
Partion toiminnan 

heikot kohdat 

  

Partiosta on julkisuudessa vain 

yhdenlainen kuva, joka on varmasti 

tarkkaan harkittu ja varjeltu. Entisaikojen 

suorariviset partioparaatit ja tiukka 

hierarkia ovat vaihtuneet leveästi 

hymyileviin värikkäisiin kuviin nuorista 

partiolaisista.  

Jo 1900-luvun alkupuolella 

Suomeen juurtunut ja aluksi salaisen 

sotilaskoulutuksen pelossa kielletty 

nuorisojärjestö on ansainnut sadassa 

vuodessa järkkymättömän arvoaseman. 

Partiolaisiin ja heidän toimintaansa 

luotetaan ympäri maailman. Suomessa 

harrastus on hurjassa nosteessa; 65 000 

jäsenen järjestöön liittyy jatkuvasti lisää 

nuoria.  

”Partio on täynnä käytäntöjä, jotka 

eivät nykyaikana menisi välttämättä 

läpi ilman vankkaa perinnepohjaa”  

Yksittäisen lippukunnan toimintaan ei 

puututa, ellei vanhemmilta tai 

partiojohtajilta tule viestiä partiopiirin 

johtoon. Lähiaikoina muutamat 

vanhemmat ovat kiinnittäneet huomiota 

siihen, että toiminta ei ole ollut turvallista 

ja tarpeeksi hyvin valvottua. Haastattelin 

Pääkaupunkiseudun piirin johtajaa Anna 

Haavikkoa muun muassa netistä 

löytämästäni keskustelusta, jossa äiti 

pohtii, voiko päästää 10-vuotiaan 

poikansa parin 14-vuotiaan johtajan 

kanssa retkelle. ”Vaikka se vanhemmille 

ulospäin näyttää siltä, että ne 14–15-

vuotiaat puuhaa keskenään, siellä on se 

joku vanhempi johtaja, joka on 

suunnitellut ohjelmaa ja vastaa siitä, ” 

Haavikko vakuuttaa.  

   

Kuka on vastuussa? 

Vuonna 2011 ilmestyneen partion Kasvun 

esteet – kyselyn mukaan 

lippukunnanjohtajilla ei ole tarpeeksi 

johtajia ryhmille. Kolmestasadasta 

vastanneesta lippukunnanjohtajasta 77 % 

kertoi johtajien määrän olevan haaste 

toiminnan kasvulle. Heillä ei siis ole 

tarpeeksi päteviä johtajia pyörittämään 

toimintaa ja vastaamaan sen 

jäsenmäärän nousuun.  

Suomen Partion virallisten 

ohjeiden mukaan seikkailijoiden johtajista 

ainakin toisen pitäisi olla yli 22-vuotias. 

Seikkailijat ovat 10-12-vuotiaita 

partiolaisia, jotka retkeilevät ainakin 

kerran partiokaudessa oman ryhmänsä 

kanssa joko kämpällä tai maastossa. He 

suunnistavat usein keskenään retkillä 

johtajien suunnitteleman reitin. Yksikään 

seitsemästä kyselyyn valikoituneesta 



Helsinkiläisestä lippukunnasta ei kertonut 

seikkailijaryhmiään johtavan yli 22-

vuotiaat.  

Todellisuudessa yli 

kaksikymppisiä on äärettömän vaikea 

saada pysyviksi ryhmienjohtajiksi. Monen 

partioharrastus saattaa hiipua jatko-

opiskeluihin menon aikaan, ja retkille 

vanhemmaksi, toimintaa turvaavaksi 

johtajaksi, lähteminen vaikeutua 

viikonloppuihin painottuvien töiden takia. 

Partiotoiminnan johdon luulisi tietävän 

tarpeeksi kokeneiden johtajien puutteesta 

ja ohjeistuksen mahdottomuudesta. 

Sinänsä erinomaista turvallisuusohjetta 

sovelletaan jatkuvasti. Taitaa olla helposti 

pääteltävissä, mitä tehdään tämän 

yleisen tilanteen sattuessa kohdalle: 

lapsia olisi ryhmän verran eikä sopivan 

ikäisiä johtajia löydy, mutta pari uutta 

innokasta johtajaa on vailla ryhmää. 

