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Pro gradu -tutkielmani käsittelee suomalaisen partioliikkeen murrosta 1960-luvun alusta vuoteen 
1982. Pyrin tarkastelemaan sekä niitä tekijöitä, jotka johtivat Suomen Partiolaiset ry:n syntyyn, että 
niitä, jotka uuden järjestön syntymisestä seurasivat. Tarkastelen tätä murrosta partioaikuisuuden 
näkökulmasta, ja tutkimukseni fokuksena toimiikin se, miten partioaikuiset olivat osallisina Suomen 
Partiolaisten suuressa murroksessa. Sivuan myös sitä, millaiseksi partioaikuisuus uudessa järjestössä 
muodostui. Tarkastelen näitä tekijöitä kolmen muutosteeman kautta: nuorison nousu ja 
partioradikalismi, uudenlainen partiokasvatus sekä uusi partiotoiminta ovat teemat, joissa 
partioaikuiset pääsivät uuden kattojärjestön muotoutumiseen vaikuttamaan, ja jotka vaikuttivat 
siihen, millaista oli olla partioaikuinen. 

 
Aineistonani toimii kymmenen tämän aikakauden partioaikuisen haastattelut, jotka on toteutettu 
sähköpostilla tai puhelimitse kevään 2020 aikana. Analyysissä on käytetty historiallisen 
muistitietohaastattelun menetelmiä, joilla on pyritty antamaan tilaa tiedon subjektiiviselle 
luonteelle, eli haastateltavien omalle kokemukselle. Peilaan näitä kokemuksia Partiojohtaja-lehden 
ja lippukuntiin lähetettyjen ohjeistuksien kautta kirjallisuuden antamaan mielikuvaan partioliikkeen 
murroksesta. Partioaikuisten vaikutukset järjestöön voidaan tässä jakaa kolmelle ajanjaksolle: 
radikalismin aikaan, uuden järjestön siirtymäkauteen sekä uuden partio-ohjelman kauteen. 

 
Keskeisenä tutkimustuloksena ilmeni, että partioaikuiset vaikuttivat laajimmin uuden 
partiotoiminnan piirissä. Sekä partioradikalismi että kasvatuksellisuus jäivät lopulta pienen piirin 
puheiksi, eivätkä vaikuttaneet kentällä sillä tavoin, kuin ne on partion historiassa esitetty ja toivottu. 
Radikalismi synnytti kuitenkin sen partiolaisen identiteetin, jonka pohjalta uusi järjestö luotiin. 
Partioaikuiset muistavat partiotoiminnastaan hyvin erilaisia asioita, eikä kattojärjestön 
standardisointi vaikuta muistelusten perusteella aivan niin aukottomalta, kuin se 
historiankirjoituksessa usein esitetään: kesti kauan, ennen kuin Suomen Partiolaisista muodostui 
niin ohjelmallisesti kuin aatteellisestikin yhtenäinen järjestö. 
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1. Johdanto 

 

Partioliike perustettiin Isossa-Britanniassa, jossa sen perusti alun perin poikien järjestöksi 

korkea-arvoinen buurisodan veteraani Robert Baden-Powell vuosina 1907–1908. 1908 

ilmestyi ensimmäinen versio partiopoikien ohjekirjasta Scouting for Boys. Muutamia vuosia 

myöhemmin hänen sisarensa Agnes alkoi järjestää toimintaa ja kirjoittaa kirjoja myös 

partiotytöille, ja tyttöjen partiotoiminta lähti maailmalla lopullisesti nousuun Baden-Powellin 

Olave-vaimon asetuttua tyttöjen partioliikkeen johtohahmoksi.1 Partioliike oli siis alun perin 

suunnattu pojille ja miehille, mutta pian mukaan pääsivät myös tytöt ja naiset. Suomessa 

liikkeen toiminnassa ovat alusta asti mukana olleet sekä tytöt että pojat, mutta jo pian liikkeen 

alettua toimintansa Suomessa jaettiin tyttöjen ja poikien toiminta erilleen.2 

 

Käsitteenä partioaikuinen tai -kasvattaja on jatkuvan murroksen alla. Partiotoimintaa 

järjestävät ja ohjaavat vertaisjohtajina jo peruskoulun suorittaneet nuoret3, mutta 

vastuuhenkilö on nykyään aina aikuinen. Nuorten rooli ja heille annettu vastuun määrä 

järjestössä on vaihdellut aikojen saatossa. On myös paljon aluekohtaisia eroja siinä, 

minkäikäiset järjestävät toimintaa ylipäänsä, ja ketä pidetään soveltuvana esimerkiksi pienten 

partiolaisten johtajaksi. Myös yhteiskunnallisesti aikuisiksi miellettyjen, täysi-ikäisten 

aikuisten ja vertaisjohtajien suhde on muuttunut ajan kuluessa. Ilman aktiivisia nuoria 

partioaikuisia partiotoimintaa ei kuitenkaan voida toteuttaa.  

 

Suomalainen partioliike uudistui rajusti 1970-luvulla, kun Suomen Partiotyttö-4 ja 

Partiopoikajärjestöt5 yhdistyivät kahden vuoden siirtymäajan sisään Suomen Partiolaiset 

Ry:ksi. Mallia otettiin Ruotsista, ja taustalla vaikutti vahvasti suomalaisen koulujärjestelmän 

uudistus, jossa tyttö- ja poikakoulut poistuivat kansa- ja oppikoulujen muuttuessa yhtenäiseksi 

                                         
1 Baden-Powell, Robert & Boehmer, Elleke, Scouting for Boys: A Handbook for Instruction in Good Citizenship, 
2004, s.4. 
2 Paavilainen, Marko, Aina valmiina – Partioliike Suomessa 1910—2010, 2010, s. 30—35. 
3 Aiemmin jopa nuoremmat, 11—13 -vuotiaat. 
4 Jatkossa SPTJ. 
5 Jatkossa SPJ. 
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peruskoululaitokseksi vuodesta 1968 alkaen.6 Tutkimukseni keskiössä ei kuitenkaan ole 

sukupuolinäkökulma, vaan tarkastelen sitä osana muita järjestössä tapahtuneita muutoksia: 

radikalismia, kasvatusta ja yhteiskasvatusta, uutta toimintaa ja yhteistoimintaa, sekä 

uudistusmieltä ja vanhoja ”kovan linjan partiolaisia”. Todellisuudessa 1970-luvun 

uudistuksesta teki poikkeuksellisen se, että luotiin kokonaan uusi järjestö, ei ainoastaan 

yhdistetty pintapuolisesti kahta järjestöä.7  

 

 

1.1. Tutkimuskysymys 

 

Yksinkertaistettuna tutkimuskysymykseni kuuluu seuraavasti: kuinka Suomen Partiolaiset 

syntyi nykyisenkaltaiseksi järjestöksi nuorten partioaikuisten vaikutuksesta. Käsittelen tässä 

tutkimuksessa järjestön syntyyn ja muovautumiseen liittyviä tapahtumia 1960-luvulta 

vuoteen 1982. Pyrin avaamaan tässä tutkimuksessa niitä asioita, jotka Suomen Partiolaisissa 

muuttuivat uuden järjestön syntymisen myötä, ja sitä, kuinka partioaikuiset pystyivät niihin 

vaikuttamaan. Sivuan myös sitä, millaiseksi partioaikuisuus uudessa järjestössä muovautui 

nuorten partioaikuisten oman panoksen ansiosta, eli sitä, millaiseksi he itse kykenivät roolinsa 

järjestössä muuttamaan. 

 

Maailmanlaajuisesti partiotytöt ja -pojat toimivat pitkälti erillään yhä edelleen, ja 

maailmanjärjestöt ovatkin järjestäytyneet nimillä World Organization of Scout Movement 

(WOSM) ja World Association of Girl Guides and Girl Scouts (WAGGGS).8 Suomen Partiolaisten 

jäsenet kuuluvat kuitenkin poikkeuksellisesti kumpaankin maailmanjärjestöön.9 Tästäkin 

syystä on tärkeää tarkastella Suomen Partiolaisten ainutlaatuista muodostumista kahden 

                                         
6 Paavilainen, Aina valmiina, 2010, s. 418—419; Aro, Elina, Kas tomupilvi nousee… Partiotytöt johtajapolulla, 
2005, s. 114—116. 
7 Uuden järjestön viralliseksi perustamispäiväksi on merkitty 23.4.1972. Aro, Elina, Kas tomupilvi nousee, 2005, 
s. 116; Paavilainen, Aina valmiina, 2010, s. 422. 
8 Suomen Partiolaiset: https://www.partio.fi/tule-mukaan/mita-partio-on/kansainvalisyys/. Luettu 1.4.2020. 
9 Etenkin Partiotyttöjen maailmanjärjestön kohdalla tilanne on todella poikkeuksellinen: se hyväksyy yleensä 
jäsenikseen vain tyttöjä. Partiopoikien järjestön jäseneksi on jo joitakin vuosia hyväksytty myös tyttöjä. Suomen 
Partiolaiset: https://www.partio.fi/suomen-partiolaiset/tietoa-meista/organisaatio/maailmanjarjestot/. Luettu 
4.4.2020. 
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keskenään hyvin erilaisen järjestön pohjalta. Yleisesti julkisuudessa puhutaan enimmäkseen 

muutoksesta, joka vaikutti järjestötasolla ja organisaatiossa, mutta mikä on yksittäisen 

partioaikuisen rooli tämän muutoksen toimeenpanossa? Oletuksenani on, että aikuisuus ja 

aikuiset jäivät yleensä partiossa vähemmälle huomiolle toiminnan keskittyessä vahvasti 

nuorisotyöhön. Saiko partioaikuinen muutoksen keskellä toimintaansa ohjeita ja tukea? 

