintarkastustoimikunta
• koulutustoimikunta
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PARTIOPOIKIEN MAAILMANJÄRJESTÖ ELI

WOSM
Tehtävä
"Partiotoiminnan tehtävänä on edistää nuorten kasvatusta partiolupaukseen ja -lakiin perustuvan arvojärjestelmän avulla, ja rakentaa parempaa maailmaa, jossa ihmiset toteuttavat itseään ja toimivat yhteiskuntaa edistävästi."
"The mission of Scouting is to contribute to the education of young
people, through a value system based on the Scout Promise and
Law, to help build a better world where people are sef-fulfilled as
individuals and play a constructive role in society."
Tehtävä on hyväksytty 25. maailmankonferenssissa
Etelä-Afrikassa 1999.

Perusperiaatteet ja
menetelmä
WOSM on vapaaehtoinen, ei-poliittinen, nuorille suunnattu kasvatusjärjestö, joka on avoinna kaikille kansallisuuteen, rotuun tai uskontoon katsomatta
partiotoiminnan tavoitteiden, periaatteiden ja menetelmien mukaisesti. Maailmanjärjestön perusperiaatteisiin kuuluu kunnioitus Jumalaa, ihmiskuntaa ja
itseään kohtaan (duty to God, duty to
others, duty to self ). Nämä perusperiaatteet näkyvät sekä alkuperäisessä partiolupauksessa että -laissa.
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Toteuttaakseen tehtäväänsä partioliike
käyttää partiomenetelmää, joka koostuu eri ikäryhmille suunnatusta ohjelmasta. Ohjelmat perustuvat partiolu-

paukseen ja -lakiin, tekemällä oppimiseen, pienryhmätoimintaan ja toimintaan luonnossa.

Jäsenyys
Partiopoikajärjestöjä on 154 maassa ja
jäsenmäärä on yli 28 miljoonaa. Näistä
reilu miljoona on tyttöjä/ naisia. Kaikilla jäsenjärjestöillä on jäsenyydessä sama
asema. Maailmanjärjestö jakautuu kuuteen maantieteelliseen alueeseen (Region), jotka ovat:
● Afrikan alue (Africa Region)
● Arabian alue (Arab Region)
● Aasian ja Tyynenmeren alue
(Asia-Pacific Region)
● Euraasian alue (Eurasia Region)
● Euroopan alue (European Region)
● Amerikan alue (Interamerican
Region).

Jokaisella alueella on oma komiteansa
ja paikallinen toimistonsa.
Maailmanjärjestön jäseneksi hyväksytään vain yksi kansallinen järjestö (National Scout Organization) maata kohti. Kansallinen järjestö voi olla ns. federaatio (Federation) ja koostua monesta
eri yhdistyksestä (Scout Association).
Kansallisen järjestön tulee täyttää seuraavat kriteerit:
● Järjestön tulee noudattaa liikkeen
tavoitteita, perusperiaatteita ja
menetelmää.
● Järjestön tulee olla itsenäinen,
ei-poliittinen ja vapaaehtoinen.

Tunnus
Partiopoikien Maailmanjärjestön partiolilja-merkki on väriltään lila-valkoinen. Valkoinen edustaa puhtautta ja lila
johtajuutta ja toisen ihmisen auttamista. Liljan kolme lehteä edustavat partiolupauksen kolmea pääkohtaa, viisisakaraiset tähdet taas uskollisuutta ja tietoa. Liljaa ympäröivä köysi merimiessolmuineen symboloi maailmanlaajuista yhteyttä. Partiolilja on WOSM:n jäsenten lupausmerkki kaikkialla maailmassa.

Maailmankonferenssi
Järjestön korkein päättävä elin, eräänlainen yleiskokous, on maailmankonferenssi (World Scout Conference), jossa kaikki jäsenmaat ovat edustettuina.
Kullakin jäsenmaalla on konferenssissa
kuusi ääntä. Varsinaisten kuuden edustajan (delegate) lisäksi järjestö voi lähettää konferenssiin myös tarkkailijoita (observer).
Konferenssin tehtävänä on päättää
WOSM:n tulevista linjauksista ja painopisteistä. Konferenssi myös hyväksyy
uudet jäsenmaat tai päättää jonkin jäsenmaan erottamisesta.
Konferenssi kokoontuu joka kolmas
vuosi. Konferenssi on pidetty Suomessa vuonna 1969. Maailmankonferensseja on järjestetty ja järjestetään seuraavasti:
● 34. maailmankonferenssi
Norjassa 1996
● 35. maailmankonferenssi
Etelä-Afrikassa 1999
● 36. maailmankonferenssi
Kreikassa 2002
● 37. maailmankonferenssi
Tunisiassa 2005
● 38. maailmankonferenssi
Etelä-Koreassa 2008

