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PARTIOLIIKKEEN HISTORIAA
1800 –luku

1857 Robert Baden-Powell (B-P) syntyi 22.2. Lontoossa
1899-1902 B-P  kunnostautui Buurisodissa ja Mafekingin kaupungin piirityksessä. Sodassa hän teki huomioita siitä, 

miten poikia voidaan käyttää erilaisissa tehtävissä sekä tutustui erilaisiin kasvatusmenetelmiin.

1900 –luku
1907 Brownsean leiri, jossa Baden-Powell testasi kehittämäänsä kasvatusmenetelmää. Leirille osallistui 

parikymmentä poikaa eri yhteiskuntaluokista.
1908 Ilmestyi kirja Scouting for Boys, jossa B-P jakaa ajatuksiaan partioliikkestä ja sen toimintatavoista
1910 Tyttöpartiotoiminta kunnolla käyntiin B-P:n siskon Agnesin ansiosta.
1910 Partio rantautui Suomeen ja ensimmäiset lippukunnat perustettiin.
1912 B-P ja Olave naimisiin. Olave alkaa kehittää tyttöpartiointia Agneksen jalanjäljissä.
1912 – 1916 Venäjän keisari kiesi Suomen partiotoiminnan. Toiminta jatkui kuitenkin maan alla
1917 Suomen itsenäistymisen jälkeen partiotoiminta tuli luvalliseksi ja laajeni kulovalkean tavoin. 

Syntyi Suomen Partioliitto-Finlands Scoutförbund, joka myöhemmin hajosi aluksi sekaliitoiksi ja 
myöhemmin tyttö- ja poikajärjestöiksi.

1972 Muodostetaan nykyinen Suomen Partiolaiset – Finlands Scouter ry, johon kuuluvat sekä tytöt että pojat, 
kaikkiin uskontokuntiin kuuluvat sekä suomen- että ruotsinkieliset.

2000 –luku
2008 Julkaistaan uusi partio-ohjelma sekä koulutusjärjestelmä.



HARJOITUS 1
Muistatko vielä, mitä tapahtui milloinkin?

Laita partiohistorian tapahtumat oikeaan 
järjestykseen.



PÄÄMÄÄRÄ: 
KAUNIS KAKKU –
VASTUULLINEN 
KANSALAINEN
KASVATUSTAVOITTEET

Kertovat millaisia kansalaisia partio haluaa kasvattaa tämän päivän 
Suomessa.

Se, miltä kaunis kakku näyttää, vaihtelee kulttuureittain ja historian 
mukaan.

PARTIOMENETELMÄ

Kauniin kakun voi saada aikaiseksi monella tavoin. Taitava leipuri 
osaa tehdä hyvän kakun näppituntumalla.

Mitään valmistusvaihetta tai ainesosaa ei saa kuitenkaan unohtaa tai 
muuten lopputulos ei ole toivottu.

PARTIO-OHJELMA

Jotta kakun teko olisi helpompaa, voidaan käyttää valmista reseptiä, 
jossa selkeästi kerrotaan, mitä tehdään ja missäkin järjestyksessä.



PÄÄMÄÄRÄ
Partio on kasvatustoimintaa, jonka 
tavoitteena on tukea lasten ja nuorten 
kasvua heidän yksilölliset ominaispiirteensä 
huomioon ottaen.

Päämääränä on persoonallisuudeltaan ja 
elämäntavoiltaan tasapainoinen, 
vastuuntuntoinen, aktiivinen sekä 
itsenäisesti ajatteleva paikallisen, 
kansallisen ja kansainvälisen yhteisön jäsen.

Päämäärä on suunnilleen sama kaikkialla 
maailmassa, ja se tulee pysymään 
muuttumattomana.



ARVOPOHJA
Partiotoimintaa ohjaa partion 
maailmanjärjestöjen määrittelemä 
arvopohja.

Sen lähtökohtana on ihmiskuva, jossa 
ihmisellä on velvollisuuksia suhteessa 
Jumalaan, omaan itseen, muihin ihmisiin, 
yhteiskuntaan ja ympäristöön. 



PERUSPERIAATTEET
Partio perustuu vapaaehtoisuuteen ja 
partioliike on avoin kaikille, jotka 
hyväksyvät sen päämäärän ja arvopohjan.

Partion avoimuuteen kuuluu, että partion 
toiminnassa ja päätöksenteossa 
noudatetaan yhdenvertaisuuden periaatetta. 
Tähän kuuluvat esimerkiksi alueellinen 
tasavertaisuus ja kieleen, kulttuuriin, 
uskontoon sekä vakaumukseen liittyvä 
yhdenvertaisuus ja sukupuolten välinen 
tasa-arvo. Yksilölle varataan tilaa oman 
uskonnon harjoittamiseen.