Kenen ääntä partiossa kuultiin? Nämä tekijät toimivat siis tutkimukseni fokuksena. 

 

Tutkimukseni rajautuu 1960-luvun alun ”partion hulluista vuosista”, eli muutoksen 

alkulähteiltä vuoteen 1982, jolloin kehitettiin jälleen uusi partio-ohjelma. Tuolloin 

partioradikaalien ajamat uudistukset puvustuksessa, suorituksissa sekä muussa ohjelmassa 

pyyhkäistiin takaisin partion perinneajoille.  Partiopuvuissa ja -suorituksissa palattiin hyvin 

lähelle vanhaa linjaa: toimintaa muokattiin esimerkiksi jälleen muodollisempaan suuntaan. 

Täysin ei tietenkään voitu palata ajassa taaksepäin, sillä uusi kattojärjestö toimi yhteisten 

arvojensa pohjalta hyvin eri tavalla kuin erillisjärjestöt olivat toimineet. Kattojärjestöön 

viitatessani tarkoitan tässä tutkimuksessa nimenomaan Suomen Partiolaiset – Finlands 

Scouter ry:tä. Partioaikuisten vaikutukset järjestöön voidaan tällä aikajanalla jakaa kolmelle 

ajanjaksolle: radikalismin aikaan 1960-luvulla ja 1970-luvun taitteessa, uuden järjestön 

siirtymäkauteen 1970-luvun alkupuolella sekä uuden partio-ohjelman ja -puvun kauteen, noin 

vuodesta 1975 vuoteen 1982. 

 
 

1.2. Käsitteet 

 

Tärkein käsitteeni partioaikuisuus nousi keskustelun kohteeksi suomalaisessa partioliikkeessä 

1960-luvun lopulla. Suomalaisen partioliikkeen toiminta perustuu pitkälti vapaaehtoistyöhön 

ja -toimintaan. Nämä kaksi käsitettä voidaan määritellä hieman eri tavoin, mutta ne eivät ole 

keskenään millään muotoa vastakkaisia. Ne ovat kuitenkin tärkeitä partioaikuisuuden 

määritelmän kannalta. Nämä määritelmät vaihtelevat riippuen siitä, millainen organisaatio 

vapaaehtoisuuden taustalla vaikuttaa. Jussi Mäkisen määritelmän mukaan 

vapaaehtoistoiminnalla voidaan tarkoittaa yhdistystoimintaa ja tukihenkilötyötä tukevaa 

toimintaa, vaikuttamistyötä ja aktiivista kansalaisuutta. Vapaaehtoistyö puolestaan on 
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välittömämpää, tuettavan kohtaamiseen perustuvaa, koulutetun vapaaehtoisen tekemää 

työtä. Vapaaehtoistyöllä on kuitenkin joitakin yleisesti hyväksyttyjä perusominaisuuksia, jotka 

vaikuttavat organisaation tai työntekijän taustasta riippumatta: vapaaehtoistyö suuntautuu 

tekijästä ulospäin, se on palkatonta, organisoitua ja se perustuu vapaaseen tahtoon.10  

 

Valitsin Mäkisen määritelmän tähän tutkimukseen, sillä se kuvailee mielestäni erinomaisesti 

Suomen Partiolaisten vapaaehtoistyötä ja -toimintaa. Sekä vapaaehtoistoiminta ja -työ ovat 

keskeisiä järjestön oikeanlaisen toiminnan kannalta. Voidaankin ajatella, että partiojärjestössä 

pienten partiolaisten vanhemmat muodostavat vapaaehtoistoiminnan tukirangan: he 

huolehtivat usein esimerkiksi kuljetuksista ja myyjäisistä, heitä pyydetään usein leireille 

mukaan vaikkapa kokkaamaan. Vapaaehtoistyö puolestaan on niiden varassa, joita tässä 

tutkimuksessa kutsun partioaikuisiksi: he toimivat partiolaisten välittömässä läheisyydessä 

toimintaa ohjaten. Heidät on myös useimmiten koulutettu tehtäväänsä. Tässä tutkimuksessa 

keskityn ensisijaisesti vapaaehtoistyöntekijöiden osaan järjestössä, en niinkään 

vapaaehtoistoimintaan. 

 

Partioaikuisilla tarkoitetaan siis tässä tutkimuksessa niitä henkilöitä, jotka 

vapaaehtoistyöntekijän ominaisuudessa toimivat johtajana tai toiminnanohjaajana 

nuoremmille partiolaisille tai johtajina esimerkiksi lippukunnassa. Partioaikuisuuden 

määritelmää ei näin ollen voida tarkkaan sitoa tiettyyn ikähaarukkaan tai tiettyihin tehtäviin. 

Partioaikuinen onkin laajempi termi, kuin esimerkiksi laumanjohtaja, partiojohtaja tai 

vartionjohtaja. Saamani aineiston pohjalta keskityn tutkimuksessani erityisesti nuoriin 

partioaikuisiin, eli noin 11—35-vuotiaana partion toimintaa ohjanneisiin henkilöihin. 

Tarkoituksenani ei ole kuitenkaan tutkia esimerkiksi partion tukihenkilöinä järjestön 

ulkopuolella toimineita vanhempia tai muita aikuisia. 

 

Rooli on käsitteenä monimuotoinen, ja se liittyy suoraan tutkimukseni otsikkoon. Henkilön 

rooli partioliikkeessä on ennen kaikkea sosiaalinen rooli, johon kohdistuu distinktiivisiä 

                                         
10 Mäkinen, Jussi, Vapaaehtoistyöstä, 2017, s. 16—19. 
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rooliodotuksia ja roolivaatimuksia.11 Mikä oli partioaikuisen rooli Suomen Partiolaisten 

murroksessa? Partioaikuisen rooli järjestössä muuttui partiojärjestön muuttuessa: sitä 

muokattiin tietoisesti, mutta se muuttui myös luonnollisesti partiokasvatuksen muuttuessa.  

 

Sivuan tässä tutkimuksessa myös termiä ”sukupuolittunut kasvatus”. Tarkoitan tässä 

yhteydessä sukupuolittuneella kasvatuksella partioliikkeessä vahvasti vaikuttanutta 

toiminnan ja kasvatuksen sukupuolittamista, joka vaikutti liikkeen ihanteissa ja toiminnassa 

etenkin ennen uuden kattojärjestön perustamista.12 Sukupuolittunut kasvatus muuttui SPTJ:n 

ja SPJ:n yhdistyessä yhteiskasvatukselliseen suuntaan. 1960-luvun lopullakin Suomessakin 

vaikuttanut Neilliläinen kasvatussuuntaus kannatti voimakkaasti vapaata kasvatusta13 ja sen 

myötä yhteiskasvatusta.14 Neilliläisen yhteiskasvatuksen menetelmän mukaan sukupuolten 

väliset suhteet kasvavat terveemmiksi, jos ne eivät kasva toisistaan tietämättöminä 

illuusioiden vallassa: tyttöjä ja poikia tulisi todella kasvattaa yhdessä, jotta toisesta 

sukupuolesta ei kasvaisi jotain myyttistä ja kiellettyä.15 Yhteiskasvatuksen periaate muodostui 

lopulta nykyisenkaltaisen suomalaisen partioliikkeen kulmakiveksi. 

 

 

1.3. Aikaisempi tutkimus 

 
Partio on aiheena herättänyt vähän akateemista kiinnostusta. Koska kyseessä on niin sanotusti 

”liike” ennemmin kuin organisaatio tai järjestö, se keskittyy tieteellistä tutkimusperinnettä 

enemmän suullisiin perinteisiin, tarinoihin ja historiikkeihin. Näin ollen partio tutkimuksen 

kohteena tuo tutkijalle omanlaisensa haasteen, sillä sen elinikäiset jäsenet ovat liikkeelle 

uskollisia ja historiansa tuntevia – historiallista tutkimusta ei juuri kaivata, jos historia 

näyttäytyy kaikille ”tuttuna” kertomuksena. Vaikka partioliike näyttelee maailmanlaajuisesti 

                                         
11 Ikola, Osmo (toim.), Sananjalka – Suomen kielen seuran vuosikirja 23, 1981, s. 43. 
12 Palm, Aarno ”Partiotyön tavoitteet ja työmenetelmät eri ikäkausina” kokoelmassa: Sekalaista (kirjeitä, 
ilmoituksia ja piiriviestejä) 1950— 1960-luvuilta, Partiolippukunta Vaarojen Vaeltajien arkistot, Kontiomäki. 
13 Neilliläinen vapaa kasvatus perustui lapsen itsesäätelyn vahvistamiseen: lapsi syö ollessaan nälkäinen, oppii 
siistiksi, kun se haluaa, eikä sille huudeta eikä sitä lyödä. Sitä rakastetaan ja suojellaan ehdoitta. Neill, A.S., 
Summerhill – Kasvatuksen uusi suunta, 1968, s. 112. 
14 Savunen, Liisa, Partiotytöt Suomessa 1910–1972 – ”Katsokaa kauas ja ajatelkaa suuria asioita”, 1999, s. 82. 
15 Neill, A.S., Summerhill – Kasvatuksen uusi suunta, 1968, s. 70—71.  
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suurta roolia linkittyen läheisesti yhteiskunnallisesti tärkeisiin aiheisiin kuten militarismiin, 

sukupuoleen ja luokkajakoon, se on jäänyt marginaaliin tutkimuksissa, jos ei oteta huomioon 

liikkeen perustajaan, Robert Baden-Powelliin liittyviä tutkimuksia ja elämänkertoja. Yleisesti 

ottaen partioliikettä koskevat tutkimukset ovatkin hyvin paikallisia.16 

 

Aikuisten rooli ja niin sanottu johtajapula on ollut suomalaisen partioliikkeen puheenaihe jo 

muutamia vuosikymmeniä. Johtajapulalla viittaan tässä tutkimuksessa partioliikettä 

toistuvasti vaivaavaan ongelmaan, jossa etenkin opiskelemaan lähteviä nuoria aikuisia on ollut 

vaikeaa pitää toiminnassa mukana.17 Aikuisuus partiossa on kuitenkin partiolaisia itseään vielä 

vähemmän käsitelty aihe, ja he tuntuvat jäävän kertojana sivurooliin myös saatavilla olevassa 

kirjallisuudessa.  