Maailmankomitea
Maailmankomitea (World Scout Committee) on järjestön toimeenpaneva elin
ja se valitaan maailmankonferenssissa.
Komiteassa on 12 jäsentä, jotka valitaan
kuudeksi vuodeksi kerrallaan.
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Maailmantoimisto
Maailmantoimisto (World Scout Bureau) toimii Maailmanjärjestön sihteeristönä ja huolehtii maailmankonferenssin ja maailmankomitean antamista tehtävistä. Toimisto sijaitsee Genevessä ja henkilökuntaa siellä on noin 30.
WOSM:n viralliset kielet ovat englanti
ja ranska.

WOSM ylläpitää kattavia www-sivuja
osoitteessa www.scout.org. Täältä löydät tietoa myös muista WOSM:n julkaisuista.

Julkaisut
"Scouting Round the World" esittelee
lyhyesti kaikki WOSM:n jäsenmaat,
niiden partiolupauksen ja -ihanteet,
partio-ohjelman jne. Kirjasta otetaan
uusintapainos noin joka kolmas vuosi.
Kirjaa voit lukea SP:n keskustoimistossa. Voit myös tilata omasi SP:n keskustoimiston kv-sihteeriltä.
WOSM julkaisee muutaman kerran
vuodessa ilmestyvää "World Scouting
News" -lehtistä. Lehtinen kertoo ajankohtaisista partiotapahtumista kautta
maailman. Lehden voit lukea SP:n keskustoimistossa tai tilata kotiin. Vuoden
tilaus maksaa 30 SFr. Lehden verkkoversion voi lukea osoitteessa
www.scout.org/wso/snews.
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Kansainvälinen
Partiorahasto
WOSM:lla on oma kehitysyhteistyörahastonsa, Kansainvälinen Partiorahasto, (Scout Universal Fund eli Scout U
Fund), joka perustettiin vuonna 1969.
Kansainvälinen Partiorahasto tukee
Muistelemispäivärahaston tavoin aloittelevia partiomaita sekä erityisesti kehitysmaiden partiotoimintaa rahoittamalla mm. johtajakoulutusta ja käsikirjojen julkaisemista.
Kansainvälinen Partiorahasto osallistuu
myös monenlaisiin lukutaito-, terveydenhoito- ja kasvatustempauksiin (rokotukset, neuvolatoiminta, terveysvalistus jne.). Se tukee myös sisupartiointia sekä antaa katastrofiapua.

Partiokodit
WOSM:lla on kaksi partiokotia. Toinen on Cairo International Scout Centre, Kairossa, Egyptissä. Keskuksessa on
majoitus- ja kokoustiloja. Sen yhteydessä sijaitsee myös Arabian alueen toimisto.
Kandersteg International Scout Centre (K.I.S.C.) sijaitsee Kanderstegissä,
Sveitsissä. K.I.S.C. toimii sekä koulutuskeskuksena että partiohotellina. Se
tarjoaa myös työmahdollisuuksia vapaaehtoistyöstä kiinnostuneille tytöille ja
pojille. Suomen Partiolaisia ja muita
pohjoismaisia järjestöjä edustaa Kanderstegin komiteassa vuonna 2002 alkaneella kolmivuotiskaudella Mikko
Lamminpää.

päätöksentekoon keskustelemalla heille tärkeistä asioista sekä valmistelemalla
ehdotuksia maailmankonferenssiin.
WOSM:n Nuorten Foorumeita on järjestetty ja järjestetään seuraavasti:
● 6. WOSM:n Nuorten Foorumi
vuonna 1996 Norjassa
● 7. WOSM:n Nuorten Foorumi
vuonna 1999 Etelä-Afrikassa
● 8. WOSM:n Nuorten Foorumi
vuonna 2002 Kreikassa
● 9. WOSM:n Nuorten Foorumi
vuonna 2005 Tunisiassa
● 10. WOSM:n Nuorten Foorumi
vuonna 2008 Etelä-Koreassa.

