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Tämän opinnäytetyön taustalla oli halu selvittää aikuisten partiolaisten motivaatiota olla mukana 
partioharrastuksessa. Opinnäytetyössä tutkittiin partiota harrastavien aikuisten arvoja ja muita syitä 
pysyä mukana partioharrastuksessa. Opinnäytetyön tehtävänä oli tutkia aikuisten halua toimia 
vapaaehtoisena partiotoiminnassa sekä selvittää, mikä heitä motivoi pysymään toiminnassa mukana.  
 
Lounais-Suomen partiopiiri ry on yksi Suomen suurimmista partiopiireistä. Lounais-Suomen 
partiopiirin alueella toimii 140 lippukuntaa, joissa harrastetaan partiota. Jäseniä piirin alueella on yli 
11 000, joista Suomen partiolaiset ry:n mukaan aikuisia on 25%. Suomen piirien välillä voi olla 
kuitenkin eroja aikuisten prosentuaalisessa määrässä. Opinnäytetyö mukailee vuoden 2020 
partioviikon teemaa ”Aikuisena partioon” ja partioviikolla mm. rekrytoidaan aikuisia mukaan 
toimintaan.  
 
Tämän opinnäytetyön aineistonkeruumenetelminä käytettiin verkkokyselyä ja haastatteluja. 
Molempien menetelmien taustalla oli sama kyselyrunko, jonka sisältämät kysymykset jaettiin 
teemoittain. Näitä teemoja tarkastellaan opinnäytetyössä. Teemat, joita tutkittiin, olivat: 1. Partio-
ohjelmaan liittyvät syyt, 2. Perheeseen ja muihin ihmisiin liityvät syyt, 3. Partiopestit sekä 4. 
Partiotapahtumat. Verkkokysely jaettiin Lounais-Suomen partiopiirin Facebook-sivulla, jota kautta 
halukkaat pääsivät vastaamaan kyselyyn. Osa haastatteluista toteutettiin kasvotusten ja osa Skypen 
välityksellä. Haastateltavat olivat Rauman alueen partiolaisia ja heidän taustansa harrastuksen 
parissa olivat eriäviä.  
 
Verkkokyselyn ja haastattelujen vastaukset käsiteltiin teemoittain. Aineistosta saaduista vastauksista 
voidaan päätellä yhdistäviä teemoja, joiden takia aikuiset pysyvät mukana partiossa. Yhdistäviksi 
tekijöiksi nousivat aikuisten omat kokemukset partioharrastuksen parissa lapsena ja nuorena sekä 
halu luoda näitä samoja kokemuksia muille. Vastausten pohjalta motivaatio harrastamiseen löytyy 
vapaaehtoisena toimimisesta omien voimavarojen mukaan, johon partio harrastuksena antaa 
joustavan mahdollisuuden. Näitä esille nousseita tuloksia kannattaisi hyödyntää partion 
mainonnassa ja aikuisten rekrytoinissa mukaan toimintaan. 
 
Opinnäytetyön tuotoksena tehtiin lippukuntiin huonetaulu, mistä löytää yhdistävät asiat aikuisten 
motivaatioon olla mukana partiotoiminnassa sekä ideoita siihen, miten markkinoida partiota 
aikuisille. Huonetaulu koottiin opinnäytetyön tulosten pohjalta ja niissä nousseista arvoista ja 
taustasyistä. 
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Behind this thesis was the desire to find the motivation behind adult scouts’ guides' and scouts' desire 
to volunteer. The thesis investigated the values of adults practicing scouting and other reasons to stay 
involved in scouting. The objective of the thesis was to study the desire of adults to volunteer in 
scouting and to find out what motivates them to stay involved. 
 
The Southwest Finland Scout District Association (Guides and Scouts of Finland, the District of 
Southwestern Finland (Lounais-Suomen Partiopiiri ry) is one of the largest scout districts in Finland. 
There are 140 local groups in the Southwest distrct. District where scouting is practiced. There are 
more than 11,000 members in the district, of which 25% are adults, according to the Guides and 
Scouts of Finland Association. However, there may be differences in the percentage of adults between 
Finnish districts. The thesis follows the theme of the 2020 scout Week “scout as an adult”: during the 
scout Week recruiting adults to participate in the activity is one of the goals.  
 
An online survey and interviews were used as data collection methods for this thesis. Both methods 
were based on the same questionnaire framework, the questions of which were divided thematically. 
These themes are examined in the thesis. The themes studied were: 1. Reasons related to the scouting 
Program, 2. Reasons related to family and other people, 3. Tasks related to scouting, and 4. Scouting 
events. The online survey was distributed on the Southwest Finland Scout District's Facebook page, 
through which those interested could answer the survey. Some of the interviews were conducted face-
to-face and some through Skype. The interviewees were scouts from Rauma area and their 
backgrounds were different. 
 
The responses to the online survey and interviews were organized thematically. From the answers 
obtained from the material, it is possible to deduce unifying themes that keep adults involved in 
scouting. The unifying factors were the adults' own experiences of scouting as a child and adolescent, 
as well as the desire to create these same experiences for others. Based on the answers, the motivation 
for the hobby can be found in volunteering according to one's own resources, to which scouting as a 
hobby provides a flexible opportunity. These emerging results should be utilized in the advertising of 
Scouting and in the recruitment of adults. 
 
As a result of the thesis, a poster was made for the local groups, where you can find things that unite 
the motivation of adults to be involved in scouting and ideas on how to market scouting to adults. The 
poster was compiled on the basis of the results of the thesis and the values and background reasons 
that arose from them. 
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1 Johdanto 

Partio on ollut mukana elämässäni vuodesta 1996 lähtien ja se on ollut tärkeässä roo-

lissa muokkaamassa omaa arvomaailmaani ja tukenut kasvamistani. Partioihanteet 

ovat toimineet elämänkatsomuksellisena nuorana elämässä ja osoittaneet polun, jota 

pitkin kulkea. Partioihanteista minua on eniten ohjannut periaate ”Kunnioita toista 

ihmistä”. (Suomen partiolaiset – Finlands Scouter ry 2020 j.) Olen aina pyrkinyt koh-

taamaan kaikki ihmiset saman arvoisina ja kohdellut heitä sen mukaisesti. Toisena mi-

nulle tärkeänä partioihanteena on ollut ”Kehittää itseään ihmisenä”, sillä se on muis-

tuttanut minua siitä, että aina löytyy uutta opittavaa ja erilaiset ihmiset voivat tehdä 

asioita monin eri tavoin. (Suomen partiolaiset – Finlands Scouter ry 2020 j.)  

Suomen Partiolaiset ry on yksi Suomen suurimmista nuorisojärjestöistä. Partiotoimin-

nassa on mukana vuosittain yli 65 000 jäsentä (Suomen Partiolaiset ry – Finlands 

Scouter ry 2020 c). Tässä opinnäytetyössä tutkittiin muun muassa sitä, kuinka aktiivi-

sesti aikuiset olivat mukana partiotoiminnassa ja kuinka kauan he olivat jo harrasta-

neet partiota. Lisäksi pyrittiin saamaan tietoa siitä, mitkä tapahtumat ja toiminnat ai-

kuiset kokevat tärkeiksi omassa partioharrastuksessaan. Ajatuksena oli selvittää, 

mitkä asiat saavat aikuiset harrastamaan partiota ja pysymään mukana toiminnassa. 

Näiden kysymysten pohjalta pyrittiin myös ymmärtämään niitä arvoja ja tekijöitä, 

jotka yhdistävät aikuisia partiotoiminnassa, erityisesti Lounais-Suomen partiopiiri 

ry:n alueella. Tätä tietoa käyttäen piiri voi edelleen mainostaa toimintaansa kohden-

netusti ja käyttää sitä esimerkiksi rekrytointitarkoituksiin. Tietoa voisi hyödyntää 

myös partiolippukuntien toiminnan mainostamisessa sellaisille henkilöille, jotka eivät 

vielä ole partiolaisia. 

Opinnäytetyön aiheen valinta juontui myös siitä, että toimin Rauman alueen alueval-

mentajana, mikä tarkoittaa, että olen linkki Rauman alueen lippukuntien ja Lounais-

Suomen Partiopiirin välillä. Rauman alue on pieni partioalue, jolla on kahdeksan lip-

pukuntaa. Näistä kaikilla on ainakin ajoittain esiintynyt pulaa ryhmänjohtajista. Ai-

kuiset toimivat omissa lippukunnissaan erilaisissa pesteissä, jotka määrittelevät hei-

dän rooliaan lippukunnassa, piirissä sekä partiotoiminnassa yleisesti. Opinnäytetyöni 
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tilaaja Lounais-Suomen Partiopiiri ry. toivoikin minun selvittävän, miksi aikuiset har-

rastavat partiota sekä syitä sille, mikä saa aikuiset pysymään partiotoiminnassa mu-

kana.  

Aihe on ajankohtainen, eikä vain oman kiinnostukseni takia, vaan myös siksi, että ai-

kuisten harrastuksella voidaan luoda nuorille harrastusmahdollisuuksia, jotka osal-

taan voivat ennaltaehkäistä nuorten ongelmia, kuten syrjäytymistä. Nuorten syrjäyty-

miseltä suojaavia tekijöitä ovat muun muassa harrastusmahdollisuudet ja kokemus 

omasta pärjäämisestä. (Terveyden ja hyvinvoinnin laitos 2020.) Aikuisten partion har-

rastaminen luo nuorille harrastusmahdollisuuden ja partiotoiminnassa nuorille ja lap-

sille annetaan kokemuksia siitä, että saa kokeilla ja oppia itse uusia asioita. 

Opinnäytetyössä käytettiin kahta erilaista menetelmää. Ensin muodostettiin sähköi-

nen Survey-kysely, joka oli suunnattu kaikille piirissä toimiville yli 22-vuotiaille par-

tiolaisille. Toisena menetelmänä käytettiin lomakehaastattelua, joka toteutettiin nel-

jälle Rauman alueella toimivalle aikuiselle partiolaiselle.  

