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Partiotoiminnan perusperiaatteena on, että jokainen
on tervetullut mukaan. Lippukunnan johtajisto on
vastuussa siitä, että jokainen voi osallistua yksilöllisistä ominaisuuksista riippumatta viikkotoimintaan,
tapahtumiin ja leireille. Johtajien on tiedostettava
lippukunnan jäsenten moninaisuus. Moninaisuudella
tarkoitetaan ihmisten välisiä eroja muun muassa terveydessä, kielessä, uskonnossa, seksuaalisuudessa ja
sosioekonomisessa asemassa. Muistamme, että emme
voi aina etukäteen tietää esimerkiksi kaikkien osallistujien kykyä liikkua ja osallistua toimintaan (esim. jollekin voi sattua onnettomuus tai jonkun perheenjäsen
käyttää pyörätuolia). Tämän MONINAISUUSLUUPIN
avulla partiolaiset voivat tarkastella oman toimintansa saavutettavuutta kuin suurennuslasilla. Avoimella
asenteella ja halulla pohtia omaa ja lippukunnan
toimintaa pääsee jo pitkälle!
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Lippukuntamme johtajisto on avoin moninaisuudelle.
Puhumme toisillemme ja toisistamme arvostavasti ja selkeästi.
Toivotamme jokaisen tervetulleeksi sellaisena kuin hän on.
Olemme keskustelleet siitä, ettei toiminnassamme ole kirjoittamattomia sääntöjä
tai tapoja, jotka vaikeuttavat jonkun osallistumista.
Kaikki johtajamme tiedostavat, että harrastamista tai mukana olemista haittaavat
ominaisuudet ja olosuhteet (esim. yksinäisyys, vähävaraisuus) eivät näy ulospäin.
Lippukunnan / tapahtuman talousarviossa on huomioitu moninaisuus
(esim. stipendirahasto kohdennettuna vähävaraisille).
Moninaisuusnäkökulma näkyy jokaisen tapahtumamme suunnittelussa
ja toteututuksessa. Johtajamme osaavat kertoa mahdollisuudesta hakea vapautusta Suomen Partiolaisten jäsenmaksusta.
Tiedämme, mistä saamme tarvittaessa apua moninaisuuteen liittyviin asioihin.
Olemme uteliaita ja kysymme apua kokeneemmilta.
Lippukunnassamme on käytössä retkimaksuvapautus tai -alennus sitä
tarvitseville, ja tieto siitä ja ohjeet sen hakemiseen on jokaisessa retkikirjeessä.
Lippukunnallamme on lainavarusteita, joita voidaan lainata niitä tarvitseville.
Mahdollisuudesta lainata varusteita ilmoitetaan retkikirjeessä.
Lippukuntamme turva-aikuinen on ajan tasalla moninaisuusasioista
ja on valmiina tukemaan jäseniä.
Huomioimme esteettömyyden kun varaamme retkipaikkaa tai tilaa lippukunnan
tapahtumille. Kerromme tapahtumien ja kolon esteettömyystiedot osallistujille.
Teemme parhaamme, että jokainen tulee ymmärretyksi ja ymmärtää meitä. Olemme valmiita myös oppimaan uutta, esimerkiksi tukiviittomia ja partiosanastoa
englanniksi.
Lippukunnassamme jokaisella on mahdollisuus kehittyä ja löytää sopiva pesti.
Lippukunnan ulkoinen viestintä on selkeää, ja siitä ymmärtää helposti olennaisen.
Tiedostamme, että kaikki eivät ymmärrä partioslangia.
Tiedotamme saavutettavuutta edistävistä asioista riittävästi esimerkiksi retki- ja
leirikirjeissä, internetsivuilla ja lippukunnan lehdessä.
Jos lippukuntalainen tarvitsee avustajaa, avustaja on tervetullut kokouksiin ja
tapahtumiin.
Lippukunnassa on käytössä Partiokamu-pesti.