Maailmanjamboreet
WOSM:n Nuorten
Foorumi
WOSM:n Nuorten Foorumi (World
Scout Youth Forum) järjestetään maailmankonferenssin yhteydessä, ennen
konferenssia. Foorumi kokoaa 18–26vuotiaita nuoria jokaisesta WOSM:n
jäsenmaasta. Foorumin tarkoituksena
on antaa nuorille johtajille mahdollisuus osallistua maailmankonferenssin

Joka neljäs vuosi järjestetään WOSM:n
maailmanjamboree (World Scout Jamboree). Jamboree on kansainvälinen
suurleiri, jolle osallistuu yleensä 20 000
–30 000 partiolaista melkein kaikista
partiomaista. Ensimmäinen jamboree
järjestettiin vuonna 1920 Englannissa.
Siihen osallistui noin 8 000 partiolaista
34 maasta. Suomi on yhdessä muiden
Pohjoismaiden kanssa järjestänyt jamboreen 1975 Norjassa.
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Maailmanjamboreita on järjestetty ja
järjestetään seuraavasti:
● 18. jamboree vuonna 1995
Hollannissa
● 19. jamboree vuonna 1999
Chilessä
● 20. jamboree vuonna 2003
Thaimaassa
● 21. jamboree vuonna 2007
Englannissa.

Rover Moot
Rover Moot on joka neljäs vuosi järjestettävä vaeltajille (18–25-vuotiaat)
suunnattu kansainvälinen suurtapaaminen. Rover Moot järjestettiin ensimmäisen kerran vuonna 1931. Rover
Mooteja on järjestetty ja järjestetään
seuraavasti:
● 10. Rover Moot vuonna 1996
Ruotsissa
● 11. Rover Moot vuonna 2000
Meksikossa
● 12. Rover Moot vuonna 2004
Taiwanissa
● 13. Rover Moot vuonna 2008
Mosambikissa.
.
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JOTA
JOTA (Jamboree on the Air) on vuosittainen suurtapahtuma, johon osallistuu satoja tuhansia partiolaisia eri puolilta maailmaa. Maailman radioamatööripartiolaiset kokoontuvat "radioaalloille" tapaamaan ja vaihtamaan kuulumisia. Viikonlopun aikana löydetään
uusia tuttavuuksia, kuullaan muiden
maiden partiotoiminnasta, opitaan ehkä jokunen sana uusilla kielillä ja tutustutaan radioamatööritoimintaan. Mukana on radioamatööriasemia yli sadasta
partiomaasta. JOTA järjestetään jokaisen lokakuun 3. viikonvaihteena. Ensimmäinen JOTA järjestettiin vuonna
1958.

JOTI
Internet-yhteyksien lisääntyessä on syntynyt JOTI (Jamboree on the Internet),
joka järjestettiin ensimmäisen kerran
vuonna 1997. JOTI:ssa partiolaiset kerääntyvät tietokoneiden ääreen ja pitävät yhteyttä eri puolilla maapalloa olevien kollegoidensa kanssa sähköpostin,
www:n sekä reaaliaikaisen keskusteluympäristön eli IRC:n välityksellä. Samalla selaillaan myös partioaiheisia
www-sivuja. JOTI järjestetään JOTA:n
tavoin kerran vuodessa, lokakuun kolmantena viikonloppuna.

Maailman Partiosäätiö ja
Baden-Powell World
Fellowship
Maailman Partiosäätiö (World Scout
Foundation) perustettiin vuonna 1969.
Sen tarkoituksena on edistää WOSM:n
toimintaa, sen kehitystä ja kasvua kautta
maailman. Säätiön avustus vastaa noin
25 %:a WOSM:n budjetista. Säätiö
vastaanottaa lahjoituksia yksityisiltä
henkilöiltä, yhdistyksiltä ja hallituksilta.
Ruotsin kuningas Kaarle XVI Kustaa
toimii Maailman Partiosäätiön kunniapuheenjohtajana.
Yksityiset henkilöt avustavat säätiötä
liittymällä jäseniksi Baden-Powell
World Fellowshipiin. Seuran jäseneksi
pääsee maksamalla 10 000 US $. Jäseniä on jo yli tuhat 60:sta eri maasta.
Myös suomalaisia kansainvälisissä tehtävissä toimineita partiojohtajia on seuran jäseninä.