Yhteisöpedagogille partio voi toimia niin harrastuksena kuin työnä. Partiossa on tar-

jolla yhteisöpedagogille monia mahdollisuuksia kehittää itseään ammattilaisena ja sa-

malla luoda nuorille ja lapsille harrastustoimintaa. Partio on yksi mahdollinen yhtei-

söpedagogin työllistävistä järjestöistä, sillä partiossakin arvostetaan organisaatiotai-

toja. Yhteisöpedagogin tehtäviin partiopiirissä voisi kuulua esimerkiksi aluevalmenta-

jien tukeminen ja ohjaus, koulutusten kehittäminen ja muiden kouluttaminen sekä yh-

teiskunnallinen vaikuttaminen. Yhteisöpedagogin ammattitaitoa voitaisiin hyödyntää 

alueellisella sekä kansallisella tasolla, esimerkiksi kuntien ja lippukuntien välisen yh-

teistyön tukemisessa. 
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2 Opinnäytetyön tilaaja ja tarve 

Tässä luvussa esitellään ensin tilaajan kattojärjestöä ja tilaajaa sekä havainnollistetaan 

tilaajan sijoittuminen omassa organisaatiossaan ja kansallisella tasolla. Lisäksi luvussa 

käydään läpi opinnäytetyön ajankohtaisuutta ja sen tarvetta. 

 

2.1 Suomen partiolaiset ry 

Suomen partiolaiset - Finlands Scouter ry on kaikkien suomalaisten partiolaisten kat-

tojärjestö.  Suomen Partiolaiset ry on jäsen molemmissa partiolaisten maailmanjärjes-

töissä; The World Organization of the Scout Movement:ssa (WOSM) sekä World Asso-

ciation of Girl Guides and Girl Scouts:ssa (WAGGGS). WOSM on partiolaisten maail-

mankattojärjestö, joka on tarkoitettu maailman kaikille partiolaisille. WAGGGS on 

partiotyttöjen maailmanjärjestö. Suomen partiolaiset on vastuussa Suomessa suomen-

kielisestä partiotoiminnasta ja ruotsinkielisestä partiotoiminnasta vastaa Finlands 

Svenska Scouter R.f. (FiSSc). (Suomen Partiolaiset – Finlands Scouter ry 2020 c.) 

Suomen Partiolaiset ry valvoo ja tarkkailee, että partiotoiminta on maailmanjärjestö-

jen periaatteiden mukaista ja toimii yhteytenä Suomen partiopiirien ja maailmanjär-

jestöjen välillä.  Suomen partiolaiset ry on Suomen suurin nuorten vapaaehtoisjärjestö. 

(Suomen partiolaiset – Finlands Scouter ry 2020 c.)  

Suomen partiolaiset ry:een kuuluu kymmenen partiopiiriä. Myös FiSSc toimii kuin 

partiopiiri. Partiopiirien toimintaan kuuluu toimia tukena piiriin kuuluville lippukun-

nille ja järjestää esimerkiksi erilaisia koulutuksia ja alueellisia tapahtumia. Piirin ta-

pahtumiin ja koulutuksiin voivat osallistua partiolaiset yli lippukunta- ja aluerajojen ja 

ne toimivat alueellisesti tehtävän toiminnan yhdistäjinä. Näin ollen piirit siis muodos-

tuvat alueista, jotka taas muodostuvat omista lippukunnistaan. Partiotoimintaa onkin 

mahdollista harrastaa 306 eri kunnassa. (Suomen partiolaiset – Finlands Scouter ry 

2020 b.)  

Partiolaiset ovat siis kattojärjestön jäseniä, mutta itse toiminta on jaettu piireihin ja 

niiden kautta lippukuntiin. Lippukunta on partiotoiminnassa perusyksikkö; se on se 

paikallisyhdistys, joka toimii linkkinä partiolaisten ja piirin sekä Suomen partiolaiset 

ry:n välillä. Toimivia lippukuntia oli Suomessa vuonna 2019 noin 750 kappaletta. Lip-
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pukuntien koko vaihtelee 30:stä aina 500 jäsenen välillä, suurimmassa osassa lippu-

kuntia jäseniä on 60-120 jäsentä. Suomen vanhimmat lippukunnat on perustettu 1910-

luvulla ja uusia perustetaan noin vuosittain (Niilo-Rämä 2015, 170.) Lippukunnissa 

järjestetään ohjelmaa ikäkausittain, joita on viisi: nuorimmat ovat 7-9-vuotiaita su-

denpentuja ja vanhimmat yli 22-vuotiaita aikuisia. Lippukunnan johtajisto, johon kuu-

luu yleensä yli 15-vuotiaita henkilöitä, organisoi eri ryhmien toimintaa ja seuraa niiden 

kehitystä. Näin toimien saadaan tarkoituksenmukaista toimintaa kullekin ikäkaudelle. 

Partiomenetelmän yksi osio on nousujohteisuus, ja sen myötä partio-ohjelmassa huo-

mioidaan kaikenikäiset ja luodaan oman ikäkauden mukaan luotua haastavaa ja kehit-

tävä toimintaa. Partiossa otetaan huomioon yksilön tiedot ja taidot. (Niilo-Rämä 2015, 

103.) 

 

2.2 Lounais-Suomen partiopiiri 

Lounais-Suomen Partiopiiri ry on yksi Suomen suurimmista partiopiireistä. Piirin alu-

eella on noin 140 lippukuntaa, joissa toimii yhteensä yli 11 000 jäsentä. Lounais-Suo-

men Partiopiiri edustaa omalla alueellaan Suomen partiolaiset ry:tä ja on kattojärjes-

tön jäsen. (Lounais-Suomen partiopiiri ry 2020 a.) 

Lounais-Suomen partiopiiri koostuu viidestätoista alueesta, joissa jokaisessa toimii 

neljästä viiteentoista lippukuntaa. Lounais-Suomen partiopiiriä johtavat piirikokouk-

sessa valitut luottamushenkilöt, jotka toimivat erilaisissa toimialoissa. Toimialat pii-

rissä ovat: Kasvatus, Aluetoiminta, Talous, Vapaaehtoistuki, Projektit, Viestintä- ja 

markkinointi sekä yhteiskuntasuhteet. (Lounais-Suomen partiopiiri 2020 b.) 

Piirin tarkoitus on edistää toiminta-alueensa partiolaisten kokonaiskehitystä myöntei-

sesti. Piiri pyrkii kasvattamaan sosiaalisen vastuunsa tuntevia terveitä partiolaisia.  

Piiri pyrkii toteuttamaan tarkoitustaan partiokasvatuksen muodoin, joihin kuuluvat 

yhteiskunnallinen, uskonnollinen, kansainvälinen, raittius- ja kulttuurikasvatus. Näitä 

pyritään toteuttamaan kokouksissa, erilaisilla kursseilla, johtajakoulutuksessa, lei-

reillä, retkillä ja muussa ikäkausittain toteutetussa partio-ohjelmassa. 

Piirin uskonnollisessa kasvatuksessa noudatetaan Suomen evankelis-luterilaisen kir-

kon ja Suomen ortodoksisen kirkon tunnustusta. Muuhun uskoon kuuluvan partiolai-

selle annetaan mahdollisuus saada oman uskontonsa mukainen tunnustus ja kasvatus. 
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Sekä Lounais-Suomen partiopiiri että Suomen partiolaiset ovat kuitenkin poliittisesti 

sitoutumattomia. 

 

2.3 Opinnäytetyön ajankohtaisuus ja tarve 

Yksi vuoden kohokohdista partiossa on partioviikko huhtikuun lopulla. Joka vuosi 

Lounais-Suomen partiopiiri julkaisee partioviikolle jonkin teeman ja vuoden 2020 

partioviikolla korostetaan aikuisten partiolaisten tukemista ja rekrytoidaan aikuisia 

mukaan toimintaan muun muassa järjestämällä vain aikuisille suunnattuja iltanuoti-

oita joko alueellisesti tai lippukuntien panostuksella. Voidaan siis todeta, että piirihal-

lituskin tiedostaa aikuisten rekrytoinnin tarpeen ja haluaa myös tutkia, millaiset arvot 

ja syyt saavat aikuiset harrastamaan partiota. Partioharrastus usein määritellään niin, 

että se on harrastus lapsille ja nuorille, ja aikuiset tukevat ja ohjaavat heidän harras-

tustaan. Viime vuosina on myös herätty huomaamaan aikuisten tukemisen tärkeys ja 

se, että aikuisillakin on oikeus muun muassa tulla tuetuksi omassa pestissään. Ilman 

aikuisia ei partiotoimintaa voida järjestää. (Salonen 2020.)  

Rauman alueella aluevalmentajana toimisessani olen useissa paikkakuntaneuvoston, 

eli Rauman alueen lippukuntien yhteisissä kokouksissa kuullut eri lippukunnanjohta-

jien sanovan, että pula aikuisista partiossa erityisesti johtajatehtävissä on huomattava. 

Yleisenä asenneilmastona on kuitenkin ollut selkeä taistelutahto ja pyrkimys tuottaa 

laadukasta partiotoimintaa johtajapulasta huolimatta. Viimeisen vuoden aikana alu-

een kokouksissa on yritetty välillä pohtia, miksi johtajia ei ole. Joissain lippukunnissa 

on aloitettu panostamaan johtajahuoltoon, aikuisten tukemiseen pestissään ja esimer-

kiksi suunnittelemaan yhdessä vuoden toimintasuunnitelmaa partiokaudelle. Rau-

malla on myös esimerkiksi ollut pohdintaa aikuispartion perustamisesta, jonka avulla 

olisi tarkoitus saada houkuteltua partiotoimintaan mukaan aikuisia, jotka eivät vielä 

harrasta partiota. 