 

Aikuisuus partiossa on myös aihe, jonka Suomen Partiolaiset mainitsee nettisivuillaan 

aiheeksi, josta tutkimusta toivotaan lisää. Aikuisten ja johtajien omaa näkökulmaa ja toimintaa 

ylipäänsä on ryhdytty painottamaan vasta viime vuosina. Usein partiota käsittelevät 

tutkimukset ovatkin Suomessa kasvatustieteen opinnäytteitä, jotka käsittelevät partiolaisia 

lapsina tai kasvattajina muissa yhteyksissä.18 Lisäksi partiotutkimusta on tuotettu paljon 

esimerkiksi kehitysyhteistyön ja ensiapukoulutuksen näkökulmista. Aikuisuuden näkökulmaa 

partioliikkeessä käsittelevät tutkimukset ovat usein myös kasvatusta tai johtamista 

tutkiskelevia.19 Nämä aikuisuutta tai kasvatusta partioliikkeessä käsittelevät opinnäytteet ovat 

usein paikallisia, yhteen lippukuntaan20 keskittyviä tutkimuksia, ja niiden tutkima ajanjakso 

                                         
16 Warren, Allen, ”Understanding Scouting and Guiding After a Hundred Years”. Teoksessa Block, Nelson R. & 
Proctor, Tammy M. (toim.), Scouting Frontiers: Youth and the Scout Movement's First Century, 2009, s. 11—13. 
17 Savunen, Partiotytöt Suomessa 1910–1972, 1999, s. 90—91. 
18 Mäkinen, Seppo, Partio kasvattajana, Kasvatustieteen pro gradu -tutkielma, Jyväskylän yliopisto, 2013; 
Piensoho, Emmi, Konstruktivistisen oppimiskäsityksen toteutuminen partiolippukunnassa. Opettajien 
lisäkoulutuksen pro gradu -tutkielma, Tampereen yliopisto, 2007. 
19 Järvinen, Anu, Nuoret vartiojohtajat partiokasvattajina. Kasvatustieteen pro gradu -tutkielma, Jyväskylän 
yliopisto, 2002; Pensola, Veina, Aikuisen rooli lippukunnassa. Kansalaistoiminnan ja nuorisotyön opinnäytetyö, 
HUMAK, 2016; Räsänen-Ala-Aho, Marja-Leena, Johtamistyylit ja johtamistyytyväisyys partiojohtamisessa. 
Johtamisen ja kansainvälisen liiketoiminnan maisterin tutkinnon tutkielma, Aalto-yliopisto, 2011; Korhonen, 
Satu, Partio ja kasvatustyö – kasvatusalalla työskentelevien näkemyksiä partioharrastuksen ja työn yhteydestä 
sekä kasvatustavoitteista. Kasvatustieteen pro gradu -tutkielma, Tampereen yliopisto, 2009. 
20 Yhden kunnan tai kaupungin, toisinaan kaupunginosan tai seurakunnan alueella toimivat sudenpentujen 
laumat ja vartiolaisten vartiot muodostavat lippukunnan, eli hallinnollisen yhteenliittymän, joka toimii 
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painottuu usein 2000-luvulle. Aikarajausten painotuksen vuoksi nämä tutkimukset eivät ole 

hyödyllisiä oman tutkimukseni kannalta.  

 

Aikaisemmassa kirjallisuudessa partiotyttöjä ja partiopoikia on myös käsitelty paljon erikseen, 

mutta vertaileva ote on vähäistä tai voi puuttua jopa kokonaan. Aineistoni ja kokemukseni 

perusteella vaikuttaa jopa siltä, että partioliikkeen myöhemmissä vaiheissa sukupuolta ei ole 

juuri pidetty tutkimuksen aiheeksi tärkeänä tai kenties sopivana – eihän sukupuolten 

erottelun ajatus sovi nykyaikaiseen suomalaiseen partioliikkeeseen. Yhteistoiminta ei 

kuitenkaan 1970-luvulla syntynyt historialliseen tyhjiöön, vaan on tärkeää tarkastella sitä 

osana yhteiskunnan murrosta, joka osaltaan muokkasi suomalaista partioliikettä kohti sen 

nykyistä arvopohjaa. 

 

Laajimmaksi ja ehkäpä sitä kautta tärkeimmäksi teokseksi tämän tutkimuksen kannalta 

osoittautui Marko Paavilaisen varsin tuore historiateos Aina valmiina – Partioliike Suomessa 

1910–2010.21 Paavilaisen kattavassa tarkastellaan suomalaista partioliikettä sen syntyajoista 

lähes nykypäivään saakka, ja luonnollisesti teoksessa painottuvat liikkeessä tapahtuneet 

muutokset. 

 

Suomen Partiotyttöjärjestön tilaama ja Liisa Savusen kirjoittama Partiotytöt Suomessa 1910–

197222 etenee temaattisesti käsitellen Partiotyttöjärjestön suurimpia ponnistuksia ja 

muutoksia. Partiotytöt Suomessa 1910–1972 antaa myös mielenkiintoista naisnäkökulmaa 

partioliikkeen etenkin kansainvälisesti miesvaltaiseksi miellettyyn historiaan.  

 

Vaikka sukupuolinäkökulma ei olekaan tutkimukseni keskiössä, on se kuitenkin otettava 

huomioon siitä syystä, että etenkin partiotytöt epäröivät järjestöjen yhdistymisen vaikutuksia, 

ja nimenomaan heillä oli pelko siitä, että oma järjestö olisi ajanut heidän asiaansa paremmin. 

                                         
rekisteröitynä yhdistyksenä. Lippukunta on niin sanotusti partion perusyksikkö. Lippukunta sanana otettiin 
Suomessa käyttöön 1930 -luvulla. Kiesiläinen, Kari (toim.), Partiokasvatus, 1983, s. 47. 
 
21 Paavilainen, Aina valmiina, 2010. 
22 Savunen, Partiotytöt Suomessa 1910–1972, 1999. 
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Vastaavaa tutkimusta suomalaisista partiopojista ei mitä ilmeisimmin ole erikseen tehty 

lukuun ottamatta joitain paikallistutkimuksia. 

 

Valitettavasti Savusen teos päättyy vuoteen 1972, jolloin Suomen Partiotyttöjärjestö lakkasi 

käytännössä Suomen Partiopoikajärjestön ohella olemasta ja luotiin uusi järjestö, Suomen 

Partiolaiset. Näin ollen Savusen teos ei kata aivan täysin tutkimaani ajanjaksoa. Koen kuitenkin 

tärkeänä myös historiallisen pohjustuksen, joka täytyy aloittaa partion poliittiselta 

ajanjaksolta, sillä suuri murroskausi alkoi partioliikkeessä jo 1960-luvulla.23 

 

Kari Rissan toimittama historiikkiteos Partio 75 vuotta24 on puolestaan näistä kolmesta 

suomalaisesta teoksesta historiikinomaisin. Teoksen kokonaisteemaksi onkin valittu 

suomalaisen partion 75-vuotisen taipaleen juhlavuoden teema ”Partiossa kasvaa 

vastuuseen”. Teema onkin pääsyy siihen, että valitsin tämän muuten hyvin tavanomaisen 

historiikin kirjallisuusaineistooni. Lisäksi olen käyttänyt tutkimukseni tukena partion 

ohjeteoksia Partiokasvatus25 ja Partiovasemmalla26, jotka ovat 1980-luvun lopun ohjeistuksia 

partiolaisia varten, ja sisältävät tietoa siitä, millaiseksi partioliike uudistuksensa jälkeen 

muuttui. 

 

Vaikka tutkimukseni käsitteleekin partioliikettä nimenomaan Suomessa, olen taustoittanut 

tutkielmassa liikettä myös kansainvälisestä näkökulmasta. Partioliikkeen historiasta kertoo 

alun perin Robert Baden-Powellin kirjoittama Scouting for boys - a handbook for instruction in 

good citizenship, jonka on julkaissut vuonna 2004 omine kommentteineen uudelleen Elleke 

Boehmer. Kansainvälisen partioliikkeen vuosisataista historiaa ja liikkeessä tapahtuneita 

muutoksia kuvaillaan teoksessa Scouting Frontiers: Youth and the Scout Movement's First 

Century, jonka ovat toimittaneet Nelson R. Block ja Tammy M. Proctor. Teos avaa 

partioliikkeen toimintaa eri kulttuureissa ja kuvailee sen kohtaamia haasteita. Teoksessa 

                                         
23 Savunen, Partiotytöt Suomessa 1910–1972, 1999, s. 80. 
24 Rissa, Kari (toim.), Partio 75 vuotta – Partiossa kasvaa vastuuseen, 1985. 
25 Kiesiläinen, (toim.), Partiokasvatus, 1983. 
26 Haavisto, Jukka (toim.), Partiovasemmalla, 1989. 
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kerrotaan myös, miksi partioliikkeestä on tehty niin vähän tutkimusta. Vähäinen tutkimuksen 

määrä onkin eräs tärkeä lähtökohta tämän tutkimuksen synnylle.  