Maailman
Partioparlamentaarikot
Maailman Partioparlamentaarikot
(World Scout Parlamentary Union) perustettiin vuonna 1991. Sen tavoitteena on muodostaa verkosto partiohenkisten kansanedustajien (parlamentaarikkojen) välille kautta maailman, niin
että he yhdessä voisivat edistää partiotoimintaa eri puolilla maailmaa. Järjestö myös yhdistää partioparlamentaarikkoja ja tuo heidät läheiseen yhteistyöhön WOSM:n kanssa. Partioparlamentaarikkojen yleiskokous kokoontuu
joka kolmas vuosi.

Yhteistyöjärjestöt
WOSM työskentelee aktiivisesti myös
muiden järjestöjen kanssa. Mm. Yhdistyneiden Kansakuntien erityisjärjestöjen ja tunnettujen kansainvälisten
kansalaisjärjestöjen kanssa tehdään yhteistyötä. Yhteistyökumppaneita ovat:
● YK:n lastenapu UNICEF (United
Nations' Childrens' Fund)
● YK:n kasvatus-, tiede- ja
kulttuurijärjestö UNESCO
(United Nations' Educational,
Scientific and Cultural
Organization)
● YK:n elintarvike ja maatalousjärjestö FAO (Food and
Agriculture Organization of the
United Nations)
● YK:n pakolaisjärjestö UNHCR
(United Nations High
Commissioner for Refugees)
● YK:n Talous ja sosiaalineuvosto
ECOSOC (Economic and Social
Council)
● YK:n väestörahasto UNFPA
(United Nations Fund for
Population Activities)
● YK:n HIV-AIDS ohjelma
UNAIDS (United Nations AIDS
Programme)
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● YK:n ympäristöohjelma UNEP

(United Nations Environment
Programme)
● Maailman Terveysjärjestö WHO
(World Health Organization)
Yhdistyneiden kansakuntien eri elimissä
New Yorkissa, Roomassa, Pariisissa,
Wienissä ja Genevessä toimii WOSMin
vapaaehtoisia edustajia.
WOSM toimii yhteistyössä kaikkien
suurimpien kansainvälisten nuorisojärjestöjen kanssa. Yhteistyökumppaneita
ovat mm. Partiotyttöjen Maailmanliitto (WAGGGS), Maailman Nuorten
Miesten Kristillinen Yhdistys (YMCA),
Maailman Nuorten Naisten Kristillinen
yhdistys (YWCA) ja Punaisen Ristin ja
Punaisen Puolikuun yhdistysten kansainvälinen liitto.
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Järjestöt ovat tehneet yhdessä seuraavat julkaisut:
● Girls and Young Women in the
21st Century
● National Youth Policies: Towards
an autonomous, supportive,
responsible and committed youth
● The Education of Young People:
A statement at the dawn of the
21st century.
Mm. seuraavia projekteja on toteutettu yhdessä yhteistyökumppaneiden
kanssa:
● Katulasten avustusohjelma
yhdessä Maailman
Terveysjärjestön kanssa.
● Maamiinojen vastainen kampanja
(Together we can make a minefree
earth!) yhdessä Handicap
Internationalin kanssa.
● Aidsin vastainen kampanja
(UNAIDS) yhdessä mm. YK:n
lastenavun, Maailman
terveysjärjestön, Partiotyttöjen
Maailmanliiton ja Punaisen Ristin
ja Punaisen Puolikuun yhdistysten
kansainvälisen liiton kanssa.

Partiopoikien Maailmanjärjestön organisaatio
Jäsenmaat 154 kpl
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EUROOPAN ALUEET
Europe Region (WAGGGS)
The European Region (WOSM)

● 8. euroopankonferenssi

Itävallassa 1995
● 9. euroopankonferenssi

Luxemburgissa 1998
● 10. euroopankonferenssi

Tšekin tasavallassa 2001
● 11. euroopankonferenssi

Islannissa 2004.

WAGGGS:n
euroopankomitea
WAGGGS:lla ja WOSM:lla on Euroopan alueella omat hallinnolliset yksikkönsä. Molempien järjestöjen välinen
yhteistyö on kuitenkin pitkälle kehittynyttä.