Tämä opinnäytetyö valaisee sitä, millaiset arvot ja taustatekijät saavat aikuiset pysy-

mään partioharrastuksen parissa sekä mahdollistamaan saman harrastuksen myös 

monille lapsille ja nuorille. Aikuiset voivat toimia lippukunnassa monissa muissakin 

eri tehtävissä, eivätkä kaikki aikuiset esimerkiksi johda nuorempiaan. Joka tapauk-
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sessa myös yhdistyksen sääntömääräisiä asioita hoitavat aikuiset toimivat muiden har-

rastuksen mahdollistajina. Opinnäytetyö tuottaa faktatietoa tästä aiheesta, mikä osal-

taan auttaa piiriä totuudenmukaiseen arvioon partioharrastuksen nykytilasta alueella. 
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3 Partio-ohjelma ja -menetelmä 

Partio-ohjelma ja -menetelmä ovat partiotoiminnan keskeisiä työvälineitä. Nämä työ-

välineet ohjaavat partioharrastusta jokaisessa lippukunnassa. Nämä työvälineet ohjaa-

vat erityisesti aikuisten toimintaa, sillä aikuiset ovat vastuussa toiminnan toteuttami-

sesta laadukkaasti ja partio-ohjelman mukaisesti. Partiossa aikuiset tukevat ja ohjaa-

vat myös nuoria johtajia, jolloin he myös osaltaan arvioivat toiminnan laatua. (Suomen 

partiolaiset – Finlands Scouter ry 2020 d.) 

  

3.1 Partio-ohjelma 

Partio-ohjelmassa on suunniteltua toimintaa eri ikäkausille. Aikuisen tuki on tärkeää 

jokaisessa ikäkaudessa hieman eri tavoin. Aikuisen rooli vaihtelee muun muassa pestin 

mukaan, mutta aikuisen rooliin voi kuulua esimerkiksi toiminnan sujuvuuden turvaa-

minen, oman ryhmän ohjaaminen ja nuorempien johtajien tukeminen. 

Nuorimmat omassa ryhmässään toimivat partiolaiset ovat 7-9-vuotiaita, ja heitä kut-

sutaan sudenpennuiksi. Sudenpenturyhmää sanotaan laumaksi ja ryhmänjohtajaa 

kutsutaan akelaksi. Aikuinen tukijohtaja, joka on mukana sudenpentutoiminnassa, on 

nimeltään myös akela. Sudenpentuohjelma rakentuu jäljistä, joita sudenpennut suo-

rittavat. Jäljet on jaettu omiin alaryhmiin kasvatustavoitteiden mukaan. Kasvatusta-

voitteita ovat nämä kuusi kappaletta Tervetuloa, Suhde itseen, Suhde toiseen, Suhde 

yhteiskuntaan, Suhde ympäristöön sekä siirtymävaihe. Sudenpentu on reipas, rieha-

kas ja innokas, mutta myös herkkä. Sudenpentuikäisenä partiolainen on selvästi vielä 

lapsi. (Niilo-Rämä 2015, 118-119.) Akelan eli aikuisen sudenpentujohtaja on pestattu 

roolinsa ja saanut koulutuksen toiminnalleen ryhmänjohtajana. Yleisesti Akelan pesti 

kestää koko sudenpentu ajanjakson ajan sillä on tärkeää, että sudenpennulle on tuttu 

ja turvallinen aikuinen mukana harrastuksessa. Akelan mahdollistaa sudenpennuille 

partiotoiminnan ja tukee sudenpennun yksilöllistä kasvua. Akela asettaa rajat ja toimii 

innottaan sudenpennuille, sekä tuottaa kokemuksia ja onnistumisen tunteita suden-

pennuille. Akelan täytyy osata, ottaa monia rooleja ryhmässä hän on esimerkki suden-

pennuille. Akela on auktoriteetti ja kasvattaja. (Suomen partiolaiset – Finland Scouter 

ry 2020 e.) 
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Sudenpentuohjelman jälkeen sudenpentu siirtyy seikkailijaksi. 10-12 -vuotiaana par-

tiolaiset ovat seikkailijoita. Seikkailijaohjelma kestää kahdesta kolmeen vuotta. Seik-

kailijaryhmää kutsutaan joukkueeksi. Seikkailijaryhmän johtajaa ja tämän tukena toi-

mivaa aikuista kutsutaan sammoiksi. Seikkailijaohjelma koostuu ”Tervetuloa”-vai-

heesta, jonka jälkeen voidaan valitussa järjestyksessä suorittaa neljä puolen vuoden 

mittaista ohjelmajaksoa. Ohjelmajaksot on nimetty pääilmansuuntien mukaan. Näistä 

jokainen ohjelmajakso sisältää noin kaksikymmentä aktiviteettiä, kuten retkiä, partio-

taitokisoihin osallistumisen ja taitomerkkejä. Kolmannella seikkailijavuodella voidaan 

suorittaa väli-ilmansuuntia. Seikkailija on varhaisteini, tämän ikäisenä he sopeutuvat 

noudattamaan erilaisia sääntöjä partiossa mielellään. Seikkailija on yhteistyökykyi-

nen, neuvokas, oikeudenmukainen ja toimelias. (Niilo-Rämä 2015, 120-122.) Sampo 

toimii seikkailijoille roolimallina. Sampo suunnittelee seikkailija toimintaa niin, että 

se on seikkailijoille tarpeeksi haastelista ja tuotava ohjelmassa onnistumisia. Sammon 

tulee olla seikkailijoille kannustava ja innostava. Sammon tulee luoda erityisesti seik-

kailijoille onnistumisen tunteita ja onnistumisen elämyksiä, tämä kohottaa seikkailijan 

itsetuntoa ja ylläpitää myöhemmällä iällä partioharrastuksessa mukana pysymistä. 

(Suomen partiolaiset – Finland Scouter ry 2020 f.) 

Seikkailijoista partiossa siirrytään tarpojiin. Tarpojat ovat 12-15-vuotiaita. Tarpojaoh-

jelma kestää kahdesta kolmeen vuotta. Tarpojaryhmää kutsutaan vartioksi tai vene-

kunnaksi. Vartion tai venekunnan johtajaa kutsutaan vartionjohtajaksi tai venekun-

nanjohtajaksi. Aikuista, joka toimii vartio/venekunnanjohtajan tukena, kutsutaan 

luotsiksi.  

Tarpojaohjelma koostuu neljästä puolen vuoden ohjelmajaksosta, joissa on pakollisia 

ja vapaaehtoisia aktiviteettejä. Tarpojat voivat vielä jatkaa tarpojatoimintaa kolman-

nelle vuodelle. Vartion-/venekunnanjohtaja toimii ryhmän vetäjänä ja on vastuussa 

viikoittaisesta toiminnasta ja muusta vartion toiminnasta. Vartion/venekunnanjohta-

jalla on toiminnassa tukena aikuinen johtaja eli luotsi, jonka tehtäviin kuulu olla tu-

kena vartion/venekunnanjohtajalle. Luotsi on mukana ja tukena suunnittelemassa 

vartion/venekunnan viikkotoimintaa ja toimintakalentereita. Tarpojaikäiset ovat 

spontaaneja, arkoja ja innostuneita. Tarpojat ovat kuitenkin murrosikäisiä ja voivat 

kapinoida vahvasti auktoriteetteja vastaan. (Niilo-Rämä 2015, 123-126.) Luotsin ensi-

sijainen on ohjata tarpojan kasvua partiomenetelmän mukaisesti. Luotsilla on apuna 
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samoajaikäkaudelta apujohtajana toimiva nuorempi johtaja. Luotsin tehtäväiin kuu-

luu olla tukena ja ohjata nuorempaa johtajaa. Luotsi käsittelee ryhmässä esiin nous-

seita vaikeita asioita ja opastaa nuoria näissä. Luotsi toimii tarpojille positiivisena ai-

kuisen roolimallina ja on lähellä, kun aikuista tarvitaan. Luotsi asettaa ryhmälle rajat, 

hänen tulee ymmärtää se, että tarpoja ikäiset kapinoivat aikuisia ja auktoriteetteja vas-

taan. Luotsi tukee ja valvoo tarpoja toimintaa. (Suomen partiolaiset – Finland Scouter 

ry 2020 h.) 

Tarpojista siirrytään samoajiksi. Samoajat ovat 15-17 -vuotiaita. Samoajaohjelma kes-

tää kolme vuotta. Samoajaryhmää kutsutaan samoin kuin tarpojaryhmää vartioksi/ve-

nekunnaksi. Samoin ryhmänjohtajaa kutsutaan vartion/venekunnanjohtajaksi. Aikui-

nen, joka on mukana samoajatoiminnassa, on myös luotsi. Samoajaohjelma koostuu 

eri mittaisista aktiviteeteista. Aktiviteetit on jaettu 21 alaryhmään, joita kutsutaan tas-

kuiksi. Samoajaluotsi toimii samoin kuin tarpojaluotsi eli on mukana toiminnassa, 

mutta enemmän taustatukena kuin tarpojien kanssa. Samoajaluotsi on vastuussa sa-

moajavartioiden yhteisestä toiminnasta. Samoajat ovat nuoria, joiden biologinen ke-

hitys alkaa rauhoittumaan ja tasoittumaan. Samoajat ovat omatoimisia ja osaavat so-

veltaa ohjelmaa. Samoajat ovat selkeästi nuoria, jotka ottavat vastuuta partiotoimin-

nassa. (Niilo-Rämä 2015, 127-128.) Samoajaluotsi on samoajille kannustaja, olkapää, 

haastaja, valmentaja sekä linjatuomari. Samoajaluotsi tehtävä on toimia ryhmälle roh-

kaisijana kokeilemaan uusia asioita ja toimimaan uudella tavalla, tutun ja turvallisen 

sijaan. Samoajaluotsi toimii positiivisena roolimallina samoajille. (Suomen partiolai-

set – Finland Scouter ry 2020 g.) 