”Suositusten mukaan seikkailijoita 

johtavat vähintään 18-vuotiaat johtajat, 

mutta pienessä lippukunnassa, kuten 

meillä, tätä on vaikea toteuttaa, ” Stella 

Thompson Katajanokan 

Karhunkaatajista toteaa. 

Ryhmää johtavalle 

aikuisellekin voivat pahimmillaan 20 

partiolaisen ryhmäkoot olla liian valtavia. 

Voidaanko olettaa, että parinkymmenen 

seikkailijan retki sujuisi ongelmitta, kun 

ruokaakin heille valmistetaan viidellä 

erillisellä retkikeittimellä, ja he nukkuvat 

ainakin neljässä erillisessä laavussa. 

Vertailukohteena voi ajatella vaikkapa 

leirikoulua, jossa on useita yli 

kolmekymppisiä vanhempia mukana 

opettajan lisäksi. Leiripaikka on yleensä 

sisätiloissa, kaikkine mukavuuksineen. 

”Toiminnassamme nuori 

kasvaa johtajuuteen. Tehtävät ovat aluksi 

uuden kokeilemista kokeneemman 

johtajan kanssa, jotta entinen tieto siirtyy 

eteenpäin. Vähitellen voi ottaa lisää 

vastuuta,” kertoo Petteri Laakso 

Ilvesveikoista. 

 

”On sellaisia 15–16-vuotiaita, joille 

antaisin seikkailijaryhmän 

hoidettavaksi keskenään” 

Ryhmänjohtajien iät varioivat 

tutkimukseni perusteella reilustikin. Jotkut 

olisivat valmiita päästämään juuri 

koulutetut yläasteikäiset nuoret 

johtamaan 10–12-vuotiaiden 

seikkailijaryhmää.  

Kaikki seitsemän 

haastateltua lippukuntaa päästäisivät 

uudet johtajat 12–15-vuotiaiden tarpojien 

johtajiksi. Voivatko yläasteikäiset olla 

vastuussa kymmenenvuotiasta? Tuskin 

15-vuotiaalla tarpojajohtajalla riittää 

auktoriteettia itseään vain kolme vuotta 



nuorempiin, jotka alkavat usein olla 

haastavia ohjattavia. ”Tarpojat saattavat 

retkeillä myös alaikäisten johtajiensa 

kanssa keskenään,” Nina Pitkänen 

Tammisalon Metsänkävijöistä toteaa. 

Tosielämän tilanne: kolme 

15-vuotiasta uutta johtajaa oli 

maastoretkellä talvella 15 seikkailijan 

kanssa ilman täysi-ikäistä, sillä kukaan ei 

ehtinyt tulla. Haavikon mukaan retki 

kuulosti olevan ihan ok, koska 

kävelymatkan päässä oli muita täysi-

ikäisiä. ”Jos te olisitte olleet siellä 

keskenään, niin olisi vähän aikaa pitänyt 

miettiä, onko tässä järkeä,” hän pohtii 

retken turvallisuuteen liittyen. 

 

 ”Ei voida sanoa, ettei susta tule 

koskaan johtajaa” 

Sellaisia tilanteita tulee, että juuri 

koulutettua johtajaa ei voida päästä 

johtamaan ryhmää. Jos vanhemmat 

johtajat kokevat, ettei nuori ole vielä 

valmis johtamaan, mietitään yhdessä mitä 

voitaisiin tehdä.  

Uudelta partiojohtajalta ei 

oikeastaan vaadita mitään kokemusta 

partiosta, lasten kanssa työskentelystä tai 

luonnossa toimimisesta. ”Jos aloittaa 

uutena aikuisena partion, me sanotaan, 

ettei tarvitse olla kokemusta, koska se on 

ihan totta. Taidot voi opetella matkan 

varrella. Lippukunnassa on varmasti 

monia, jotka osaavat liikkua luonnossa, ” 

Haavikko kertoo. ”Jos tulee vetämään 

laumaa, ei tarvitse tuntea partio-

ohjelmaa: uusi johtaja on niille lapsille 

yksi aikuinen muiden joukossa. Lapset 

eivät tajua sitä, ettei joku johtajista tiedä 

tai osaa. Olennaista on, että tekemällä 

opitaan.” 