Partioliike on itsenäinen, puoluepoliittisesti 
sitoutumaton ja voittoa tavoittelematon. 
Partiossa edistetään nuorten osallistumista 
päätöksentekoon kaikilla tasoilla. 



KASVATUSTAVOITTEET
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• Terveiden elintapojen 
edistäminen 

• Luovuus ja 
kekseliäisyys 

• Toimeen tarttuminen 

• Käsitys oikeasta ja 
väärästä 

• Oman 
maailmankatsomukse
n muodostaminen 

• Oman jumalasuhteen 
etsiminen
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n •Ihmisyyden 
näkeminen 
arvokkaana 

• Erilaisuuden 
näkeminen rikkautena 

• Kyky asettua toisen 
asemaan 

• Yhteisvastuullisuus 

• Reiluus ja 
suoraselkäisyys, 
oikeamielisyys 

• Omien tunteiden ja 
mielipiteiden 
ilmaiseminen

tilanteeseen 
sopivalla tavalla

S
u

h
d

e
 y

m
p

är
is

tö
ö

n • Positiivinen, 
emotionaalinen ja 
suora luontosuhde 

• Kyky liikkua ja toimia 
suomalaisessa 
luonnossa: metsässä, 
merellä, tuntureissa 

• Luonnonsuojelun 
tarpeen ja omien 
edistämismahdollisuu
ksien tiedostaminen 

• Vastuu 
elinympäristöstä 

• Luonnon 
kunnioittaminen
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• Kyky toimia ryhmässä 
ja ryhmää 
laajemmassa

• organisaatiossa 

• Kyky ja halu 
osallistua yhteisten 
asioiden

• hoitamiseen 

• Oman ja muiden 
kulttuurien arvostus 

• Ymmärtää itsensä 
osaksi paikallista, 
kansallista ja

kansainvälistä 
yhteisöä 

• Sitoutumisen ja 
vastuun merkityksen 
ymmärtäminen 



PARTIOMENETELMÄ
Partiomenetelmä on partioliikkeen 
kehittämä keinojen kokonaisuus päästä 
partion kasvatustavoitteisiin ja sitä kautta 
partion päämäärän toteutumiseen.

Suomalainen partiomenetelmä perustuu 
WOSM:n ja WAGGGS:n partiomenetelmiin.



HARJOITUS 2
Tutustutaanpa tarkemmin partiomenetelmään..

Mikä siis tekee partiosta partiota,
mikä on partiolle tunnusomaista?



Jokainen yksilö saa partiossa sopivan 
haasteellisia tehtäviä. Ikäkauteen 
sopiva ohjelma auttaa kasvamaan.

Tekemällä oppiminen on 
lapsen ja nuoren luonnollinen 
tapa oppia. Partiossa opitaan 
kokemisen ja tekemisen 
kautta.

Partiossa lapsi ja nuori toimii 
luonnossa. Luonto on 
elämyksellinen toiminta- ja 
oppimisympäristö.

Partiossa toimitaan vertaisryhmissä, joissa 
päätetään yhdessä asioista ja jaetaan 
vastuuta. Näissä pienryhmissä lapsi ja nuori 
kasvaa toimimaan ryhmän jäsenenä.

Partiosymboliikkaan kuuluu 
toimintatapoja, sisältöjä ja esineitä, 
joilla on yhteisesti ymmärretty merkitys. 
Symboliikalla liitetään lapset ja nuoret 
omaan ryhmään, lippukuntaan sekä 
maailmanlaajuiseen partioliikkeeseen.

Partiossa lapset, nuoret ja 
aikuiset toimivat yhdessä. 
Aikuinen on tukemassa 
lapsen ja nuoren kasvua, 
osallistumista ja 
vaikuttamismahdollisuuksia.

Partiossa lapsi ja nuori kasvaa 
ottamaan vastuuta itsestä ja 
muista. Toisten hyvinvointiin 
tähtäävä toiminta palvelee 
yhteisöllisyyttä ja yhteisöjä.
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PARTIO-OHJELMA
Lippukunnan ensisijainen tehtävä on partio-ohjelman 
toteuttaminen eli ikäkausitoiminnan järjestäminen. 

Suomalaista partio-ohjelmaa kehitetään ja ylläpidetään 
partiokasvatuksen kohderyhmälle (7 – 22-vuotiaat), joka on 
jaettu viiteen ikäkauteen. Partio-ohjelma sisältää mm. 
ikäkausikohtaiset aktiviteetit, ohjelmatapahtumat, projektit 
sekä toimintaryhmien, johtajapestien ja symboliikan 
määrittelyä. 

Partio-ohjelma täsmentää partiomenetelmää. 