Samoajaohjelman jälkeen alkaa vaeltajaohjelma. Vaeltajat ovat 18-22-vuotiaita. Vael-

tajaohjelma kestää neljä vuotta. Vaeltajaohjelma on jaettu 33 aihealueeseen, joista jo-

kaisesta aihealueesta tulee suorittaa vähintään yksi aktiviteetti. Vaeltajaryhmä on var-

tio ja se kokoontuu kerran tai kaksi kuukaudessa. Vartio ei tarvitse välttämättä erillistä 

johtajaa, vaan johtaminen tapahtuu vaeltajaluotsin avulla, ja se toteutetaan men-

tori/aktori-tyyppisen johtajuuden kautta. Vaeltajaluotsi on ikäkauden aikuinen partio-

lainen, jonka tehtäviin kuuluu ohjata vaeltajat toimimaan itsenäisesti ja olla vaeltajalle 

tukena henkilökohtaisen kehityssuunnitelman tekemiseen ja sen toteuttamiseen. Vael-

tajat ovat itsenäisiä, pitkäjänteisiä, vastuullisia ja suunnitelmallisia. (Niilo-Rämä 2015, 

129-130.)  
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Aikuinen partiossa voi myös sen lisäksi, että toimii johtajana jollekin ikäkaudelle, toi-

mia monissa eri rooleissa lippukuntansa tai piirin toiminnassa. Jotta lippukunta toi-

misi, tarvitaan paljon erilaista osaamista. Aikuinen voi toimia partiossa muun muassa 

lippukunnanjohtajana tai varalippukunnanjohtajana, jolloin tämän tehtävänä toimia 

on vastuussa hallinnollisista ja järjestön lakisääteisistä asioista. Lippukunnanjohtajan 

tehtävät on jaettu kolmen eri johtajan kesken, jolloin heitä kutsutaan johtokolmikoksi. 

Tämä tasapainottaa työmäärää sekä antaa vertaistukea lippukunnanjohtajille. Kolmik-

koon kuuluvat siis lippukunnanjohtaja, pestijohtaja sekä ohjelmajohtaja. Pestijohtaja 

on vastuussa lippukunnan pestien osuvuudesta sekä johtajien tuen toimivuudesta. Oh-

jelmajohtajan vastuulla on partio-ohjelman saattaminen joka vuosi lippukunnan toi-

mintaan. Lippukunnan pestien lisäksi aikuinen partiolainen voi toimia esimerkiksi 

mentorina oman erityisosaamisen alueella jollekin nuoremmalle johtajalle, esimer-

kiksi leirien muonitusasioissa. Olipa aikuisen rooli mikä tahansa, he toimivat partiossa 

roolimallina ja tukena nuoremmilleen. 

3.2 Partiomenetelmä 

Partiomenetelmä vastaa siitä, miten partiossa päästään päämäärään. Partiomene-

telmä on se asia, joka määrittää partiossa toimintaa ja tämän avulla partiolaisista kas-

vatetaan niin sanotusti kunnon kansalaisia eli toiminnallisia yhteiskunnan jäseniä. 

Suomalainen partiomenetelmä pohjautuu WAGGGS:n ja WOSM:n partiomenetel-

miin. Partiomenetelmä koostuu eri osista, jotka kaikki ovat yhtä tärkeitä ja luovat ko-

konaisuuden (Suomen Partiolaiset – Finlands Scouter ry 2020 k). Kokonaisuuteen 

kuuluu kahdeksan osaa, jotka ovat: Sitoutuminen, Aikuisen tuki, Symboliikka, Teke-

mällä oppiminen, Nousujohteisuus, Luonnossa toimiminen, Vartiojärjestelmä sekä 

Päivän hyvä työ. Nämä yhdessä muodostavat partioharrastuksen tärkeät ohjeet. Tä-

män opinnäytetyön kannalta merkittävimmät osat ovat sitoutuminen partion arvoihin, 

aikuisen tuki sekä luonnossa toimiminen. Tämän opinnäytetyön tarkoituksena on tut-

kia niitä arvoja ja muita syitä siihen, miksi aikuinen haluaa harrastaa partiota. Nämä 

osiot ovat tästä syystä merkittäviä. 

Sitoutuminen partion arvoihin, sisältää partioihanteet ja -lain, partiolupauksen sekä 

tunnuksen. Sitoutuminen partioliikkeen arvoihin partiolupauksen kautta on kasvatuk-

sellinen keino. Nuoren ja lapsen tulee ymmärtää antaessaan partio- tai sudenpennun-

lupauksen, mitä hän lupaa ja mihin hän sitoutuu (Niilo-Rämä 2015, 101). 
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Aikuisen tuki on tärkeää jokaisen ikäkauden kohdalla, sillä partiossa kaikki toimivat 

yhdessä: niin aikuiset, lapset ja nuoret. Aikuinen on partiossa tukena nuorille ja lap-

sille. Aikuisen tehtävä partiossa on olla läsnä nuorille ja lapsille ja on tärkeä muistaa, 

että jokaisella on oikeus aikuisen tukeen. Aikuinen on partioharrastuksessa se henkilö, 

joka kuuntelee ja on kiinnostunut nuorten tai lasten asioista. Jokaisen partiolaiset lip-

pukunnassa tulisi olla henkilö, jolle lapsi tai nuori voi kertoa asioitaan. Aikuinen tukee 

myös osaltaan nuorten ja lasten kasvua. Partiossa aikuisen tulee osata antaa nuorelle 

tilaa oppia omista virheistään, mutta myös tukea ja ohjata nuorta. Partiossa vaeltajista 

kasvetaan aikuisiksi. (Niilo-Rämä 2015, 105-107.) 

Tekemällä oppiminen nousee tärkeäksi aihealueeksi, sillä partiossa opitaan kokemus-

ten ja tekemisten kautta. Tekemällä oppiminen on lapsille ja nuorille luonnollinen tapa 

oppia uutta (Suomen partiolaiset – Finlands Scouter ry 2020 e.) Tekemällä itse partio-

lainen kokeilee uutta ja pohtii tekemäänsä. Tekemällä oppiminen on monipuolista 

sekä lasta ja nuorta kehittävä tapa toimia ja kasvattaa. (Niilo-Rämä 2015, 105.) 

Luonnossa toimiminen taas on partiolaisen ydinarvoja, sillä luonto luo elämyksellisen 

oppimis- ja toimimisympäristön. Partiolaiselle luonto on tärkeä ja hän haluaa toimia 

luonnossa ja suojella sitä. (Niilo-Rämä 2015, 108.) 
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4 Vapaaehtoisena partiossa 

Vapaaehtoistoimintaa voidaan määritellä, jolloin vapaaehtoistoiminnalla tarkoitet-

taan joidenkin tahojen hyväksi tehtävää toimintaa, josta ei saa rahallista korvausta. 

Vapaaehtoistoimintaa tehdään ilman pakottavia syitä, jolloin esimerkiksi työtä tai toi-

mintaa tehdään ilman palkkaa tai sukulaisuutta/perhettä koskettavia velvollisuuden 

tunteita. Vapaaehtoistoiminnassa siis toimitaan vapaaehtoisesti omien valintojen mu-

kaan ja henkilön omasta tahdostaan tekemän päätöksen mukaisesti. (Kirkko Helsin-

gissä 2014.) 

Suomalaiset ovat vapaaehtoistoiminnassa kansainvälisesti vertailtuna aktiivisia va-

paaehtoisia. Suomalaiset käyttävät vapaaehtoistoimintaan keskimäärin neljä tuntia 

viikossa. Suomessa suosituin vapaaehtoistoiminta on urheilu- ja liikunnan alan toimi, 

toiseksi suosituin sosiaali- ja terveysalan toimet sekä kolmanneksi suosituin vapaaeh-

toistoimen muoto on lasten ja nuorten kasvatusasioihin liittyvät toimet. (Harju 2010, 

120.) 

Partio toimii aikuisten harrastuksena ja vapaaehtoistyön voimalla. Aikuisena partiossa 

pääsee kehittämään itseään ja oppimaan uutta, saamaan uusia ystäviä ja kokemaan 

asioita uusissa tilanteissa. Partiossa kaikki taidot ovat tarpeen. Jotkut aikuiset parti-

ossa haluavat tehdä samaa asiaa kuin työssään, kuten vaikka lippukunnan järjestö-

asiat, kuten kirjanpito. Toisille partio on vastapainoa raskaalle työelämälle. (Uuden-

maan partiopiiri ry 2019.) Vapaaehtoisilla on eri tapoja tuoda oma panoksensa toimin-

taan, joista kaikki tavat ovat yhtä arvokkaita. 

Vapaaehtoistoiminta seuraa eri yhteiskunnallisia toimintoja ja yhteiskunnallisia mur-

roksia ja saa myös itse niitä aikaiseksi. Vapaehtoisena toimimisessa kohtaa yksilön ta-

vat, arvot ja halun antaa ja auttaa. Vapaaehtoistoiminnan muutosvoima on siinä, että 

se antaa yksilöille ja yhteisölle merkityksiä ja merkityksellisyyttä, sekä saamisen, jaka-

misen ja antamisen elämyksiä. (Nylund 2005, 13.) Vapaaehtoisuuta motivoivia asioita 

ovat halu oppia ja tehdä uutta, ryhmään kuuluminen, uusien ihmisten tapaaminen ja 

ystävien saaminen, sisällön saaminen elämään, halu muuttaa ja vaikuttaa ympäris-

töön, halu vaihteluun työ- ja arkielämään, ideologiset ja humanitääriset syyt ja halu 

kehittää itseään. (Laitinen 2006, 22.) 
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Aikuinen partiossa on yli 22-vuotias henkilö, joka voi toimia monissa eri tehtävissä 

partion saralla. Aikuisella ei ole enää varsinaista omaa ohjelmaa, aikuisten tehtävä par-

tiossa on ennen kaikkea toimia mahdollistajana (Suomen Partiolaiset – Finlands Scou-

ter ry 2020 l). 