 

Lisäksi 1960-luvun nuorison politisoitumisen taustateoksena tässä tutkimuksessa on toiminut 

Holly Scottin Younger Than That Now: The Politics of Age in the 1960s. Scottin teos käsittelee 

nuoruuden ideologian rakentamista 1960-luvun yhteiskunnassa ja sen käyttöä aktivismin 

tukena. Teos toimii tutkimuskirjallisuutenani erityisesti ensimmäisessä käsittelyluvussani, 

jossa peilaan partioradikalismia yhteiskunnan yleiseen tilanteeseen 1960-luvulla. Lisäksi 

suurten ikäluokkien suomalaisten erityispiirteiden kuvailun taustalla olen käyttänyt Terhi-

Annan Wilskan ja Jani Erolan toimittamaa teosta Yhteiskunnan moottori vai kivireki? Suuret 

ikäluokat ja 1960-lukulaisuus. 

 

 

1.4. Aineisto 

 

Alkuperäinen tarkoitukseni oli rajata partioaikuisuus tietylle alueelle Suomessa. Tämä asetti 

kuitenkin useampia haasteita tutkimukselleni, sillä esimerkiksi partiopiirit27 ovat uudistuneet 

juuri tutkimusajankohtanani. Uusien yhteispiirien jäseniksi tuli usein useampia tyttö- tai 

poikapiirejä.28 Lisäksi partiopiirit olivat olleet toiminnan kannalta merkityksellisiä vasta 1950-

luvulta lähtien, kun partioliittojen merkitystä toiminnassa alettiin vähentää.29 Näin ollen olisi 

ollut likipitäen mahdotonta tutkia tietyn alueen tai piirin partioaikuisia, sillä tyttö- ja poikapiirit 

eivät vastanneet maantieteellisesti toisiaan, saati sitten myöhemmin luotuja yhteispiirejä. 

Lisäksi iäkkäämpiä haastateltavia, jotka olisivat kiinnostuneita avustamaan tutkimuksessa, on 

vaikea löytää. Tämä johtuu siitä, että Suomen Partiolaiset ei säilytä yhteystietoja vanhoista 

jäsenistään rekisterissä, eli rekisterin kautta haastatteluun olisi saatu ainoastaan nykyään 

toiminnassa aktiivisesti mukana olevia. 

                                         
27Partio toimii Suomessa kolmetasoisessa organisaatiossa. Kattojärjestön alaisuudessa toimivat piirit. 
Lippukunnat toimivat pääsääntöisesti alueensa piirin alaisuudessa. Kiesiläinen, (toim.), Partiokasvatus, 1983, s. 
46–47. 
28 Liite 1. 
29 Paavilainen, Aina valmiina, 2010, s. 336–347. 
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Oltuani yhteydessä Suomen Partiolaisiin, Tampereen Partiolaisiin sekä Partiomuseoon, 

päätimme yhdessä yhteyshenkilöideni kanssa aloittaa haastattelupyyntöjen lähettämisen 

erityisesti sosiaalisen median ja sähköpostin avustuksella. Kirjoittamani 

haastattelupyyntökirje julkaistiin esimerkiksi Facebookin HC-partiolaiset-ryhmässä, joka on 

aktiivinen, entisille ja nykyisille partioaktiiveille tarkoitettu keskustelupalsta. Henkilöt, jotka 

olivat kiinnostuneita vastaamaan kysymyksiin, saivat itse olla minuun yhteydessä 

sähköpostilla tai puhelimitse. Tällä tavoin ajattelin helpoiten tavoittavani henkilöitä, jotka ovat 

kiinnostuneita auttamaan, ja joilla olisi myös partiosta jotain muisteltavaa, jotta saisin 

tutkimukseni kannalta relevantteja vastauksia.  

 

Tiedossani ei ole tarkkaan, mitä kautta kaikki haastattelemani henkilöt kutsun saivat, mutta 

lippukuntatietojen perusteella vaikuttaa siltä, että Tampereen Partiolaisten 

yhteydenottopyyntö ei juuri edennyt.30 Kehotuksenani oli myös kaikissa yhteyksissä jakaa 

pyyntöä eteenpäin mahdollisesti kiinnostuneille henkilöille, jotka eivät käytä sosiaalista 

mediaa. Tällä tavoin sain ”toisen käden kautta” lopulta kolme vastausta. 

 

Aineiston valikointimetodiksi vakiintui siis pian se, että on otettava mitä saa. Vanhoja, 

aktiivisia, muisteluun halukkaita partiolaisia ei löytynyt jonoksi asti. Muun aineiston ja 

kirjallisuuden puitteissa päätin valita haastateltaviksi 8—15 ensimmäistä vapaaehtoista. 

Kriteerinä oli, että haastateltava on toiminut partioaikuisen tehtävissä vuosien 1960—1982 

välillä. Haastattelut toteutettiin joko puhelimitse tai sähköpostilla siten, miten 

haastateltavalle parhaiten sopi.31 Lopulta kolme haastattelua tehtiin puhelimitse ja loput 

seitsemän vastausta sain sähköpostilla.  

 

                                         
30 Alun perin Tampereen Partiolaiset valikoitui yhteyskanavaksi käytännöllisyyden kautta, jotta haastatteluja 
olisi helppo suorittaa. Vallalla oleva tilanne esti kuitenkin lopulta kasvokkain tehtävät haastattelut. Tampere ei 
siis esiinny yliedustettuna aineistossani, eikä sitä tarvitse erikseen ottaa huomioon. 
31 Haastatteluihin on alaviitteessä merkitty toteutustapa. Kaikki lainaukset ovat suoria lainauksia joko 
saamastani tekstistä tai suoraan litteroidusta puheesta. Sulkeisiin ilman kursiivia merkityt huomautukset 
keskellä lainausta ovat omia selvennyksiäni. 



 
 
 

11 
 
 
 

Koostin tutkimuskysymykseeni nojaten viiden kohdan sähköpostikyselyn32, jonka 

tarkoituksena oli antaa mahdollisimman laajasti tilaa henkilön omille muisteluksille tarkkojen, 

rajattujen vastauksien sijaan. Tavoitteenani ei ollut koostaa tietynlaisia vastauksia, vaan antaa 

kokemuksen puhua. Puhelinhaastattelut toteutettiin saman kyselymateriaalin pohjalta, jotta 

vastaukset kuitenkin olisivat mahdollisimman kattavia tämän tutkimuksen kannalta. Yksi 

puheluista on koostettu kahdessa osassa, mutta viittaan siihen yhtenä haastatteluna. Puhelut 

on tallennettu äänitiedostoiksi ACR-sovelluksen avulla haastateltavien luvalla, ja olen 

litteroinut ne myöhemmin tekstimuotoon. Puhelu- ja sähköpostihaastattelujeni tukena käytin 

Raine Vallin ja Juhani Aaltolan teosta Ikkunoita tutkimusmetodeihin 1.33 

 

Viittaan haastateltaviin etunimellä tai sopimuksen mukaan partionimellä34 ja tarvittaessa 

paikkakunnalla, sillä yleinen toivomus oli, että lippukunnan nimeä ei mainittaisi, ellei se olisi 

välttämätöntä.35 Paikkakunnan tai partiopiirin mainitseminen on kuitenkin mielestäni 

perusteltua, sillä vain siitä tulee ilmi tutkielman laajuus ja erilaisten paikkakuntien väliset erot 

toiminnan muutoksessa. Tämän osittaisen anonymiteetin vaatimuksen vuoksi en myöskään 

mainitse muita haastateltavieni henkilötietoja edes lähdeluettelossani. Kaikki haastateltavat 

henkilöt ovat toimineet partioaikuisina käsittelemäni ajanjakson puitteissa.36 En myöskään 

viittaa nimellä haastatteluissa esiintyviin henkilöihin. Jos käsittelemäni asia nousee esiin 

useammassa kuin kahdessa haastattelussa, viittaan silloin haastatteluihin yleisesti alaviitteellä 

”haastatteluaineistot”. 

 

Haastattelujen lisäksi pääasiallisena lähdeaineistonani toimivat partioarkistoissa säilyneet 

kattojärjestön ohjeistukset lippukunnille37, sekä Partiojohtaja – Scoutledaren -lehden 

                                         
32 Liite 2. Haastatteluissa on mukana myös materiaalia, jota en lopulta käyttänyt tässä tutkimuksessa. 
33 Valli, Raine & Aaltola, Juhani, Ikkunoita tutkimusmetodeihin 1. PS-kustannus: Jyväskylä, 2015. 
34 Partionimet olivat partiossa käytettäviä lempinimiä, jotka olivat laajasti käytössä vielä 1990-luvulla, joissain 
lippukunnissa edelleen. 
35 Poikkeuksena koko nimellä viitataan partiokirjan kirjoittamisesta puhuttaessa ja partioliikkeessä yleisesti 
tunnetuista henkilöistä puhuttaessa. 
36 Liite 3. 
37 Kaikki arkistossa säilyneet Partiotalo tiedottaa -ohjeistukset vuosilta 1972–1974; (sama tiedote uudella 
nimellä) Lippukuntapostit vuosilta 1974–1979, Suomen Partiolaisten arkistot, Partioasema, Helsinki. 
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vuosikerrat 1971—1972. Vuonna 1971 lehdestä ilmestyi kuusi38 numeroa, 1972 kahdeksan.39 

Nämä vuosikerrat valikoituivat mukaan, sillä ne olivat lehden ensimmäiset tyttö- ja 

poikajohtajille suunnatut yhteiset vuosikerrat. 1972 on lisäksi Suomen Partiolaisten 

syntyvuosi, jolloin aloitettiin siirtymäaika uuteen järjestöön. Lehdissä käytiin kiivasta 

keskustelua tuoreen järjestön toimintatavoista ja yhdistymisestä, ja lisäksi se antoi 

partiojohtajille neuvoja toimintaan ja kasvatukseen. Näin ollen lehdistä saa erinomaisen kuvan 

kattojärjestön ja partiojohtajien välisestä vuorovaikutuksesta aloittelevassa järjestössä.  