Partio-ohjelman tavoitteellinen toteuttaminen kussakin 
ikäkaudessa yhdessä ja erikseen on lippukunnan oleellisin 
tehtävä, sillä siinä toteutuvat partion kasvatuksellinen 
tavoite ja päämäärä. Kärjistäen voi ajatella, että kaikki mitä 
lippukunnassa tapahtuu, on viime kädessä ikäkausitoimintaa 
tai ainakin tukee sitä. 

SUDENPENNUT
7-9 -VUOTIAAT

SEIKKAILIJAT
10-12 -VUOTIAAT

TARPOJAT
12-15 -VUOTIAAT

SAMOAJAT
15-17 -VUOTIAAT

VAELTAJAT
18-22 -VUOTIAAT



ORGANISAATIOT
World Association of Girl Guides and Girl Scouts (WAGGGS)

• 150 jäsenmaata

• n. 10 miljoonaa jäsentä

• tytöille

World Organization of Scout Movement (WOSM)

• 170 jäsenmaata

• n. 40 miljoonaa jäsentä

• pojille ja tytöille

Suomen Partiolaiset – Finlands Scouter ry (SP)

• 10 partiopiiriä

• n. 60 000 jäsentä

• tytöille ja pojille

Hämeen Partiopiiri ry (HP)

• 123 lippukuntaa

• n. 10 000 jäsentä

• tytöille ja pojille

Lippukunta (lpk)

• Koko maassa yhteensä 850 lippukuntaa

• tyttö-, poika- tai yhteis



LIPPUKUNTA

Muut toimijat, esim.:

- lpklehden toimittaja

- nettisivujen hoitaja

- kämppäisäntä, kalustonhoitaja

OHJELMAJOHTAJA PESTIJOHTAJA
LIPPUKUNNANJOHTAJA, HALLITUKSEN 
PJ.

JÄSENREKISTERINHOITAJA SIHTEERI, RAHASTONHOITAJA

SUDENPENTUJEN 
IKÄKAUSIVASTAAVA

SEIKKAILIJOIDEN 
IKÄKAUSIVASTAAVA

TARPOJIEN 
IKÄKAUSIVASTAAVA, LUOTSI

SAMOAJIEN 
IKÄKAUSIVASTAAVA, LUOTSI

VAELTAJIEN 
IKÄKAUSIVASTAAVA, LUOTSI

AKELA SAMPO TARPOJAVARTION JOHTAJA 
(SAMOAJA)

SAMOAJAVARTION JOHTAJA 
(SAMOAJA)

VARTION JOHTAJA 
(VAELTAJA)

LAUMA SEIKKAILIJAJOUKKUE VARTIO VARTIO VARTIO

OHJELMAJOHTAJA PESTIJOHTAJA

JÄSENREKISTERINHOITAJA SIHTEERI, RAHASTONHOITAJA

SUDENPENTUJEN 
IKÄKAUSIVASTAAVA

SEIKKAILIJOIDEN 
IKÄKAUSIVASTAAVA

TARPOJIEN 
IKÄKAUSIVASTAAVA, LUOTSI

SAMOAJIEN 
IKÄKAUSIVASTAAVA, LUOTSI

VAELTAJIEN 
IKÄKAUSIVASTAAVA, LUOTSI

AKELA SAMPO TARPOJAVARTION JOHTAJA 
(SAMOAJA)

SAMOAJAVARTION JOHTAJA 
(SAMOAJA)

VARTION JOHTAJA 
(VAELTAJA)

VARTIO VARTIO



TERMIT TUTUIKSI
Aikuinen

Akela

Aktiviteetti

Askel

Ilmansuunta

Ikäkausivastaava

Joukkue

Jälki

KITT

Lauma

Luotsi

Majakka

Pesti

Yli 22-vuotias partiolainen

Sudenpentulauman johtaja
(koulutettu aikuinen tai vaeltaja)

Seikkailijoiden, tarpojien, samoajien 
ja vaeltajien tehtäviä

Sudenpentujen aktiviteetti

Seikkailijaohjelman puolen vuoden 
jakso

Ikäkauden toiminnasta kokonaisuu-
tena vastaava aikuinen johtaja.

Seikkailijoiden ryhmä (n. 15 henkeä), 
joka jakautuu n. 5 hengen vartioihin

Sudenpentujen 
aktiviteettikokonaisuus, joka 
koostuu askelista

1-2 kuukauden välein järjestettävä 
koko tarpojaikäkauden tapaaminen

Sudenpentujen ryhmä

Aikuinen partiolainen, jonka 
tehtävänä on tukea tarpojia, 
samoajia ja vaeltajia

Tarpojien ohjelmajakson eli tarpon
päätöstapahtuma

Partiolaisen määritelty ja tuettu 
tehtäväkokonaisuus

ROK

Samoaja

Sampo

Seikkailija
Sepeli

Sudenpentu

Tarpoja

Tarppo

Tasku

Vaelluskartta

Vaeltaja

Vartio

Vartionjohtaja

Vastaava akela

Ryhmänohjaajakoulutus, samoajien 
koulutus tarpojaryhmän johtamiseen
15-17–vuotias partiolainen