Aikuinen toimii partiossa kasvattajana ja turvaa lapsille ja nuorille turvallisen kasvu-

ympäristön partioharrastuksessa. Partiotoiminnassa nuoret toimivat itse johtajina toi-

sille ikäkausille ja aikuinen on tuki nuorille. Aikuiset toimivat taustalla tukien nuoria 

ja antaen tarvittaessa apunsa toimintaan. Koska partiotoiminnassa on paljon tehtävää 

ja toimintaa suunnitellaan ja toteutetaan laidasta laitaan, aikuiselle partiossa on mah-

dollisuuksia lähes rajattomasti. (Uudenmaan partiopiiri ry, 2019.) 

Partiotoiminta perustuu pitkälti vapaaehtoisuuteen. Kun tarkastellaan tällaisen toi-

minnan sujuvuutta ja kestävyyttä, on myös tarkasteltava, miten motivoida vapaaehtoi-

sia. Tällaisia tapoja ovat esimerkiksi vapaaehtoisten ottaminen mukaan suunnitteluun, 

jolloin saadaan tietoa siitä, mikä ajaa vapaaehtoiset tulemaan mukaan toimintaan ja 

mikä heitä kiinnostaa (Nylund 2005, 31.) Vapaaehtoisena toimien saa ja pystyy anta-

maan takaisin muille. Saamisella vapaaehtoisena toimiessa tarkoitetaan vapaaehtoi-

sen kokemuksia siitä, mitä pääsee tekemään ja toteuttamaan toimiessaan vapaaehtoi-

sena. Vapaaehtoisena toimiessa antaminen koetaan asioista, joita laitetaan kiertoon: 

kun itse aikoinaan on kokenut erilaisia mieleen jääneitä asioita, haluaa muiden pääse-

vän kokemaan samat asiat. (Laitinen 2006, 10.) 
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5 Menetelmät ja aineisto 

Tutkimuksen tavoitteena oli selvittää Lounais-Suomen partiopiirin aikuispartiolaisten 

motivaatiota harrastaa partiota, jonka kautta aikuiset luovat harrastusmahdollisuuk-

sia nuorille ja lapsille. Kehittämistutkimuksessa selvitettiin syitä aikuisten partion har-

rastamiseen sekä siihen, mikä saa heidät pysymään mukana partiotoiminnassa piirin 

ja lippukunnan toiminnassa. Aineistonkeruumenetelmillä selvitettiin, mikä toiminta 

on aikuisille mieluisaa ja kiinnostavaa sekä millainen toiminta motivoi aikuisia toimi-

maan nuorten ja lasten harrastuksen mahdollistajana.  

Tutkimusta varten kerättiin aineistoa yksilöhaastatteluin ja aikuispartiolaisille suun-

natulla Webropol-kyselyllä. Kysely oli suunnattu koko Lounais-Suomen partiopiirin yli 

22-vuotiaille partiolaisille. Haastattelut toteutettiin piirin yhdellä alueella, josta oli tar-

koitus saada tarkempaa aineistoa.  

 

5.1 Sähköinen kysely 

Kyselytutkimus oli määrällinen ja aineisto kerättiin kyselylomakkeella. Kysely on kes-

keinen aineistonkeruumenetelmä survey-tutkimuksessa. Survey-tutkimuksella tarkoi-

tettaan kyselyä, jossa aineisto kerätään standardoidusti ja jossa kohdehenkilöt muo-

dostavat otoksen. (Hirsjärvi 2009, 193.) Standardoinnilla tarkoitettaan kyselyssä sitä, 

että kaikilta kyselyyn osallistujilta kysytään samat asiasisältöä olevat kysymykset. 

(Vilkka 2005, 73.) 

Sähköisellä kysellyllä saadaan vastauksia nopeasti ja kysely pystytään kohdistamaan 

tietyille henkilöille helposti. Kyselyn etu on siinä, että kyselyn kanssa saadaan kerättyä 

tutkimusaineisto laajasti. (Hirsjärvi 2019, 195.) Verkossa tehtävän kyselyn eduksi voi 

katsoa sen, että vastaukset saadaan nopeasti tutkijalle ja tutkijan ei tarvitse kirjata vas-

tauksia koneelle, jolloin luku ja ylös kirjaamisesta johtuvia virheitä ei pääse tapahtu-

maan (Valli 2018, 118.) Kyselyssä itse vastaaja lukee kysymykset ja antaa näihin vas-

tauksen. Kyselyssä havainnointiyksikkönä on vastaaja ja vastaajaan ominaisuudet, 

mielipiteet ja asenteet (Vilkka 2007, 28.) 

Verkkokyselyn yhtenä haasteena on se, että ei voi tietää varmaksi vastaajien suhtautu-

mista kyselyyn tai sitä, onko kysely täytetty täysin vakavissaan vai leikillä. Verkkoky-

selyn haasteisiin kuuluu myös se, pystyykö tutkija asettamaan kysymykset niin, että 



15 

 

vastaaja saa juuri itselleen sopivan vaihtoehdon vastaukseksi. Haasteina on myös ky-

symysten eri lailla tulkitseminen, sillä tutkija on voinut tarkoittaa kysymyksellä jotain 

aivan muuta kuin mitä vastaaja kysymyksestä ymmärtää. (Hirsjärvi 2009, 195.) 

Opinnäytetyön tilaajan kanssa sovittiin sähköisestä kyselystä, joka lähetetäisiin piirin 

kaikille aikuisille partiolaisille saatekirjeen kanssa. Alustavasti keskustelimme sen ja-

kamisesta sähköpostitse. Aloin luonnostelemaan kyselylle runkoa, itse kysymyksiä ja 

saatekirjettä. Varsinainen kysely laadittiin Webropol:iin aihealueittain. Ensimmäisten 

kysymysluonnosten jälkeen kävin keskustelua tilaajan edustajan kanssa siitä, millai-

nen on heidän mielipiteensä tästä kyselystä. Tilaajan kanssa keskustelu ja jaetut mie-

lipiteet kyselyn luonnoksesta antoivat minulle lisää vihjeitä ja ohjeita siitä, mitä vas-

taajilta voisi vielä kysyä ja mitä voisi sieltä poistaa. Nämä korjaukset tehtyäni tapasin 

jälleen tilaajan edustajaa, jonka kanssa kävimme koko kyselyn läpi ja totesimme sen 

olevan nyt hyvä. Tämän jälkeen t0imitin kyselylinkin ja saatekirjeen tilaajalle. Tilaaja 

teki päätöksen, että kyselylinkkiä ja saatekirjettä ei lähetettä kaikille sähköpostitse, 

vaan se laitetaan tilaajan Facebook-sivulle avoimena linkkinä. Kyselylomake oli 

avoinna kahden viikon ajan. Tällöin kaikkien aikuisten partiolaisten, joilla on Face-

book-tili, oli mahdollista käydä tekemässä kysely. Kyselylinkkiä oli mahdollista jakaa 

eteenpäin erilaisilla viestintämenetelmillä, kuten WhatsApp-ryhmiin ja muihin vies-

tintäkanaviin.  

 

5.2 Haastattelu 

Toisena aineistonkeruumenetelmänä käytin haastattelua. Haastattelu on aineistonke-

ruumenetelmänä ainutlaatuinen, sillä haastattelu on aina elävä tilanne ja siinä on mu-

kana vuorovaikutus haastateltavan ja haastattelijan välillä. (Hirsjärvi 2009, 204.) Tut-

kimuksessa haastattelu on strukturoitu haastattelu. Strukturoidulla haastattelulla tar-

koitetaan, että haastattelu tehdään etukäteen valmistellun lomakkeen ja väitteiden 

kanssa. (Hirsjärvi 2009, 208.) 

Haastattelussa kyselylomakkeen käyttö on informoitua. Tällä tarkoitetaan sitä, että 

haastattelija voi esittää lisäkysymyksiä asiasta. (Vilkka 2007, 29.) Haastattelussa etui-

hin katsotaan, että haastattelussa haastateltavalle voidaan antaa mahdollisuus tuoda 

esiin itseään koskevia asioita vapaasti ja antaa haastateltavan tuoda aktiivisesti asioita 
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esiin. Haastattelun aikana on mahdollista selventää ja syventää vastauksia. (Hirsjärvi 

2009, 205). Haastattelussa on myös mahdollista tehdä tutkimusta systemaattisella ha-

vainnoinnilla, jolla tarkoitetaan aistien varaisia havainnointeja. (Vilkka 2007, 28.) 

Tässä opinnäytetyössä haastattelupohjana käytettiin sähköisen kyselyn lomaketta, 

jonka pohjalta luotiin kysymykset haastateltaville. Kysymykset asetettiin niin, että 

niillä olisi mahdollisuus saada vastaus laajemmalta näkökannalta. Haastattelussa käy-

tiin läpi kyselylomaketta aihealueittain: pestit, perhe, muut ihmiset, tapahtumat ja 

partio-ohjelma. Haastattelut suoritettiin sovituissa paikoissa tai Skypen kautta etäyh-

teydellä. Haastatteluihin käytettiin aikaa 15-60 minuuttia riippuen haastateltavan vas-

tauksista ja partiotaustasta. Haastateltavat olivat kaikki Rauman alueelta erilaisista 

pesteistä: lippukuntien hallitusten jäsenistä entisiin ryhmänohjaajiin. Haastateltavia 

oli neljä henkilöä. 