Euroopankonferenssit
Euroopankonferenssit ovat Euroopan
partiotoiminnan korkeimmat päättävät
elimet. Ne kokoontuvat joka kolmas
vuosi ja ovat vuodesta 1974 lähtien olleet tytöillä ja pojilla rinnakkaisia sekä
suurimmaksi osaksi yhteisiä. Konferenssin muodostavat kansallisten järjestöjen delegaatiot. Päätöksenteossa jokaisella järjestöllä on kuusi ääntä ja päätökset tehdään yksinkertaisella ääntenenemmistöllä. Euroopankonferensseja
on järjestetty ja järjestetään seuraavasti:
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WAGGGS:n euroopankomitea on Partiotyttöjen Maailmanliiton alakomitea,
joka valitaan euroopankonferenssissa.
Komitea on konferenssin toimeenpaneva elin. Komiteassa on kuusi jäsentä,
joiden toimikausi on kolme vuotta,
mutta jotka voidaan valita uudelleen
kolmeksi vuodeksi.
WAGGGS:n maailmankomitea vahvistaa jäsenyyden ja nimittää puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan euroopankomitean esityksen pohjalta. Suomalainen Sirkka Alikylä on ollut komitean
jäsenenä vuosina 1986–1992, ja Hanna Lindquist vuosina 1998–2001.

Toimisto
WAGGGS:n Euroopan alueen toimisto (euroopantoimisto, The Europe Office) sijaitsee Brysselissä, ja se toimii Euroopan alueen sihteeristönä. Anna-Maija Tammisto toimi vuosina 1998–1999

Euroopan alueen ohjelmajohtajana
(Program Executive). Stella Aaltonen
on työskennellyt lokakuusta 2000 Euroopan alueen kehitysjohtajana (Development Executive).

WOSM:n
euroopankomitea
WOSM:n euroopankomitea on Partiopoikien Maailmanjärjestön alakomitea,
joka valitaan euroopankonferenssissa.
Se on konferenssin toimeenpaneva elin.
Komiteassa on kuusi jäsentä, joiden toimikausi on kolme vuotta, mutta jotka
voidaan valita uudelleen kolmeksi vuodeksi. Euroopankonferenssi valitsee puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan.
Suomalainen Tapani Leppälä valittiin
komiteaan vuonna 1983 ja hän toimi
varapuheenjohtajana vuosina 1986–
1989.

Toimisto
WOSM:n Euroopan alueen toimisto
(euroopantoimisto, European Scout
Office) sijaitsee Genevessä maailmantoimiston naapurissa. Lisäksi toimistolla
on pieni haarakonttori Brysselissä. Suomalainen Yrjö Gorski on työskennellyt
toimistossa yhtenä Euroopan alueen
ohjelmajohtajista (Regional Programme Executive) ja myöhemmin Itä- ja
Keski-Euroopan alueen johtajana
(Central and Eastern European Executive) vuosina 1985–92.

Kielet
Euroopan alueen viralliset kielet ovat
englanti ja ranska.

Julkaisut
WAGGGS:n euroopantoimisto informoi jäsenjärjestöjään 10 kertaa vuodessa ilmestyvän faksin,
WAGGGS-Facts:n, avulla. Tiedotteen
voi lukea myös netissä osoitteesta
www.wagggseurope.org/wagfac.html.
WOSM:n euroopantoimisto informoi
jäsenjärjestöjään Eurofaxin, joka kuukausi ilmestyvän lehtisen, kautta. Lehtisen voit lukea www-osoitteessa
www.scout.org/europe/eurofax tai tilata
suoraan omaan sähköpostiosoitteeseesi.
Lisäksi Euroopan alue lähettää yhdessä
kuukausittaisen Europakin partiomaiden keskustoimistoihin.
Paljon informaatiota löydät myös alueiden www-sivuilta osoitteissa:
www.wagggseurope.org/
www.scout.org/europe/

Euroseminaarit
Euroopan tason seminaareja ja koulutustilaisuuksia eli euroseminaareja järjestetään vuosittain eri puolilla Eurooppaa. Yleensä tilaisuudet on suunnattu
rajatulle kansallisella tasolla toimivalle
osanottajajoukolle, kuten esimerkiksi
vaeltajajohtajille, kouluttajille, tiedottajille, kehitysyhteistyöstä vastaaville,
mutta joskus ne ovat avoimia kaikille
aiheesta kiinnostuneille nuorille partiojohtajille. Lisätietoja seminaareista saat
SP:n keskustoimiston kv-sihteeriltä ja
Euroopan alueiden www-sivuilta.
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European Voluntary
Scout Programme
Europe for You!
Europe for you! on ohjelma Euroopan
16–22-vuotiaille vaeltajille. Ohjelmasta kerrotaan neljässä pienessä kirjasessa, joita saa SP:n keskustoimistosta.