 

 

1.5. Metodit ja rakenne 

 

Käytän tämän tutkimuksen aineistona lehtien ja ohjeistuksien lisäksi muistitietohistoriallisia 

aineistoja. Tälle aineistolle haasteellista oli erityisesti sen keruu, mutta myös sen tulkinta. 

Pyrin erityisen tarkasti siihen, että aineisto muodostuisi vapaan muistelun pohjalta, enkä 

antaisi haastateltaville liikaa valmiita vastauksia. Näin ollen kaikki saamani vastaukset eivät 

välttämättä vastaa suoraan tutkimuskysymykseeni. Tämän tutkimuksen kokoamisen apuna 

ovat toimineet teokset Muistitietotutkimus – metodologisia kysymyksiä40 sekä 

Tutkimushaastattelun käsikirja41. Lisäksi olen käyttänyt tutkimuksen tukena Katja-Maria 

Miettusen artikkelia Muistelu historiantutkimuksen haasteena ja mahdollisuutena.42 

 

Haastatteluaineistoja tulkittaessa kertojan subjektiivisessa tietoisuudessa tapahtuneet 

muutokset on otettava huomioon. Muistietoa on tulkittava eri tavoin kuin kirjallista aineistoa 

ja huomioitava myös se, mitä kertoja ei muista tai mitä hän jättää kertomatta.43 Jorma Kalelan 

mukaan ”Kun muistitietoa käytetään lähteenä, päätelmien peruslähtökohdaksi nousee 

                                         
38 Lehden numerot 4 & 5 ilmestyivät samoissa kansissa, siksi lähdeviitteissä 4-5/1971. 
39 Viittaan lehtiin numerolla ja vuosikerralla, sillä kyse on pienistä lehdistä, eikä sivunumerolla viittaaminen olisi 
mielekästä. Lisäksi toinen vuosikerta löytyi arkistosta vain kirjaksi painettuna, eivätkä sivunumerot siis 
välttämättä vastaa alkuperäisiä. 
40 Teoksessa Fingerroos, Outi et al. (toim.), Muistitietotutkmus – metodologisia kysymyksiä, 2006. 
41 Hyvärinen, Matti et al. (toim.), Tutkimushaastattelun käsikirja, 2017. 
42 Miettunen, Katja-Maria, Muistelu historiantutkimuksen haasteena ja mahdollisuutena, 2014. 
43 Portelli, Alessandro, ”Mikä tekee muistitietotutkimuksesta erityisen”. Teoksessa Fingerroos, Outi et al. 
(toim.), Muistitietotutkmus – metodologisia kysymyksiä, 2006, s. 58–59. 



 
 
 

13 
 
 
 

kertojan tapa muistaa ja kertoa”.44 Muisteleminen on siis erotettava muistamisesta,45 mutta 

se ei tee muistelemisesta lähdeaineistona huonompaa. Tärkeää on havaita, että historiakuvat 

eivät muotoudu itsestään, vaan niitä rakennetaan aktiivisesti. Voidaan jopa ajatella, että 

menneisyyttä ei ole olemassa ilman siitä kertovaa narratiivia.46 Muistitiedollisen aineiston 

kohdalla on myös tärkeää havaita, että ihmisillä on oikeus muistaa ja kertoa asioita 

haluamallaan tavalla.47 Muisteleminen antaa siis tälle tutkimukselle arvokkaan näkökulman 

nimenomaan partioaikuisen identiteetin rakentumisen näkökulmasta48 – mille asioille 

muisteluksissa annetaan painoa? Olen koonnut haastatteluaineistoni itse, mutta vallalla 

olevan poikkeustilan49 vuoksi haastatteluja ei voitu järjestää kasvokkain. Tuon ajan 

partioaikuiset ovat nykyään pitkälti eläkkeellä, ja tapahtumista kulunut aika on hyvä ottaa 

huomioon analyysissa.  

 

Laajalle alueelle keskittyvistä haastatteluistani on tietysti liki mahdotonta tehdä yleisiä 

päätelmiä, mutta tutkimukseni tarkoituksena onkin nimenomaan tutkia toiminnan muutosta 

ja pohtia sitä ottaen huomioon yksittäisten partioaikuisten kokemukset. Koska myös 

käsittelemäni ajanjakso on laaja, on tärkeää kiinnittää myös huomiota siihen, minä vuosina 

haastateltava tarkalleen on toiminut partioaikuisena. 

 

Tutkin Suomen Partiolaisten syntyä kolmen muutoksen teeman kautta, joiden sisällä 

käsittelen tapahtuneita muutoksia pääosin kronologisesti. Nämä teemat toimivat myös 

käsittelykappaleideni teemoina. Keskeisiksi nousi kolme suurta muutoksen teemaa, jotka 

vaikuttivat sekä siihen, että uusi järjestö päätettiin perustaa, että siihen, millaiseksi järjestö 

muotoutui. Peilaan näitä tapahtumia aikakauden nuorten partioaikuisten näkökulmiin eri 

puolilta Suomea: sitä, miten partioaikuiset muutoksen teemoihin vaikuttivat ja millaiseksi 

                                         
44 Kalela, Jorma, ”Muistitiedon näkökulma historiaan”. Teoksessa Fingerroos, Outi et al. (toim.), 
Muistitietotutkmus – metodologisia kysymyksiä, 2006, s. 75. 
45 Tämän vuoksi tässä tutkimuksessa puhutaan muisteluksista, ei muistoista tai muistelmista. 
46 Miettunen, Katja-Maria, Muistelu historiantutkimuksen haasteena ja mahdollisuutena, 2014, s. 167–170. 
47 Teräs, Kari & Koivunen, Pia, ”Historiallinen muistitietohaastattelu”. Teoksessa Hyvärinen, Matti et al. (toim.), 
Tutkimushaastattelun käsikirja, 2017, s. 163. 
48 Miettunen, Katja-Maria, Muistelu historiantutkimuksen haasteena ja mahdollisuutena, 2014, s. 174. 
49 COVID-19 -epidemia, jonka vuoksi keväällä 2020 kehotettiin välttämään ylimääräisiä ihmiskontakteja etenkin 
riskiryhmien osalta. 
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partioaikuisuus niiden myötä muodostui. Käsittelen jokaisessa luvussa yhtä teemaa 

kirjallisuuden antamasta näkökulmasta vertaillen sitä lehtiin ja ohjeistuksiin ja siihen, miten 

haastateltavani ovat tapahtumia muistelleet. Teemoja, joiden pohjalta käsittelen Suomen 

Partiolaisten syntyä ovat: 

1) ”Nuorten ääni”, eli nuorison ja vertaisjohtajuuden nousu 

1960-luvun yhteiskunnassa nuoriso pyrki valtaan. Näin kävi myös partioliikkeessä. 

Ensimmäisessä käsittelykappaleessa käsittelen nuorten partioaikuisten 

demokratiantavoittelua ja lopulta myös valtaannousua partioliikkeen sisällä: sitä, millaiseksi 

nämä partioaikuiset halusivat partioliikettä muuttaa. Tarkastelen myös sitä, miten osa 

partioradikaaleista halusi määritellä partioaikuisen roolia uudelleen, mutta maltillisemmat ja 

etenkin vanhemmat partioaikuiset näkivät suuret muutokset jopa tarpeettomina.  

2) Kasvatuksellisuuden nousu ja kehitys partioliikkeessä 

Uudistuva partioliike pyrki kehittämään kasvatustaan ja standardisoimaan järjestön 

kasvatustavoitteet valtakunnallisiksi. Toisessa käsittelykappaleessa käsittelen siis 

partiokasvatusta, partioaikuisten siitä käymää keskustelua ja sen luonteen muutosta. 

Keskeiseksi nousee erityisesti se, miten eri tavalla kattojärjestö ja partioaikuiset näkivät 

partiokasvatuksen ja sen toteutumisen. 

3) Ikäkaudet ja käytännön toiminnan muutos 

Järjestön yhdennettyä organisaation tasolla oli vuorossa ohjelmallisen yhteneväisyyden 

tavoittelu. Suomen Partiolaiset joutui suuren haasteen eteen, kun ryhdyttiin kehittämään 

uusia ikäkausiohjelmia, jotka olisivat mieleen kaikille suomalaisille partiolaisille. Kolmas 

käsittelykappaleeni pureutuu siihen, miten toiminta partion piirissä käytännössä uudistui ja 

miten partioaikuiset siihen suhtautuivat. Uusi järjestö ei osallistavuudestaan huolimatta 

kyennyt kehittämään ohjelmaansa ilman suuria ristiriitoja partioaikuisten kesken. Nämä 

ristiriidat vaikuttivat suuresti siihen, millaiseksi partioliike lopulta muodostui 1980-luvulla. 
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2. Partionuoriso havahtuu 

 

Kaikkea partioaikuisten toimintaa järjestön piirissä ei todellakaan voida niputtaa pelkkään 

toiminnanohjaukseen ja vertaisjohtajuuteen. Partioaikuinen toimii myös esimerkkinä ja 

suunnannäyttäjänä. Partioaikuinen vaikuttaa pelkällä persoonallaan ja olemuksellaan siihen, 

millaiseksi toiminta partiossa muodostuu ja kuinka partiolaiset viihtyvät toiminnassaan. On 

myös tärkeää muistaa, että valtaosa niistä, joita tässä tutkimuksessa kutsutaan 

partioaikuisiksi, olivat tutkimallani ajanjaksolla vielä verrattain nuoria omine teinikapinoineen.  

 

1960-lukua voidaan hyvällä omalla tunnolla kutsua nuorisoaktivismin vuosikymmeneksi. 