 

 

  



17 

 

6 Tulokset ja analyysi 

Tuloksia kerättiin sähköisellä kyselyllä sekä haastatteluilla. Tässä luvussa käyn aluksi 

lävitse sähköisen kyselyn vastaajien taustatietoja, joita ovat esimerkiksi ikä ja harras-

tuksen kesto. Tämän jälkeen havainnollistan tulokset aihealueittain ja esittelen näin 

kyselyssä esille nousseita asioita. Kyselyn tuloksia myös täydennetään haastattelussa 

nousseilla tuloksilla. Tämän jälkeen käsitellään vielä erikseen haastatteluissa nous-

seita asioita ja merkityksellisiä teemoja. 

 

6.1 Sähköinen kysely 

Sähköiseen kyselyyn vastauksia tuli 63 vastaajalta ja kyselyä oli aloitettu tekemään 92 

kertaa. Näin ollen yli puolet, jotka olivat aloittaneet tekemään kyselyä, täyttivät sen 

loppuun. Vastauksia tuli laajasti ympäri piirin toiminta-aluetta, lukuun ottamatta 

kahta partioaluetta, joilta ei tullut yhtään vastausta. Vastauksia saatiin siis 14 eri alu-

eelta (Kuvio 1).  

 

 Kuvio 1 Vastaajien aluejakauma 

 

Vastaajat olivat monen ikäisiä. Ikähaarukat oli rajattu kymmeneen ikäluokkaan. Nuo-

rimmat olivat 22-25-vuotiaita partiolaisia, eli äskettäin ylittäneet sen rajan, jonka ylit-

tävät määritellään partiossa aikuisiksi. Vastaajia saatiin ikäluokkaan 56-60-vuotiaat 
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asti, johon ilmoitti kuuluvansa yksi vastaaja. Tätä vanhempia vastaajia kysely ei tavoit-

tanut. Eniten vastauksia, eli 15/63, saatiin ikäluokasta, jossa vastaajat olivat iältään 31-

35 -vuotiaita. Myös ikäryhmät 22-25-vuotiaat ja 41-45-vuotiaat vastasivat hyvin, mo-

lemmista ryhmistä tuli vastauksia 11/63. Suurin osa kyselyyn vastanneista oli naisia, 

joita oli 51/63, kun taas miehiä kyselyyn vastasi 10/63. Yksi vastaaja oli valinnut vaih-

toehdon ”En halua sanoa”. 

Se, miten kauan vastaajat olivat harrastaneet partiota, vaihteli myös kovasti, sillä vas-

taajissa oli juuri partioharrastuksen aloittaneita sekä monta kymmentä vuotta partiota 

harrastaneita. Eniten vastauksia saatiin noin 17-26 vuotta harrastaneilta (Kuvio 2). 

Vastaajista löytyi kuitenkin laajasti eri partiokokemuksen omaavia partiolaisia, sillä 

kauimmin partiota oli harrastanut yksi vastaaja, joka oli harrastanut partiota jo 49 

vuotta.  

Kuvio 2 Vastaajien partiokokemus vuosina 

 

Kysyttäessä sitä, kuinka usein vastaajat ovat mukana partiotoiminnassa, vastaaja pys-

tyi valitsemaan useamman vaihtoehdon. Vastauksia saatiin yhteensä 72, mikä tarkoit-

taa sitä, että useampi vastaaja oli valinnut useamman vaihtoehdon. Viikoittain mukana 

partiotoiminnassa vastaajista on 30/63 (Kuvio 3). Näin ollen voidaan olettaa, että 

suuri osa partiota harrastavista aikuisista toimii viikoittaisissa kokouksissa johtajana 

tai johtajan tukena. Yhdestä kahteen kertaan kuukaudessa mukana toiminnassa vas-

taajista oli 15/63. Tällaisissa tapauksissa aikuiset todennäköisesti toimivat tukena nuo-
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remmille johtajille, jotka jo toimivat vastuullisina ryhmänjohtajina tai toimivat muu-

toin lippukunnan tukena. 2/63 vastaajista on mukana toiminnassa vain kerran vuo-

dessa ja tarvittaessa mukana partiotoiminnassa vastaajista toimii 6/63. Päivittäin mu-

kana partiotoiminnassa vastaajista on 13/63, eli 20,63% vastaajista.  Tämä saattaa joh-

tua siitä, että partio voi olla joillekin vastaajista myös työ. Usein myös vastuullisem-

missa tehtävissä olevat myös tekevät järjestön hallinnollisia tehtäviä jopa päivittäin. 

Kuvio 3 Mukana partiotoiminnassa 

 

Tutkiessani syitä harrastaa partiota jaoin kyselyn aihealueittain, jotka liittyvät partio-

toimintaan. Aihealueet olivat partio-ohjelma, perhe, muut ihmiset, pestit sekä tapah-

tumat. Näistä Pestit-aihealue toteutettiin ”Kyllä/Ei”-väittämillä ja muiden neljän aihe-

alueen kysymykset oli asetettu siten, että niihin voitiin vastata Likertin asteikon mu-

kaisesti. Likertin asteikolla tarkoitettaan asteikkoa, jossa asiat laitetaan järjestysas-

teikolle. Perusideana Likertin asteikossa on se, että asteikon keskikohdasta toiseen 

suuntaan mennessä samanmielisyys vähenee ja toiseen suuntaan samanmielisyys li-

sääntyy. (Hirsjärvi 2009, 200.) Näiden aihealueiden lisäksi kyselyn lopussa oli niin 

sanottu vapaan sanan kenttä, jossa kysyttiin muita syitä harrastaa partiota. 
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Ensimmäisenä aihealueena kyselyssä oli partio-ohjelma. Partio-ohjelmaan liittyviä ky-

symyksiä oli yhteensä kaksitoista kappaletta (Kuvio 4). Tässä osiossa kysytyistä asi-

oista tärkeimmäksi asiaksi nousi partion sopivuus kaikille. Vastaajista 65% piti tär-

keänä syynä harrastukselleen sitä, että partio sopii kaikille. Myös noin puolet vastaa-

jista piti tärkeänä partion sopivuutta kaiken ikäisille ja siitä, että partio-ohjelmassa 

huomioidaan eri-ikäkaudet ja näille on omaa ohjelmaa. Tähän liittyen voidaan myös 

todeta, että yli puolet, eli 60% vastaajista piti tärkeänä partion monipuolisuuta. 44% 

vastaajista koki tärkeäksi myös uusien asioiden oppimisen. Aikuisille ei tämän kyselyn 

perusteella ollut niinkään tärkeää se, mitä harrastus maksaa, vaikkakin kolmasosa, eli 

35% vastaajista piti tärkeänä partioharrastuksen edullisuuta. 49% vastaajista kokee 

tärkeänä asiana harrastuksen tuomaa tasapainoa arjen ja työelämän välille. Vastaajista 

24% näkee partion perinteisenä harrastuksena ja on harrastanut partiota kauan. Par-

tion kansainvälisyys vastaajien kesken oli vähiten tärkeä syy harrastaa partiota, sillä 

vain 19% vastaajista piti kansainvälisyyttä tärkeänä.  

Kuvio 4 Partio-ohjelman mukaiset väitteet 
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Kyselyn aihealueina oli myös perhe ja muut ihmiset syinä harrastaa partiota. Seuraa-

vaan kuvioon (Kuvio 5) nämä kaksi aihealuetta on yhdistetty ja siihen on esitetty neljä 

väitettä liittyen partion harrastamiseen perhesyistä sekä muihin ihmisiin liittyviä syitä 

harrasta partiota esitellään kuviossa seitsemällä väitteillä. Perhesyitä harrastaa par-

tiota oli esimerkkisi se, että partio olisi koko perheen yhteinen harrastus tai se, että 

vanhempi harrastaisi partiota oman lapsensa kanssa yhdessä. Yleisesti vastaajat eivät 

pitäneet kovinkaan tärkeinä syinä partioharrastukselle kyselyssä mainittuja perhe-

syitä. Tärkeimmäksi asiaksi perhesyistä nousi vastauksista kokoperheen yhteinen har-

rastus, jonka kuitenkin vain 15,87% vastaajista ilmoitti olevan tärkeä syy. Kun kyselyä 

katsotaan kokonaisuutena, perheeseen liittyvissä väitteissä vastattiin myös eniten En 

osaa sanoa -vaihtoehdolla.  

Kuvio 5 Syyt harrastaa partiota: perhe ja muut ihmiset 

 

Muihin ihmisiin liittyvissä väitteissä tärkeäksi syyksi harrastaa partiota nousivat 

muille harrastajille onnistumisen tunteen luominen, sillä 60% vastaajista kertoi tämän 

olevan tärkeää omassa partioharrastuksessaan. Tärkeäksi partioharrastuksessa vas-

taajat pitivät myös partioystäviään, joilla tarkoitettiin kyselyssä pitkäaikaisia ystäviä, 

joita on saanut partion kautta. Näin vastasi 49% vastaajista. Muiden harrastuksen 

mahdollistaminen nousi kyselyn kautta tärkeäksi syyksi harrastaa partiota, sillä 48% 

vastaajista koki tämän tärkeäksi. Myös haastatteluissa melkein kaikki haastateltavat 

toivat esiin suureksi syyksi harrastaa partiota sen, että he olivat saaneet sieltä elämän 

mittaisia ystäviä ja partiossa oli aina hauskaa ystävien kesken. Haastattelujen mukaan 
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kaikki ovat partiossa samanhenkisiä ihmisiä ja tylsätkin hetket voivat muuttua 

mukaviksi. Ikävistäkin kokemuksista saattaa muodostua hetkiä, joita voi muistella 

yhdessä partioystävien kanssa.  

Kyselyn seuraavana aihealueena oli tapahtumat ja niiden merkitys harrastaa partiota. 