Passport For Europe
Passport for Europe on kirjanen, joka
sisältää ehdotuksia vaeltajaprojekteihin.
Alueita on kuusi: tutkimukset ja keksinnöt, elämänlaatu, demokratia, kulttuuri, solidaarisuus ja valmistelut ammattia ja aikuiselämää varten.

Eurosteps
Europteps listaa ne partiokodit ja -leiripaikat, joissa majoituksen lisäksi saat toteutettavaksesi projektin, joka liittyy yhteen tai useampaan Passport for Europe -teemoista. Tarjolla on monenlaisia
projekteja vaelluksesta, kiipeilystä ja arkeologiasta luonnonsuojeluun, pelastuspalveluun ja metsänvartiointiin.

Where to stay in Europe
Where to stay in Europe on Europe for
You! -oppaan kolmas osa. Se on partiolaisten oma majoittautumiskatalogi,
jossa on tiedot melkein kaikista Euroopan partiokodeista ja leiripaikoista.
Kaikki Where to Stay in Europe -paikat löytyvät myös internetistä, osoitteesta: www.scout.org/europe/wtsie.
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Tämä vihkonen kokoaa samoihin kansiin kaikki ne partiokodit ja -leirintäalueet, joissa partiolaiset voivat tehdä
vapaaehtoistyötä.

Euroopan alueen yhteisleirit
Euroopan alueet järjestävät yhteisiä Partioleirejä. Tämän kaltaisia ovat esimerkiksi kesällä 2003 oleva RoverWay vaeltajaleiri Portugalissa. Leireistä ilmoitetaan Partiolehdissä tai niistä voi kysellä
Partiotalosta.

Yhteistyö muiden
järjestöjen kanssa
Suurena nuorisojärjestönä partiolaiset
pyrkivät ajamaan nuorten asioita Euroopan tasolla, ja WAGGGS:n ja
WOSM:n Euroopan alueilla on paljon
yhteistyötä Euroopassa toimivien nuorisojärjestöjen kanssa. Nuorisojärjestöjen kattojärjestö Euroopassa on Euroopan Nuorisofoorumi (European Youth
Forum, YFJ), jonka jäseniä ovat myös
Euroopan eri maiden nuorisokomiteat.
Suomalainen partiojohtaja Henrik Söderman on ollut Euroopan Nuorisofoorumin hallituksessa vuosina 1999–
2000 ja puheenjohtaja vuosina 2001–
2002. WOSMin Euroopan alue esitti
häntä puheenjohtajaksi. Euroopan alueet pyrkivät vaikuttamaan myös EU:n
nuorisopolitiikkaan. Lisäksi Euroopan
alueilla on yhteistyötä Euroopan Neuvoston nuorisosektorin kanssa ja järjestöillä on neuvotteleva asema Euroopan
Neuvoston nuoriso-osastolla.

POHJOISMAINEN
YHTEISTYÖ
Pohjoismainen yhteistyö perustuu maidenväliseen keskinäiseen sopimukseen.
Siinä ovat mukana kaikki Pohjoismaat
ja Färsaaret. Tällä yhteistyöllä ei ole
mitään velvoitteita Euroopan alueita tai
maailmanjärjestöjä kohtaan.
Kaikissa Pohjoismaissa ei ole Suomen
ja Islannin tavoin vain yhtä partiojärjestöä. Esimerkiksi Ruotsissa järjestöjä on
yhteensä 5. Tanskassa toimii 4 järjestöä, jonka lisäksi Färsaarilla ja Grönlannissa on omia järjestöjä. Näissä maissa
kansainvälisiä asioita hoitaa kansallinen
yhteistyöelin.

Yhteistyön tarkoitus
● Uusien ideoiden ja molemmin-

puolisen innostuksen luominen
sekä järjestö- että paikallistasolla.
● Yhteistyö sellaisissa WAGGGS:n
tai WOSM:n antamissa tehtävissä,
jotka ovat mielenkiintoisia
Pohjoismaiden kannalta.
● Pohjoismaiden partiolaisten tulee
saada kokea kansainvälistä yhteen
kuuluvuutta ja heille on annettava
tietoa Pohjoismaista, niiden
kansoista, kielistä ja kulttuureista.
Näiden periaatteiden pohjalta
luodaan painopistealueet
kolmivuotiskausittain.