Nuoruus nähtiin tuolloin usein elämänvaiheen sijaan poliittisena identiteettinä, ja iskulause 

kuuluikin ”Älä luota keneenkään yli 30-vuotiaaseen”. Käytännöllisesti katsoen nuoruuden 

käsite syntyi yhteiskunnalliselle pohjalle, jossa sotien jälkeisenä aikana nuoria oli yhtä-äkkiä 

enemmän kuin koskaan ennen. Nuoret nähtiin kehysryhmänä, jolla ei ollut todellista valtaa 

vaikuttaa, mutta joille kyseinen valta kuuluisi. Nuorista tehtiin muutoksen symboli.50 

Muutamat nuoret kokivatkin vaikutusmahdollisuutensa nimenomaan partiossa 

olemattomiksi, ja siirtyivät vaikuttamaan esimerkiksi poliittisiin opiskelijajärjestöihin.51 

Nuorisotyö muuntui nuorisopolitiikaksi Suomessa, kun opiskeleva nuoriso alkoi liikehtiä ja 

politikoida 1960-luvulla. Nuorisopolitiikassa korostettiin tuolloin vapaata toimintaa, mutta silti 

kasvatuksellisuutta. Myös nuorisopolitiikassa puhuttiin 1960-luvun lopulla järjestökriisistä, eli 

järjestöt eivät olleet nuorison mielestä ajan tasalla.52 Yleisenä toivomuksena oli, että 

nuorisotyön muutos nuorisopoliittiseen suuntaan saisi yli 15-vuotiaat pysymään mukana 

partiotoiminnassa. Näin ollen nuorisopolitiikalla pyrittiin vaikuttamaan niin johtajapulaan kuin 

partioaikuisuuteenkin.  

 

Nuorison liikehdintä saavutti siis lopulta myös suomalaisen partioliikkeen, sillä ajan henki 

tavoitti myös oppikoulunuorison, joita oli partiolaisista huomattava määrä – teiniliiton 

                                         
50 Scott, Holly V., Younger Than That Now: The Politics of Age in the 1960s, 2016, s. 1–3, 95–96.  
51 Paavilainen, Aina valmiina, 2010, s. 407. 
52 Telemäki, Matti, Johdatus nuoruuden ja nuorisotyön historiaan, 1984, s. 127–128.  
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opiskelijaradikaaleista puhumattakaan. Partioliike ympäri maailman oli jo muutamia vuosia 

elänyt kriisissä. Nuorten mukaan partio oli jäänyt ajastaan jälkeen nimenomaan siksi, että 

”vanhat” hallitsivat järjestöä.53 Partioradikaalien keskustelu velloi edestakaisin etenkin 

Partiojohtaja-lehdessä. Todellisuudessa myös iäkkäämmät partioaikuiset ajoivat nuorten 

asemaa järjestössä. Tapani Leppälä kritisoi Partiojohtajassa nuorten sokeaa halua johtaa 

yksin: hän uskoi vilpittömästi, että nuorisopolitiikassa oli jo havaittu nuorten halu osallistua, 

ja ettei uudistuksissa näin ollen kyse ollut ainoastaan nuorison vaatimuksista. Leppälän 

mukaan oli nurinkurista, että partion nuoret eivät malttaneet odottaa 30-vuotispäiviään 

päästäkseen vallankahvaan. Hän ilmaisi kuitenkin toivomuksensa siitä, että partiosta ei 

koskaan tulisi järjestöä, jossa keski-ikäiset johtavat nuoria.54 Kautta linjan vanhemmatkin 

partioaikuiset toivoivat, että johtajisto malttaisi antaa tilaa myös nuorison omille 

spontaaneille ideoille sen sijaan, että he ”eläisivät uudelleen omaa nuoruuttaan”.55  

 

Käsittelen tässä luvussa sitä, kuinka partiokriittiset ja radikaalit nuoret nousivat barrikadeille 

Suomessa vaatien uudistusta partioon – ja saivat sen lopulta aikaan. Partiokriittisyydellä tai -

radikalismilla tarkoitetaan oppositiomielipiteitä, jotka levisivät 1960-luvulta yhdistymistä 

seuraavan siirtymäkauden ja rakenneuudistuksen aikaan. Rakenneuudistuksella tarkoitetaan 

tässä uudistustoimenpiteitä, jotka paradoksaalisesti tapahtuivat lähes kokonaan 

yhteisjärjestön perustamisen jälkeen. Uudistuksessa pyrittiin muun muassa yhdistämään 

koulutusjärjestelmät ja pukeutuminen, mutta myös korostamaan partion merkityksellisyyttä 

yhteiskunnallisesti sekä luomaan suhteita esimerkiksi Neuvostoliiton pioneerijärjestöön. 

Partion rakenneuudistuksessa ei siis missään nimessä ollut kysymys pelkästään tyttö- ja 

poikatoiminnan yhdistämisestä, vaikka se kuuluukin siihen yhtenä keskeisenä osana.56 Myös 

yhteistoiminnan tarpeen synty on nähty suomalaisessa partioliikkeessä partioradikaalien 

aatteiden tuloksena. Partiokriittisyys oli yksi keskeisimmistä syistä sille, että partiojärjestö 

päätyi Suomessa uudistumaan niinkin radikaalisti.57 Tässä kappaleessa avaan sitä, millaisia 

                                         
53 Paavilainen, Aina valmiina, 2010, s. 390–391. 
54 Partiojohtaja 6/1971. 
55 Partiojohtaja 6/1972. 
56 Paavilainen, Aina valmiina, 2010, s. 427. 
57 Savunen, Partiotytöt Suomessa 1910–1972, s. 82. 



 
 
 

17 
 
 
 

tavoitteita partioradikaaleilla Suomessa oli ja miten ne toteutuivat. Tarkastelen erityisesti sitä, 

kuinka laajan piirin radikalismista oli lopulta kysymys: millaisella alueella partiokriittisyys 

vaikutti, jos vaikutti. Radikalismi sijoittuu siis partioliikkeessä 1960-luvun alusta 1970-luvun 

alkuun. Tässä yhteydessä haastateltavani ovat juuri tämän aikakauden nuoria partioaikuisia, 

mutta näkyivätkö hullut vuodet ja radikalismi heidän toiminnassaan todellisuudessa? 

 

 

2.1. Partion hullut vuodet 

 

1960-luvun lopun nuorison nousu käynnisti partiossakin vuodet, joita Marko Paavilainen 

kutsuu ”partion hulluiksi vuosiksi”. Yleisesti ottaen maailmalla hulluksi vuodeksi on kutsuttu 

vuotta 1968, jolloin ympäri maailmaa esiintyi laajoja nuorisomellakoita ja nuorisoradikalismi 

saavutti huipentumansa. Todellisuudessa poliittista liikehdintää oli ollut näkyvillä 

partioliikkeessä jo 1960-luvun alkupuolella. Tuolloin nuoret eivät enää myöskään viehättyneet 

konservatiivisesta partioliikkeestä, vaan pyrkivät muuttamaan sitä omanlaisekseen. 

Nuorisotyö ylipäänsä nähtiin likipitäen aivopesuna, joka pakottaa omaksumaan edellisten 

sukupolvien arvot.58 Partiojohtaja-lehdessä epäiltiin, että tästä syystä nuorten asenteet 

partiojohtajia kohtaan tulevat muuttumaan niin radikaalisti, että johtajat nähtäisiin isoveljien 

ja -siskojen sijaan ”aikuisten maailman suurlähettiläinä”, jotka pakottavat nuoret 

omaksumaan omat aatteensa.59  

 

Partiojohtaja-lehti tunnusti aikakaudelle tyypillisen nuorisoliikkeiden politisoitumisen, mutta 

kannusti yleisesti siihen, että partioliike pysyisi poliittisesti sitoutumattomana, ja opettaisi 

nuoria ajattelemaan kriittisesti ja oma-aloitteisesti.60 Tästä syystä myös yhteiskunnallisen 

kasvatuksen lisääminen partioon nähtiin järjettömänä. Vain vajaa kymmenesosa partiolaisista 

                                         
58 Paavilainen, Aina valmiina, 2010, s. 398–399. 
59 Partiojohtaja 1/1972. 
60 Partiojohtaja 2/1972. 
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kuului 1960-luvun lopulla järjestössä sellaisiin ikäkausiin61, joita yhteiskunnalliset kysymykset 

olisivat saattaneet edes teoriassa kiinnostaa. Partio oli kuitenkin ennen kaikkea 

varhaisnuorten liike. Varhaisnuoria politiikka ei juuri koskettanut. Yhteiskunnallisen 

keskustelun lisäämistä partiokasvatukseen kannattikin lähinnä pieni mutta äänekäs 

partioradikaalien joukko, joka sai tilanteen vaikuttamaan koko suomalaisen partioliikkeen 

valtakunnalliselta kriisiltä, vaikka todellisuudessa kyse oli pienen elitistisen piirin käymästä 

julkisesta keskustelusta. 62 

 

Helsingin partioparaatissa 1969 syntyi skandaali, kun niin sanotussa ”keltaisessa 

julkilausumassa” vaadittiin yhteispartioinnin lisäksi valtaa nuorille. Radikaalien kantamassa 

banderollissa kehotettiin ”Partiojohtajat hävetkää!”. Lisäksi ”fossiileita” vaadittiin poistumaan 

järjestön johtotehtävistä Partiojohtaja-lehteä myöten. Väitteille vanhojen ja fossiilien 

johtamasta järjestöstä ei lopulta kuitenkaan löytynyt todellisia perusteita, vaan kyse oli 

yksinkertaisesti vanhentuneiden mielikuvien julkituonnista.63 Keskustelua partioliikkeen 

demokraattisuudesta, mallipartiolaisten aatteista ja erimielisyyksien hyssyttelystä käytiin 

partion julkikuvassa kuitenkin kiivaasti.64 

 