Tapahtumia, joita partiotoiminnassa ja kyselyssä oli mukana, oli seitsemän erilaista 

tapahtumaa. Tapahtumat oli jaettu seuraavasti: partiotaitokilpailut, koulutukset ja 

kurssit, retket, leirit, vaellukset, purjehdukset ja kansainvälinen partiotoiminta (Kuvio 

6). Tapahtumiin liittyviä väitteitä kyselyssä oli yhteensä neljätoista kappaletta, joista 

puolet liittyivät tapahtumiin osallistumiseen ja toinen puoli tapahtumien järjestämi-

seen. Kysymykset oli siis asetettu siten, että jokaisen tapahtuman yhteydessä kysyttiin 

erikseen kyseisen tapahtuman järjestämisen ja siihen osallistumisen tärkeydestä. 

Kysely oli tarkoitettu kaikille partiolaisille, eli vastaajissa oli sekä meri- että maapar-

tiolippukuntien partiolaisia. Tämä voi vaikuttaa vastauksiin kohdissa vaellukset ja pur-

jehdukset. Yleisesti maapartiota harrastavat eivät välttämättä aktiivisesti osallistu pur-

jehduksille, vaikkakin esimerkiksi partiopiiri mahdollistaa kaikille osallistumismah-

dollisuuden. Tärkeäksi kyselyssä nousi tapahtumista retket, leirit ja purjehdukset. Lei-

rien järjestämisenä tärkeäksi koki 24% vastaajista ja leireille osallistumista tärkeänä 

vastaajista piti 33%. Vastaajista 27% piti tärkeänä syynä partio harrastukselleen ret-

kien järjestämistä. Osallistuminen retkille oli tärkein syy vastaajien mukaan 35% vas-

taajista pitää tärkeänä syynä. Aikuispartiolaisille kilpaileminen partiotaidoissa ei ollut 

niinkään tärkeää tämän kyselyn mukaan. Kilpailuiden järjestämistä piti ei yhtään tär-
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keänä koki 44% ja osallistumista niihin ei yhtään tärkeänä piti 48% vastaajista. Kou-

lutuksiin osallistuminen koettiin melko tärkeäksi aikuisille partiossa, sillä näin ilmoitti 

16% vastaajista.  

Kuvio 6. Tapahtumat 

 

Kyselyn aihealueena oli myös pestit. Aikuinen, joka harrastaa partiota, on kyselyn 

mukaan yleisesti jossain pestissä partioon liittyen, joko omassa lippukunnassa, piirissä 

tai Suomen partiolaisten pestissä. Lähes jokainen, joka vastasi kyselyyn, toimii jossain 

pestissä partiossa. Vastaajista 54% kertoi toimivansa jossain pestissä omassa 

lippukunnassaan. Piirin pesteissä kertoi olevansa 30% vastaajista. Suomen 

partiolasten pestissä toimivia vastaajia oli 10% 

Kyselyn viimeisenä aihealueena oli vapaan sanan kenttä, jossa kysyttiin muita syitä, 

saa harrastamaan partiota (Liite 2). Tähän kysymykseen kyselyssä tuli kaksikymmen-

täviisi vastausta. Näistä vastauksista nousi ilmi partion yhteishenki, omat kokemukset 

partioharrastuksen alkuaikana sekä näiden kokemusten mahdollistaminen ja luomi-

nen muille. Vastauksissa ilmeni paljon halua luoda ja mahdollistaa muiden harrastus.  

Vapaan sanan -vastauskentässä ilmeni myös tarvetta aikuisten rekrytointiin mukaan 

partiotoimintaan: Toisaalta harrastusta myös kehuttiin, sillä koettiin, että partio on 

hyvä ja hieno harrastus ja siellä kaikki saavat olla juuri sellaisia kuin ovat. Palautteen 
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perusteella partiossa luodaan harrastajalle turvallinen paikka toteuttaa itseään ja par-

tioihanteista saa tukea elämään muutenkin kuin vain partioharrastuksen piirissä. Eräs 

vastaaja myös koki, että partio on elämäntapa, jolla pyritään jättämään maailma hie-

man parempana, kuin sen on saanut. 

 

6.2 Haastattelut 

Opinnäytetyötä varten kerättiin tietoa myös haastatteluilla. Yhteensä haastateltiin nel-

jää henkilöä. Heidän vastauksistaan saatiin laajempaa ja syvällisempää tietoa partio-

harrastuksesta aikuisena Rauman alueelta. Haastateltavat vastasivat oman kokemuk-

sensa mukaisesti heidän kohtaamastaan partiotoiminnasta, jolloin niistä saatua tietoa 

ei voida yleistää, sillä haastattelujen laajuus ei vastaa oman alueensa eikä koko par-

tiopiirin kokonaisvaltaista tilannetta. Vastauksista voidaan kuitenkin mainita toistuvia 

teemoja ja yhtäläisyyksiä sähköisen kyselyn tulosten kanssa. 

Haastateltavat, joita opinnäytetyössä haastateltiin, olivat iältään 22-31-vuotiaita. 

Heillä kaikilla oli erilainen partiotausta. Pisimmän partiotaustan omaava haastateltava 

oli harrastanut partiota 24 vuotta ja lyhimmän partiotaustan omaava oli harrastanut 

partiota viisi vuotta. Haastateltavista vain yksi oli mukana partiotoiminnassa viikoit-

tain. Haastateltava pitkäaikainen lippukunnanjohtaja (H1) kertoi olevansa mukana 

partiotoiminnassa, jotta nuoremmille johtajille olisi tarjolla tukea ja turvallinen aikui-

nen, jolta voi kysyä asioista ja saa ohjausta tilanteissa, jotka tuottavat ongelmia. Kaksi 

haastateltavista kertoi olevansa mukana toiminnassa noin kerran kuukaudessa, vaik-

kakin molemmat kertoivat olevansa mukana myös tarvittaessa. 

Oon mukana toiminnassa viikoittain, tukena ja turvana meidän lippu-

kuntamme nuoremmille johtajille. Viikkokokouksissa voi sattua kaiken-

laista ja jos nuoremmat johtajat saa tilanteet ratkaistua sillä että olen 

paikanpäällä niin aika pienellä työllä takaa sen että he voivat keskittyä 

ryhmien johtamiseen. 

 Haastateltava lippukunnan hallituksenjäsen (H2) kertoi olevansa mukana toimin-

nassa noin kerran kuukaudessa, vaikkakin voi olla kuukausia, jolloin on mukana toi-

minnassa useita kertoa:  
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Esimerkiksi voi olla johtajiston kokous ja lippukunnan hallituksen ko-

kous samalla viikolla, jolloin olen mukana partiossa kaksi kertaa vii-

kossa. Lisäksi voi vielä samalla olla jokin leiri viikonloppuna, joten sil-

loin ollaan partiossa aika lailla kiinni koko viikko. 

 Haastateltava entinen sudenpenturyhmänjohtaja (H3) kertoi: olevansa mukana toi-

minnassa noin kerran kuukaudessa ja tarvittaessa.  

Leireillä tarvitaan aina johtajia, oman lippukuntamme leireille tulee 

osallistuttua aika usein. Juurikin tuosta syystä tulee osallistuttua lei-

reille. 

Haastateltava partiovapaaehtoinen (H4) kertoi olevansa mukana partiotoiminnassa 

tarvittaessa. 

Oon mukana partiossa silloin, kun joku pyytää ja sanoo, että nyt tarvis 

apua hommiin. 

Haastatteluissa ilmeni jokaisella haastateltavalla olevan kaksi yhteistä syytä harrastaa 

partiota, ja ne olivat partion sopivuus kaikille sekä toisille harrastuksen mahdollista-

minen. Haastateltava 1 kertoi vielä halustaan auttaa nuorempia johtajia toimimalla 

heille tukena partiotoiminnassa sekä järjestäen heille omaa partiotoimintaa. Haastat-

teluissa kaksi neljästä kertoi aikoinaan aloittaneensa partioharrastuksen, koska sisa-

rukset harrastivat ennen häntä partiota. Haastatteluissa 3/4 haastateltavista toivat 

esiin suureksi syyksi harrastaa partiota sellaiset asiat, että ovat saaneet sieltä 

pitkäaikaisia ystäviä ja partiossa on aina hauskaa ystävien kesken. Kaikki ovat 

partiossa samanhenkisiä ja tylsätkin hetket voivat muuttua mukaviksi ja näitä hetkiä 

joita voi muistella. Haastateltava lippukunnan hallituksenjäsen (H2) kertoi: 

Näistä partioystävistä olisi vaikka kuinka monta tarinaa. Nämä tarinat 

tuovat hyvän mielen itselleni kun niitä miettii ja tahtoisin luoda muille 

samanlaisia muistijälkiä joita on sitten mukava muistaa myöhemmin. 

Haastateltavista 4/4 kertoi leirien ja retkien järjestämisen ja niille osallistumisen 

olevan suuri syy harrastaa partiota. Leirillä ja retkillä edellä mainittuja muistoja 

luodaan ja saadaan aikaan nuorille ja lapsille onnistumisen tunteita. 
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7 Kehittämisehdotukset 

Tämän opinnäytetyön tuloksena tehtiin huonetaulu (liite 3) lippukuntiin, josta lippu-

kunnat saavat ideoita aikuisten rekrytointiin mukaan partiotoimintaan. Huonetauluun 

on koottu yhteen kyselyssä ja haastattelussa tärkeimmiksi asioiksi nousseet syyt siitä, 

miksi aikuiset ovat mukana partiotoiminnassa. Näiden pohjalta luotiin ideoita ja vink-

kejä siihen, mitä voisi tehdä, jotta voisi saada mukaan toimintaan lisää aikuisia. 