Nopeasti tarkasteltuna tämä 

on positiivinen ja tasa-arvoisuutta 

edistävä asia. Kuitenkin, vaikka toiminnan 

lähtökohdat ovat samat, sääntöjä 

sovelletaan ja tulkitaan omiin arvoihin 

sopiviksi.  Viikoittaisiin tapaamisiin tulisi 

kuitenkin mielestäni sisällyttää erä- ja 

selviytymistaitoja, sekä yhdessä 

tekemistä, jotka erottavat partion muista 

kerhoista. ”Pitää muistaa, että kyse on 

vapaaehtoistoiminnasta. Toiminnan taso 

on tosi paljon kiinni siitä, millaiset tyypit 

sinne sattuu.” Haavikko myöntää. 

 

”Lopulta turvallisuus on enemmän 

asennetta kuin taitoja.”  

Näin julistetaan Suomen partion omilla 

nettisivuilla. On totta, että moniin 

tilanteisin, kuten partiokämpän 

paloturvallisuuteen, on tarkkaan 

suunnitellut turvallisuusohjeet, ja isompia 

tapahtumia varten tehdään aina 



riskianalyysi. Useimmiten järjestettäviä ja 

turvallisuudeltaan epäilyttävimpiä ovat siis 

ryhmän omat retket, erityisesti jos ne 

järjestetään maastossa. 

Päävastuunkantaja vaihtelee 

– sekin – lippukunnittain. Tästä löytyi 

hyvin eriäviä mielipiteitä. Piirin virallinen 

vastaus on, että lippukunnanjohtaja on 

vastuussa lasten ja toiminnan 

turvallisuudesta.  Hespartossa ryhmän 

retkistä on vastuussa retken johtaja, joka 

ei välttämättä ole täysi-ikäinen.  

Mari Lähteenaro Helsingin 

Metsänkävijöistä kommentoi: 

”Retkenjohtajalla on pääasiallinen vastuu 

lasten turvallisuudesta, mutta kaikki 

retkelle mukaan lähtevät johtajat 

osallistuvat turvallisuudesta 

huolehtimiseen.” Joka tapauksessa 

alaikäiset johtajat eivät ole 

rikosoikeudellisessa vastuussa, kun he 

eivät ole sitä lainkaan mukaan. 

 Piirin perustason ensiapu-

kurssi ei ole kuin muutamassa 

lippukunnassa pakollinen suoritettavaksi. 

Paloturvallisuuskursseista suurin osa 

lippukunnanjohtajista ei maininnut mitään. 

Toki erilaisia turvallisuutta parantavia 

taitoja tulee opittua matkan varrella 

johtajaksi, ja ryhmänohjaajakurssilla 

tiedot tulee kerrattua pintapuolisesti.  

Aikuisena partiojohtajiksi 

alkavien rikostaustat on alettu vasta 

lähivuosina tarkastaa 

hyväksikäyttötapauksien varalta, toisin 

kuin urheilutoiminnassa, jossa 

valmentajien taustoja on selvitetty 

pidempään. Partiossa johtajat kuitenkin 

viettävät koko viikonlopun lasten kanssa 

keskenään. Monissa pienemmissä 

lippukunnissa ryhmää saattaa johtaa vain 

yksi aikuinen, joka on joskus tullut 

mukaan toimintaan vasta vanhemmalla 

iällä. 

”Viime kädessä päävastuu on 

kuitenkin lippukunnanjohtajalla, olipa hän 

paikalla tai ei. Käytännössä tämä 

tarkoittaa sitä, että lippukunnanjohtajan 

on mm. päätettävä, perutaanko retki 

etukäteen, jos tarpeeksi johtajia ei ole 

osallistumassa turvallisuuden 

ylläpitämiseksi,” Thompson muistuttaa.  

 

”Partion viestinnässä on ongelmia, 

sillä vanhemmat eivät oikein tiedä mitä 

retkillä tapahtuu” 

”Vanhemmat eivät osaa varustaa lapsia 

maastoretkille, vaikka siellä 

varustelistassa kuinka lukisi, että 

muistakaa vaihtovaatteet, kumisaappaat 

ja vedenkestävät ulkoiluvaatteet. 

Todellisuus on että lapset tulevat 

tennareissa, farkuissa ja 



vettäpitämättömässä ulkoiluasussa.” 