Seikkailijoiden johtaja (koulutettu 
aikuinen tai vaeltaja)

10-12–vuotias partiolainen

Jokaisen seikkailijavuoden päättävä 
juonellinen tapahtuma

7-9–vuotias partiolainen

12-15–vuotias partiolainen

Tarpojien ohjelman puolen vuoden 
jakso

Samoajien aktiviteettikokonaisuus

Vaeltajan itselleen luotsin avulla 
tekemä suunnitelma 
vaeltajavuosista

18-22–vuotias partiolainen

Seikkailijoiden pienryhmä sekä 
tarpojien, samoajien ja vaeltajien 
ryhmä

Seikkailijoilla, samoajilla ja 
vaeltajilla samasta ikäkaudesta 
tuleva johtaja. Tarpojilla samoajista 
oleva vartionjohtaja

Sudenpentuikäkaudesta vastaava 
ikäkausivastaava



TURVALLISESTI 
PARTIOSSA

Jos mitään ei tehtäisi, haavereitakaan ei 
sattuisi. Partiossa, kuten elämässä yleensä, 
sattuu kuitenkin pieniä ja suuria vahinkoja.

Kaikilla johtajatehtävissä toimivilla on vastuu 
lasten ja nuorten sekä henkisestä että 
fyysisestä turvallisuudesta - lopun viimeinen 
aina aikuisella.

Parasta varautumista niihin on suunnitella 
toiminta huolellisesti etukäteen.

Partiossa turvallisuus on tapa toimia!

Turvallisesti yhdessä -koulutus on kaikille 
partiossa toimiville yli 18-vuotiaille tarkoitettu 
verkkokoulutus turvallisista toimintatavoista. 



TURVALLISUUSOHJEET
Turvallisuusohjeet on tehty lippukuntaa varten.

Turvallisuusohjeiden tarkoituksena on ehkäistä vahinkoja ja toisaalta 
myös antaa ohjeita ja varautua vahingon kohtaamiseen ja niistä 
selviytymiseen.

Meidän johtajien tulee kaikessa toiminnassa muistaa vastuumme ja 
velvollisuutemme, koska vastuullemme on uskottu partiolaisia, lapsia 
ja nuoria.



JOHTAJAN VAATIMUKSET
RETKI-, LEIRI-, VAELLUS- JA PURJEHDUSTOIMINNASSA

(Ikä)vaatimus Luotsi/muu johtaja 
mukana 

suunnittelussa ja 
osallistuu 

tarvittaessa

Hyväksyntä 
johtajaksi

Kokemusta 
ko. 

toiminnasta

Ajantasalla
olevat 

ea-taidot

Jäsenmaksu 
maksettuna

Partiojohtajan 
valtakirja

Retki:
- sudenpennut
-seikkailijat
- tarpojat

Akela tai 18
sampo tai 18

15 (1

X
Luotsi tai 18

X X X

Retki:
- samoajat
- vaeltajat

vertaisjohtaja (2

vertaisjohtaja (2
X X X

Leiri 18 Johtajaneuvosto 
tai hallitus X X X X

Vaellus 15

X Luotsi tai 18 X X X

Purjehdus 15 
(harjoitusvesialue)

18 
(saaristovesialue)
20 (avomerialue)

X X X X

(1 Tarpojavartion johtajana 
toimii samoajaikäinen 
partiolainen
(2 Vertaisjohtajalla 
tarkoitetaan johtajaa, joka 
kuuluu johdettaviensa 
kanssa samaan ikäkauteen



HARJOITUS 3
Case-harjoituksia ja porinaa parin kanssa



TURVALLISUUS-
AJATTELUN 
HUONEENTAULU

Turvallisuus ei ole itsestäänselvyys.

Turvallisuus on otettava huomioon jo 
suunnittelussa.

Turvallisuus vaatii ennakointia.

Ja jos jotain tapahtuu, turvallisuus vaatii 
johtamista.



TIETOLÄHTEET
www.partio.fi (Suomen Partiolaiset-Finlands Scouter ry)

hp.partio.fi (Hämeen Partiopiiri ry)

fi.scoutwiki.org (Partiotietosanakirja)

Partiojohtajan käsikirja

Johtajan kansio
Johtajan kansio internetissä: partio-ohjelma.fi/

Sudenpennun kirja

Samoajan ja Vaeltajan muistikirjat

Seikkailijan ja tarpojan aktiviteettikortit

Reppu – seikkailijan ja tarpojan taitokirja



KIITOS OSALLISTUMISESTASI!
TERVETULOA PARTIOON
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