Lippukunnat tarvitsevat tietoa, miten aikuisia houkutella mukaan toimintaan. Opin-

näytetyön perusteella partiota olisi hyvä mainostaa ja markkinoida harrastuksena, 

jossa ihminen kuuluu ryhmään, saa olla sellainen kuin on, mahdollistaa lapsille ja nuo-

rille harrastuksen, saa pitkäaikaisia ystäviä itselleen, oppii uusia asioita, pääsee kehit-

tämään itseään, sisältää nousujohteista toimintaa ja sitä pystyy harrastamaan omien 

voimavarojen mukaan. Nämä asiat ovat niitä, mitkä saavat jo partiotta harrastavat ai-

kuiset pysymään mukana partiotoiminnassa. Aikuisille olisi hyvä markkinoida partiota 

toimintana, jota voi harrastaa niin kuin sen parhaaksi kokee, sillä partiossa voi toimia 

ryhmänjohtajana ja vetää ryhmää viikoittain tai olla apuna ryhmille tarvittaessa. Myös 

mahdollinen aikuispartio on hyvä tapa harrastaa partiota. Markkinoinnissa sekä rek-

rytoinnissa on hyvä tuoda tällainen näkökulma myös esiin. 

Huonetauluun kirjattiin ideoita, joita voisi hyödyntää partion mainostamiseen, jotta 

toimintaan saisi mukaan ei vielä partiota harrastavia aikuisia. Kyselyssä nousi suureen 

osaan syynä harrastaa partiota muiden harrastuksen mahdollistaminen sekä todelli-

nen mahdollisuus vaikuttaa positiivisesti nuorten elämään. Näin ollen partiotoimin-

nan markkinoinnissa olisi hyvä nostattaa näkökulmaa siitä, että omalla harrastuksella 

voi luoda monille nuorille ja lapsille harrastusmahdollisuuden. Tätä kautta voi olla 

osana sellaista toimintaa, joka ehkäisee syrjäytymistä ja yksinäisyyttä.  

Mainostamisessa ja rekrytoinnissa olisi hyvä korostaa kyselyn perusteella ryhmässä 

toimimista ja yhteistyön hyödyntämistä harrastuksessa. Yhteistyö ja saman henkisten 

ihmisten tärkeys korostui. Ryhmässä toimimista tulisi painottaa, sillä vaikka tulisi vai-

kea tilanne eteen partiossa, se on helppo ratkaista ryhmän kanssa toimien. Näin ollessa 

rekrytoinnissa olisi merkityksellistä tuoda esiin ryhmätoimintaa ja yhdessä tekemistä. 

Partioharrastuksen pitkäaikaisuus ja sen helppous korostuivat tässä opinnäytetyössä. 

Partion koettiin olevan sellainen harrastus, jota voi harrastaa hyvin monipuolisesti ja 
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joustavasti omien voimavarojen mukaan. Partion mainittiin olevan harrastus, jossa voi 

olla mukana juuri niin kuin se itselle parhaiten sopii. Partion koettiin myös tasapai-

nottavan työelämän tuomia paineita, sillä osalle vastaajista se ei tunnu edes harrastuk-

selta. Osalle vastaajista partio oli suuressa osassa omaa elämää ja sen koettiin olevan 

elämäntapa, joka kulkee mukana elämäntilanteiden muuttuessa. Joillekin partiosta oli 

muodostunut myös oma työpaikka. Tietyissä rekrytoinnissa ja mainonnassa voisi 

tuoda ilmi partiota myös ei vain harrastuksena, vaan elämäntapana.  
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8 Lopuksi 

Opinnäytetyön tutkimuskysymys siitä, miksi aikuiset harrastavat partiota, tuntui al-

kuun melko laajalta kysymykseltä. Asiaa pystyisi tutkimaan monta vuotta ja monesta 

eri lähtökohdista. Opinnäytetyössä rajattiin onnistuneesti se, mitä asiaa lähdettiin ky-

selyllä ja haastatteluissa selvittämään. Opinnäytetyössä vahvistettiin joitakin yhdistä-

viä tekijöitä partiota harrastavien aikuisten kesken. Kyselyn avulla löytyneistä asioista 

yllättävintä oli, että kyselyyn vastanneiden tärkeäksi syyksi ei noussut omien lasten 

harrastuksen mukana tuoma harrastus itselleen. Tämä saattoi johtua myös siitä, että 

kaikilla vastaajilla todennäköisesti ei ollut lasta tai lapsia. 

Opinnäytetyön kyselyn luominen tuotti alkuun vaikeuksia, sillä kysymysten asettele-

minen oli melko haastavaa. Kysymysten asettelemista vaikeuttivat myös opinnäyte-

työn aiheen laajuus ja kysymysten rajaaminen. Kyselyn kysymykset olisivat voineet 

olla sellaisia kysymyksiä, joihin olisi vastattu Kyllä tai Ei. Nyt käytetty Likertin asteikko 

ei toiminut joissakin väitteissä niin kuin sen oli tarkoitus. Osaan väittämiä Likertin as-

teikko soveltui hyvin. Tapahtumiin ja ihmisiin liittyvissä kysymyksissä olisi ollut hyö-

dyllisempää käyttää kyllä/ei-väittämiä. Myös jokaisen aihealueen loppuun olisi ollut 

hyvä lisätä vielä aiheeseen liittyen vapaan sanan kenttä. Likertin asteikon mukaiset 

väittämät näissä aihealueissa antoivat hyvää suuntaa siitä, kuinka tärkeinä näitä asi-

oita partiota harrastavat aikuiset pitävät harrastuksensa kannalta. 

Verkkokyselyyn saatiin hyvä määrä vastauksia, vaikkakin vastauksia olisi voinut tulla 

enemmänkin. Kysely oli auki tarpeeksi kauan, sillä kyselyyn vastattiin ensimmäisen 

viikon aikana eniten, vaikkakin vastauksia saatiin koko kahden viikon aukioloajan. 

Verkkokyselyllä tavoitettiin hyvin laajalta ikäjakaumalta olevia aikuisia partiolaisia 

sekä partiokokemuksen omaavia partiolaisia. 

Haastattelut, mitkä opinnäytetyötä varten saatiin suoritettua, onnistuivat. Haastatte-

luja oli vähemmän, kuin mitä alkujaan oli suunniteltu. Haastattelut antoivat tarkem-

paa näkemystä verkkokyselyn kysymyksiin. Haastattelutilanteet toimivat, vaikka kaik-

kia haastateltavia ei kohdattu kasvokkain, vaan osa haastatteluista suoritettiin ver-

kossa. 
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Liite 2: Kyselyn kysymyksen kolmetoista vastaukset? 

- ”Olen aina harrastanut, en osaa lopettaa” 

- ”Nuorempana saadut kokemukset, joita nyt haluan mahdollistaa nuorille.” 

- ”Monipuolinen ajanviete, jossa paljon ystäviä ja tuttuja mukana.” 

- ”Siellä oppii maailmasta ja itsestään. Hyvä, helppo ja simppeli harrastus, jota 

jaksaa väsyttävänkin työn ohesaa.” 

- ”Partiosta on tullut minulle elämäntapa, koen, että ilman partiota ja sen suomia 

kokemuksia ja ystäviä elämäni olisi jotenkin vajaavaista. 

- ”Rakas harrastus jo lapsuudesta ja nyt saa laittaa hyvän kiertämään toimimalla 

sudenpenturyhmän Akelana. Mahdollisuus retkeillä luonnossa” 

- On saanut itse paljon partiosta lapsena, nyt haluaa mahdollistaa samaa muille-

kin.” 

- ”Aloitin harrastuksen jotta saisin omaa aikaa. Raskaan perhetilanteen vuoksi 

tarvitsin vastapainoa vapaa-ajalle ja voimaannuttavan oman harrastuksen.” 

- ”Partio on ollut jo pitkään harrastus ja siinä voi aina muttaa omaa toimimtaansa 

ja pestiä, joten se om hyvin muovautuva. Ja siksi sitä on mukava jatkaa.” 

- Luonnossa liikkuminen, perus luonnossaliikkumisen taidot pysyy yllä, käytän-

nönläheisyys ja tekemällä oppiminen, hallinnollisten asioiden oppiminen, ystä-

vät” 

- ”Omat lapset ensisijaisesti, toisena oma kiva ryhmä” 

- ”Samanmieliset hullut muonittajakaverit :D” 

- ”Se vaan on tullut elämäntavaksi. Olen saanut siitä jopa ammatin.” 

- ”Oikea mahdollisuus vaikuttaa positiivisesti nuorten elämään” 

- ”Se lasten hymy kasvoilla, kun onnistuvat jossakin, palkitsee.  Lisäksi jokaisen 

kolo illan jälkeen on ylittänyt jälleen itsensä. Ihanaa vastapainoa työlle” 

- ”Partio on seurannut elämän vaiheesta toiseen, enkä ole lopettanut vaikka on 

ollut vaikeitakin ajanjaksoja ja partio into lopahtanut.” 

- ”Partio on jo niin iso osa itseäni, sitä kuka olen ja iso osa elämää ettei ilmankaan 

taitaisi enää osata olla.” 

- ”Nousujohteiset pestit” 

- ”Harrastus mitä. Voi harrastaa oman elämän tilanteen mukaan. Välillä voi olla 

hyvinkin aktiivinen ja välillä taas oman elämän kiireiden keskellä satunnaisesti” 
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- ”Hyvät ystävät ja kivat lapset. Lippukunnan hyvä yhteishenki ja tekemisen mei-

ninki.” 

- ”On itse saanut paljon irti partiosta lapsena ja nuorena. Pyrin nyt antamaan sitä 

eteenpäin lapsille ja nuorille.” 

- ”Yksi sana riittää,yhteistyö.” 

- Arvopohja, hauskuus, luontosuhde, halu kasvattaa aktiivisia kansalaisia, halu 

mahdollistaa lapsille ja nuorille harrastus, joka on hyödyllinen, monipuolinen 

ja.” 

- ”Nautin työskentelystä lasten kanssa. Partiossa lapset saavat oppia uusia asioita 

käytännln tavoin, se valmistaa heitä elämään.” 

- ”muiden harrastuksen mahdollistaminen” 

-  
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Liite 3: Huonetaulu 