Haavikko valittelee. ”Ei ne lapset pärjää, 

eikä se lapsen vika ole. Vanhemmille 

pitäisi teroittaa sitä, että oikeasti ollaan 

ulkona vaikka sataisi.” 

Vanhempien toinen ääripää, 

”ylihuolestuneet”, pyrkii itse 

varmistamaan kaiken mahdollisen 

lapsensa turvallisuuden eteen. 

Kokemukseni mukaan heitä pidetään jopa 

ärsyttävinä ja tielle tulevina. Ongelma on 

sekin, että huoltaja on yksin pakannut 

rinkan ja lapsi ei tiedä missä mikäkin on. 

Erityisen vaikea tilanne on, kun vaikkapa 

astmalääkitys on vanhemman mielestä 

loogisessa paikassa mutta lapsella ei ole 

sen sijainnista aavistustakaan. 

Paljon korostetut vanhemmat 

johtajat ovat tukena vaihtelevasti, 

esimerkiksi yöpaikalla päivystämässä 

hätätilanteiden varalta, samalla kun muut 

suunnistavat aamupalasta hämärän 

tuloon asti maastossa. Vanhemmille 

kerrotaan, ettei ole mitään hätää, sillä 

mukana on aikuinen johtaja, jota ei 

kuitenkaan välttämättä nähdä moneen 

tuntiin.   

Partion viikkotoimintaa 

valvoo ikäkausivastaava. Tämä tarkoittaa 

tiettyjen lippukuntien kohdalla sitä, että 

johtajille on nimetty vastuuhenkilö, jonka 

kanssa käydään kerran puolessa 

vuodessa läpi, mitä aiotaan tehdä. Sen 

tarkempaa valvontaa ei ole. Johtajat 

saavat soveltaa alkuperäistä 

suunnitelmaa oman mielensä, 

tarpeidensa ja aikataulujensa mukaan.  

On mielestäni hienoa, että 

kukaan ei pakota tiukkoihin raameihin ja 

annetaan toiminnalle tilaa elää vaikkapa 

lasten toiveiden mukaan. Tästä 

vapaudesta seuraa kuitenkin välttämättä 

myös sellaisia, näennäisesti koko 

johtajaksi kasvamisen prosessin 

läpikäyneitä nuoria, jotka eivät osaa 

kunnolla mitään perustaitoja.  

Olen kuullut tapauksista, 

joissa tämä tarkoitti sitä, että kaikkea oli 

opeteltu teoreettisesti, mutta taitojen 

konkreettinen opettelu ja kertaaminen 

jäivät välistä. Valmiina johtajana opeteltiin 

kunnolla suunnistamaan, tekemään 

nuotio, solmuja majoitteiden 

pystyttämiseen ja käytiin ensimmäistä 

kertaa oikeissa kisoissa. Lapsen 

kysymykseen vastattiin, että odotapa, kun 

katson kirjasta. 

Vasta piirin virallisella 

ensiapukurssilla sain kuulla, että jos lapsi, 

jolla on aina ollut retkillä 

allergiakohtaukseen liittyvä lääkitys 

mukanaan, olisi saanut 

hengenahdistuksen, en olisi saanut antaa 

hänelle lääkettä. Ilman vanhempien 



antamaa tarkkaa ohjeistusta olisin 

kuulemma joutunut alaikäisenä 

vaikeuksiin lääkettä antaessani, jos olisin 

vaikka arvioinut väärin sen 

tarpeellisuuden ja aiheuttanut vahinkoa. 

”Järjestämme johtajaikäisille vuosittain 

johtajaretkillä ensiapukoulutusta ja lisäksi 

yleisiä turvallisuusharjoituksia ja 

opettelemme esimerkiksi haravoimaan 

eksyneen metsästä,” Lähteenaro kertoo. 

Voiko näin moneen 

kysymykseen vastata, että se vähän 

riippuu ja eri lippukunnissa nyt sattuu 

olemaan eri tapoja? Onko partiossa 

juurikaan yleisiä linjoja, joista pidetään 

kiinni? Haavikko tiivistää: ”Meillä ei olisi 

mahdollisuutta valvoa lippukuntien 

toimintaa, pitää vaan luottaa siihen, että 

homma toimii.”  

 

- Ruu, Aurora Misikangas 

15.4.2015 

 