Organisaatio
Pohjoismainen partiokonferenssi (Nordisk Scoutkonferens) pidetään joka
kolmas vuosi vuorotellen eri Pohjoismaissa. Partiokonferenssi on ylin päättävä elin, jossa päätetään pohjoismaisen yhteistyön muodoista. Konferenssi
on edellisen kerran järjestetty Suomessa vuonna 1994.
Jokaisesta maasta kutsutaan konferenssiin 20 osanottajaa. Päätöksenteossa jokaisella maalla on 20 ääntä. Päätös tehdään yksinkertaisella ääntenenemmistöllä.
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Yhteistyökomitea
(Nordisk Samarbetskommitté, NSK)
koordinoi konferenssin väliaikoina yhteistyötä. Jokaisella maalla on komiteassa kaksi edustajaa. Komitea kokoontuu vähintään kerran vuodessa vuorotellen eri Pohjoismaissa. Puheenjohtajuutta ja sihteerin tehtäviä hoitaa kolmivuotiskauden se maa, jossa on seuraava
konferenssi.

Johtajavaihdon tavoitteena on, että partiojohtaja oppii tuntemaan toisen Pohjoismaan kulttuuria ja erityispiirteitä,
partiotoimintaa, sekä mahdollisuuksien mukaan pääsee tutustumaan myös
oman ammattinsa tai alansa toimintaan
vaihtomaassa. Tavoitteena on myös
avartaa ja lisätä partiotuntemusta sekä
antaa lähtijälle pohjoismainen kokemus.

NLK
Toiminta ja talous
Toiminnan suuntaviivoista päättää Pohjoismainen konferenssi. Tämän jälkeen
maat/järjestöt lähettävät omat toimintaehdotuksensa, joista tulee selvitä tilaisuuden tavoite, kohderyhmä ja sisältö.
Näiden ehdotusten pohjalta yhteistyökomitea tekee kolmivuotisen toimintasuunnitelman. Toiminta rahoitetaan
osittain Pohjoismaisen kulttuuriyhteistyön rahastosta myönnetyillä rahoilla.

NLK eli Nordisk Ledarträningskurs on
joka toinen vuosi järjestettävä pohjoismainen partiojohtajakurssi. Kurssi on
tarkoitettu partiojohtajille, jotka kansallisella tasolla toimivat koulutuksen, ohjelman tai hallinnon parissa. Kurssi
koostuu ennakkotehtävästä, viikon mittaisesta leiristä ja seurantaosioista. NLK
järjestettiin Suomessa viimeksi vuonna
1998.

Nopolk
Pohjoismainen
johtajavaihto
Pohjoismainen johtajavaihto on toiminut vuodesta 1973 lähtien. Johtajavaihto on kahden maan välinen vaihto-ohjelma, jossa kumppanimaa vaihtuu vuosittain. Joka vuosi kaksi piiri- tai järjestötasolla toimivaa nuorta Suomesta pääsee tutustumaan jonkin Pohjoismaan
partiotoimintaan ja kulttuuriin, ja samana vuonna kaksi partiojohtajaa tästä maasta vierailee Suomessa.
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Nopolk (Nordisk Program- och Ledartränarkonferens) on joka toinen vuosi
järjestettävä pohjoismainen konferenssi kansallisille ohjelma- ja koulutusjohtajille. Konferenssin tavoitteena on
vaihtaa kokemuksia, antaa ideoita ohjelmien ja koulutuksen kehittämiseen
sekä motivoida ja innostaa johtajia.
Nopolk järjestettiin Suomessa edellisen
kerran vuonna 2001.

LÄHIALUE YHTEISTYÖ
Suomen Partiolaisilla on yhteistoimintaa myös Venäjän ja Viron partiojärjestöjen kanssa. Järjestöt välittävät puolin
ja toisin kutsuja erilaisiin tapahtumiin,
leireille sekä kursseille. Järjestäytyneintä yhteistyö oli Viron Eesti Gaidide
Liitin kanssa – SP tuki EGLää sen hakiessa WAGGGSin täysjäsenyyttä. Projekti päättyi onnistuneesti WAGGGSin
maailmankonferenssiin 2002,jossa
EGL pääsi maailmanliiton täysjäseneksi.

Virossa on kaksi partiojärjestöä, Eesti
Gaidide Liit (WAGGGS) ja Eesti Skautide Ühing (WOSM). Venäjän
WOSM:lainen järjestö on All-Russia
National Scout Organisation (ARNSO) ja WAGGGSiläinen järjestö on
Russian Association of Girl Scout
(RADS).