Partion ja politiikan yhdistäminen jakoi kuitenkin mielipiteet liikkeen sisällä. Toisaalta 

keskustelu oli selvästi vapautunut partioliikkeen oikeistolaismielisimmistä vuosista, jolloin 

suuri osa partiolaisista oli asettunut sisällissodassa valkoiselle puolelle ja valtionhoitaja 

Mannerheim oli kutsuttu kunniapartiolaiseksi.65 Poliittiset mielipiteet avartuivat vielä 1960-

luvulta 1970-luvulle tultaessa: kun 1960-luvun partiolainen harmistui partiolaisen 

vertaamisesta pioneeriin, 1970-luvun partiolainen antoi avoimin mielin Suomen Partiolaiset -

yhdistyksen liittyä Suomi-Neuvostoliitto-seuraan, ja uskoi, että myös kommunisti voisi 

                                         
61 Eri-ikäisistä toimijoista ja heille suunnatusta ohjelmasta on yleensä partiossa käytetty nimitystä ikäkausi. 
Ikäkaudet toimivat yleensä viikkotoiminnassa erikseen, sillä ohjelma on suunnattu kullekin ikäkaudelle 
sopivaksi. Paavilainen, Aina valmiina, 2010, s. 532. 
62 Paavilainen, Aina valmiina, 2010, s. 409. 
63 Paavilainen, Aina valmiina, 2010, s. 403–406. 
64 Partiojohtaja 2/1972. 
65 Rissa, (toim.), Partio 75 vuotta, s. 79. 
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esteettä kuulua partioon. ”Kuulun niihin 1970-luvun nuoriin, jotka olivat ennakkoluulottomia, 

ei pelätty vanhoja haamuja.”, kertoo Ritva.66  

 

Toisaalta Partiojohtaja-lehdessä 1972 julkaistussa kirjoituksessa Esa Kanerva moitti kovin 

sanoin partion politisoijia yleisen mielipiteen käännyttyä tarpoja- ja eräpoikapäivillä 

politikoinnin kannalle. Keskustelua oli käyty esimerkiksi nuorison asuntopolitiikasta – olisiko 

partiolaisilla oikeus puuttua siihen vaiko ei. Kanervan mukaan oli mahdotonta, että monen 

puolueen jäseniä sisällään pitävä partio asettuisi vastustamaan hallitusta jonkun tietyn 

puoluekannan mukaisesti. Tämä oli sinällään suuri uhka partioliikkeen sisäiselle 

yhtenäisyydelle. Parempana vaihtoehtona hän piti sitä, että politiikasta kiinnostuneet 

partiolaiset etsisivät itselleen sopivan poliittisen nuorisojärjestön vaikutuskanavaksi. 

Yhtenäisyys ei kuitenkaan ollut ainoa Kanervaa huolestuttava seikka, vaan suurempi ongelma 

partion poliittisessa päätöksenteossa liittyi kuin liittyikin päätöksentekijöihin. Suurempana 

ongelmana tässäkin yhteydessä näyttäytyi siis se, että johtajavetoisessa partioliikkeessä 

päätöksiä tekisi ”homehtunut vanhuskaarti”, kuten Kanerva kertoi ”erään tytön” asian 

toisessa yhteydessä ilmaisseen. Kaikkien partiolaisten ääni ei näin ollen pääsisi koskaan 

kuuluviin.67 Demokratian toteutuminen partioliikkeessä huoletti siis nuoria aikuisia vielä 1970-

luvun alussa – partion hullut vuodet eivät olleet täysin ohi. 

 

Kuitenkin jotkut radikaalit kampanjoivat Partiojohtaja-lehdessä laajasti vielä 1970-luvun 

alussa yhteiskunnallisen kasvatuksen lisäämisen puolesta. Esimerkiksi Matti Leikola kirjoitti 

lehdessä partion uusista tuulista, ja kertoi uskovansa, että partiolla ei ollut silloisessa tilassaan 

poliittisia liikkeitä vastaavia mahdollisuuksia nuorison asioiden ajamiseen.68 Partioliikkeellä 

nähtiin kuitenkin olevan huomattavia etuja yhteiskuntakasvatuksen antamisessa: poliittisen 

sitoutumattomuutensa ansiosta partiolaisia olisi helppo opastaa toimimaan sen edestä, mitä 

kukakin elämässään pitää arvokkaana. Tätä pidettiin tärkeänä muun muassa siksi, että 

partiolaiset eivät jäisi esimerkiksi kunnallisvaaleissa äänillään muiden nuorisojärjestöjen 

                                         
66 Haastatteluaineistot, haastattelija Elisa Keränen, tekijän hallussa. 
67 Partiojohtaja 1/1972. 
68 Partiojohtaja 1/1971. 
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puolueväen taakse vain siksi, että heillä ei ole yhteiskunnallisista asioista riittävää tietoa. 

Partion aatteissa uskottiin olevan voimaa koko yhteiskunnan ristiriitojen ratkaisuun.69 Partion 

nuorten aikuisten toivottiin siis järjestäytyvän heitä yhdistävän aatteen taakse partiolaisten 

yhteisen hyvän takaamiseksi ja koko järjestön eduksi. Nuorempien partiolaisten 

yhteiskuntakasvatus olisi luonnollisesti jäänyt viikkotoimintaa järjestävien nuorten 

partioaikuisten vastuulle. 

 

Kaikki nuoret eivät siis suinkaan olleet partion politisoitumisesta yhtä mieltä. SPJ ja SPTJ 

laativat 1972 julkisen vastineen ja oikaisupyynnön Suomen Sosialidemokraatti -lehden 

uutisoitua, että partioliike olisi lopultakin julkisesti tunnustanut äärioikeistolaisen kantansa. 

Vastineesta käy ilmi järjestöjen todellinen harmistus sitä seikkaa kohtaan, että partioliike 

julkisesti liitettäisiin johonkin poliittiseen suuntaukseen tai puolueeseen. Suomen 

Sosialidemokraatin mukaan kyse oli lähinnä mielipiteiden erosta, eikä erehdystä suostuttu 

suoraan lehteen korjaamaan.70 Asia vietiin lopulta Julkisen Sanan Neuvostoon saakka, ja 

partiolaisten kantelu katsottiin aiheettomaksi.71 Partion sisäiset aatteet ja nuorison nousu 

nähtiin siis partiojärjestön sisällä erillisenä perinteisestä puoluepolitiikasta, mutta 

ulkopuolella niiden ajateltiin olevan vastine partion oikeistolaisille mielipiteille. Uudistuminen 

nähtiin järjestönkin näkökulmasta julkisesti tarpeellisena, mutta puoluepolitiikkaa ei partioon 

juuri kaivattu. 

 

Tuolloin partiossa ajettiin radikaalin toimesta jopa vanhan järjestön hylkäämistä ja uuden, 

nuorekkaamman partion perustamista. Näin ollen partioliike oli Suomessa pikaisen 

nuorennusleikkauksen tarpeessa. Sekä partiotyttöjen että partiopoikien mielestä järjestö 

tarjosi nuorille vain näennäisdemokratiaa, ja todellisilla johtajanpaikoilla istuivat samat yli 30- 

tai 40-vuotiaat johtajat.72 Mistään aidosti vanhoista partiolaisista ei siis todellisuudessa ollut 

kysymys. Näennäisdemokratiasta kertoo kuitenkin muisteluksissaan myös Elina:  

 

                                         
69 Partiojohtaja 5/1972. 
70 Partiojohtaja-lehdessä viitataan virheellisesti ”Suomen Sosiaalidemokraattiin”. Partiojohtaja 2/1972. 
71 Paavilainen, Aina valmiina, 2010, s. 468—469. 
72 Paavilainen, Aina valmiina, 2010, s. 402. 
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H: Kun muistelit, että oot ittekin ollut uudenlaisesta partiosta mukana 

”meuhkaamassa”, siitä kasvattamisesta, muistatko yhtään semmosta tapausta 

siitä? 

E: Tota, hmm. Me pidettiin kokouksia Oulun aikana, joissa kauheesti pohdittiin ihan 

tämän asian puitteissa. Mutta en siitä sen enempää muista. 

H: Minkä ikäistä väkeä niissä kokouksissa oli mukana? 

E: Osa aikuisia ja osa 15-17-vuotiaita… 

H: Mutta ei kauheen vanhoja aikuisia? 

E: Ei. […] Tuntuu niin hullulta, että nyt kun oltiin (lippukunnan) vuosijuhlissa, niin ne 

oli vanhoja miehiä, mut niinhän mekin oltiin. Että tota eihän, jos on (nimi) meitä, tai 

mua nuoremman kaverin isä, niin varmaan se on ollu sillon joku nelikymppinen, sen 

vanhempia ei kukaan ollu kun ne on kerta hengissä kaikki ja määkin oon yli 

kuudenkymmenen (nauraa). 

H: Eikö niitä vanhoja ollut vai eikö ne halunnut olla mukana? 

E: Ei niitä varmaan ollu, kun nekin lippukunnat missä mä olin Oulussa mukana, 

(nimiä) ei niissä hirveen vanhaa väkee ollu, ehkä yhdessä.  

H: Eli teidän lippukunnissa nuoret pääsi päättämään oikeasti niistä asioista? 

E: Hmm. Meiän lippukunnissa periaatteessa ois pitäny päästä, mutta kyllä se oli 

aika pitkälti (lippukunnanjohtajan) lippukunta siinä vaiheessa, et kyllä se piti ohjat 

aika tiukasti käsissään. 

H: Ei ollut demokratiaa? 