KANSAINVÄLINEN
PARTIOKILTA
Kansainvälinen Partiokilta (International Guide and Scout Fellowship, IGSF)
on kansainvälinen järjestö, joka kokoaa eri maiden partiokiltajärjestöt yhteen. Yhteensä järjestössä on jäseniä yli
40 maasta. Myös Suomen Pyhän Yrjänän Partiokillat - St Görans Scoutgillen i Finland ry on järjestön jäsen.
Kansainvälisen Partiokillan tarkoituksena on mm. edistää kansainvälistä kiltatoimintaa ja tarjota aikuistukea partiotoimintaan. Järjestön toiminnasta
päättää yleiskokous, joka kokoontuu
joka kolmas vuosi ja koostuu kaikista

jäsenmaista. Kansainvälinen Partiokilta
julkaisee uutislehtistä "World Gazette
Mondiale".

Kansainvälinen
postimerkkipankki
Kansainvälinen postimerkkipankki (International Stamp Bank) perustettiin
vuonna 1955. Tämä kansainvälisten
partiokiltalaisten hoitama toiminta
hankkii varoja partiolaisten kehitysyhteistyöhön keräämällä, liottamalla ja
lajittelemalla postimerkkejä, jotka sitten myydään.
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LISÄTIETOJA PARTION
KANSAINVÄLISYYDESTÄ
Kirjallisuutta

● WAGGGSFacts

(WAGGGS:n Euroopan alue)
● Constitution and Bye-Laws

(WAGGGS)
● Constitution and Bye-Laws of the
● World Organization of the Scout

● World Gazette Mondiale
● World Scouting News (WOSM)

www-sivuja

Movement (WOSM)
● Fundamental Principles

(WOSM, 1992)
● Girl Guiding/Girl Scouting: a

Challenging Movement
(WAGGGS, 1997)
● Partiojohtajan käsikirja

(Suomen Partiolaiset, 1995)
● Scouting Round the World

(WOSM)
● Trefoil Round the World

(WAGGGS)

www.wagggseurope.org/
● Euroopan alue (WOSM):

www.scout.org/europe/
● Kandersteg: www.kisc.ch/
● Maailman Partiosäätiö:

www.scout.org/wsf
● Olave Baden-Powell Society:

www.wagggsworld.org/
fundraising/obps
● Our Capaña: www.ourcabana.org

● WAGGGS at a glance

● Our Chalet: www.ourchalet.ch/

(WAGGGS, 1997)

● Pax Lodge: www.paxlodge.org/

Lehtiä ja lehtisiä
● Eurofax

(WOSM:n Euroopan alue)
● Our World News (WAGGGS)
● Partio (Suomen Partiolaiset)
● Partiojohtaja

(Suomen Partiolaiset)
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● Euroopan alue (WAGGGS):

● Sangam:

www.sangamwagggs.org.uk
● Suomen Partiolaiset - Finlands

Scouter ry: www.partio.fi
● WAGGGS:

www.wagggsworld.org
● Where to stay in Europe:

www.scout.org/europe/wtsie
● WOSM: www.scout.org

Osoitteita
● European Scout Region

(WOSM)
European Scout Office
Rue Henri-Christiné 5
CH-1205 Geneva
Switzerland
puh. (+41 22) 705 1100
faksi (+41 22) 705 1109
s-posti
eurobureau@euro.scout.org
www.scout.org/europe
● Europe Region (WAGGGS)

Europe Office WAGGGS
Avenue de la Porte de Hal 38
(box 1)
B-1060 Brussels
Belgium
puh. (+32 2) 541 0880
faksi (+32 2) 541 0899
s-posti info@wagggseurope.org
www.wagggseurope.org

● World Association of Girl

Guides and Girl Scouts
Olave Centre
12c Lyndhurst Road
London NW3 5PQ
England
puh. (+44 171) 794 1181
faksi (+44 171) 431 3764
s-posti wagggs@wagggsworld.org
www.wagggsworld.org
● World Organization of the

Scout Movement
World Scout Bureau
Box 241
CH-1211 Geneva 4
Switzerland
puh. (+41 22) 705 1010
faksi (+41 22) 705 1020
s-posti
worldbureau@world.scout.org
www.scout.org

● Suomen Partiolaiset - Finlands

Scouter ry
Kylänvanhimmantie 29
00640 Helsinki
puh. (09) 2533 1100
faksi (09) 2533 1160
s-posti info@sp.partio.fi
www.partio.fi
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