E: Mmm, joo (nauraa) niissä asioissa missä se halus, niin oli, mutta ei sillälailla 

kauheen demokraattisesti mitään päätetty. Meitä oli aika iso porukka kuitenkin 

semmosta alta kakskymppistä kaveria.73 

 

Nuoria siis riitti partiossa, eivätkä vanhat johtajat todellisuudessa olleet ”vanhoja”. Tämä 

korostuu etenkin pääkaupunkiseudulla ja suurissa kaupungeissa. Vaikka nuoret toimivatkin 

lippukunnissaan enemmistönä, he eivät välttämättä päässeet asioihin vaikuttamaan.74 

Oletettavasti tämän vuoksi he ajoivat järjestössä hierarkioiden purkamista ja demokratiaa: 

enemmistönä heillä olisi tällöin ollut selkeä valta järjestössä, vaikka vanhoja ei olisikaan ajettu 

                                         
73 Elina, puhelinhaastattelu 3.4.2020, haastattelija Elisa Keränen, tekijän hallussa. 
74 Haastatteluaineistot, haastattelija Elisa Keränen, tekijän hallussa. 
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viroistaan pois. Yhä yleistyvä ajatus kuitenkin oli, että vanhojen partiolaisten paikka olisi 

järjestön sisällä heidän omissa killoissaan, ja varsinkaan yli 35-vuotiaiden ei odotettu jaksavan 

varsinaisessa toiminnassa mukana. Vanhojen partiolaisten ei enää uskottu pysyvän alati 

muuttuvan nuorisotyön kelkassa.75  

 

Elina muistaa kuitenkin, että uudistusmielisten, aktiivisten nuorten määrä partiossa vaikutti 

väistämättä heidänkin lippukuntansa toimintaan. Tukea antoi myös seurakuntaan palkattu 

partiotyöntekijä, joka hänkin oli verrattain nuori ihminen. Elina uskoo, että niin moni tuolloin 

partioaikuisen uransa aloittanut ei varmastikaan olisi enää toiminnassa mukana, jos toiminta 

olisi ollut nuorille ”kurjaa”.76 Kuitenkin juuri tuon ajan partioaikuiset vaikuttavat parhaiten 

toteuttavan sanontaa: ”kerran partiolainen, aina partiolainen”. Monet heistä tapaavat 

toisiaan aktiivisesti partion merkeissä yhä edelleen.77 Onkin tutkittu, että myös politiikkaan 

1960-luvulla aktiivisesti pyrkineet olivat mukana toiminnassa vielä 2000-luvulla, ja tätä on 

selitetty sillä, että 1960-luvun radikaalit pääsivät virassa ollessaan muokkaamaan 

vihaamaansa valtiovaltaa haluamakseen.78 Sama päti myös partiossa: ne demokratiaa ja 

politiikkaa partioon ajaneet, jotka partioon jäivät, omaksuivat vahvasti partion ideologian, ja 

olivat mukana kehittämässä partion 1970-luvun muutoksia, jotka aiheuttivat partioliikkeessä 

seuraavan suuren skisman. 

 

Nuorten partioaikuisten kasvavan joukon mielipide oli kuitenkin 1970-luvun alussa, että 

vanhojen partiolaisten tulisi itse ymmärtää jättäytyä toiminnasta pois ja antaa tilaa 

nuoremmilleen vaihtuvuuden takaamiseksi. Aarre Uusitalo kuvaili tätä partion 

”vapautumiseksi” kutsuttua kehityskulkua Partiojohtaja-lehdessä: hän toivoi, että vanhat 

arvot, normit ja menetelmät eivät siirtyisi vanhojen partiojohtajien mukana eteenpäin 

rakenteellisen uudistuksen jälkeen. Uusitalon epäilyksenä kuitenkin oli, että aatteellinen 

jähmettyneisyys ja demokratian vajavaisuus tulisivat jatkumaan partiossa yhä uuden 

                                         
75 Partiojohtaja 3/1972. 
76 Elina, puhelinhaastattelu 3.4.2020, haastattelija Elisa Keränen, tekijän hallussa. 
77 Haastatteluaineistot, haastattelija Elisa Keränen, tekijän hallussa. 
78 Erola, Jani & Wilska, Terhi-Anna & Ruonavaara, Hannu, Johdanto, s. 18—19.  Teoksessa Erola, Jani & Wilska, 
Terhi-Anna (toim.), Yhteiskunnan moottori vai kivireki? Suuret ikäluokat ja 1960-lukulaisuus, 2004. 
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kattojärjestön synnyn jälkeen. Mallia toivottiin otettavan muista nuorisojärjestöistä, jossa 

vastaavaa vapautumista oli tapahtunut rakenneuudistusten myötä. Partion ikärakenne 

nähtiin tässä yhteydessä kaikenlaisen kehityksen esteenä.79 Uusitalolle kirjoitetussa 

vastineessa Ilari Rantala puolestaan epäili, että partion politisoinnista tulisi lopulta 

keppihevonen, joka veisi partion tuhoon. Hänen mukaansa politiikan lisääminen järjestöön 

lähti yleensä yksilön omasta tarpeesta muuttaa järjestön sopimattomia arvoja itselle 

sopivammaksi. Tällaisessa rintamassa Rantala väitti olevan haettua demokratiaa mukana vain 

silmänlumeeksi.80  

 

Yhteiskuntakasvatuksesta ja partion poliittisesta linjasta käytiin siis varsinaista väittelyä 

partiojohtajien kesken järjestön siirtymäajalla. Tämä lienee ollut otollisin aika uuden järjestön 

sisäisten suuntaviivojen määrittelylle, sillä yhdistymisestä oli sovittu sen tarkempia sääntöjä 

vielä määrittelemättä. Partioradikaalit näkivät organisaatioiden yhdentymisessä 

mahdollisuuden vaikuttaa, ja muokata tulevaisuuden partioliikettä haluamaansa suuntaan. 

 

Haastateltavistani aika harva muistaa partioradikalismin koskettaneen juuri hänen 

partioarkeaan. Voi olla, että hulluimmista vuosista ja pahimmasta vanhainvallasta oli jo päästy 

1960-luvun puolivälin jälkeen, johon valtaosa haastatteluista sijoittuu – radikalismi oli ehkä 

koskettanut läheisemmin näiden partioaikuisten johtajia. Kuitenkin vielä 1970-luvun 

taitteessa partion aatteiden sopivuus puhutti. Leena muistelee nuorta uudistusmielistä 

lippukunnanjohtajaansa, joka oli päässyt lippukunnan johtoon 1968: 

 

Selvimmin muistan kaksi vuotta myöhemmin (1970) kyseisen lippukunnanjohtajan 

kirjoituksen lippukuntamme lehdessä. Hän ilmoitti jättävänsä 

lippukunnanjohtajuuden ja samassa partion. Kirjoitus osoitti aikaan kuuluvan 

myllerryksen niin partioliikkeen sisällä kuin yhteiskunnassa. Hän kirjoitti mm. 

”Partio on kasvatusjärjestelmä, joka on saanut kaikkialla maailmassa voimakkaan 

yksipuolisen ideologisen värityksen.... partioliike on kaikkialla valtaapitävien, 

rikkaiden, ylemmän luokan harrastus. Kasvatusjärjestelmänäkin on partiossa 

                                         
79 Partiojohtaja 5/1972. 
80 Partiojohtaja 6/1972. 
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nykyisten kasvatusperiaatteiden mukaan kyseenalaisia piirteitä: 

kilpailumentaliteetti, voimakas hierarkia ja järjestelmään sopeuttaminen.” Muistan 

hyvin hetken, jolloin luin tämän kirjoituksen. Itseäni ei ajan radikalismi (vielä) 

koskettanut ja koin kirjoituksen hyökkäyksenä tuntemaani partiotoimintaa 

kohtaan.81 

 

Kuten muisteluksesta selviää, partioradikalismi jätti häkellyttävän tarkkoja muistijälkiä 

nuoreen partiolaiseen, joka ei sitä edes henkilökohtaisesti kokenut. Piipan tuttu vartionjohtaja 

ei suostunut aatteellisista syistä ottamaan vastaan Mannerheim-solkea.82 Myös Merja 

muistaa, että hänen lähimmät vertaisjohtajansa jättivät partioliikkeen poliittisista syistä hänen 

ollessaan nuori partioaikuinen.83 Lähes jokainen haastateltavani muistaakin esimerkiksi jonkin 

yksittäisen tapahtuman, kuten mielenosoituksen, jossa partioradikaalit toivat kantojaan esille. 

Radikaalit aatteet eivät kuitenkaan hallitse 1960-luvun muistelujen kenttää samalla tavoin 

kuin yleinen historiakirjoitus sen herkästi esittää.84 Selvästi kyse oli ennemmin pienen 

radikaalin piirin toiminnasta valtakunnallisen kuohunnan sijaan. 1960-luvun narratiivi 

rakentuu kuitenkin muuallakin kuin partiossa vahvasti politisoitumisen varaan. 

Haastatteluihin hakeutuneet henkilöt ovat pääasiassa aktiivipartiolaisia, ja siten melko 

varmasti kiinnostuneita partioliikkeen historiasta. Ei siis ole lainkaan ihme, että 

politisoituminen kuuluu myös muisteluksissa, joissa sitä ei ole henkilökohtaisesti koettu, sillä 

luettu ja kuultu vaikuttaa suuresti siihen, mitä yksilö muistaa ja millaiseksi muistikuvat 

muodostuvat. Semi Purhosen mukaan 1960-luvun sukupolvi myös samaistuu muita sukupolvia 

voimakkaammin poliittisesti latautuneisiin sukupolven käsitteisiin.85 1960-luvun 

partioliikkeen historiakuva on melko varmasti muodostunut monen mielessä ja myös 

historiikeissa esimerkiksi Partiojohtaja-lehdessä käytyjen keskustelujen pohjalta, joissa olivat 

äänessä lähinnä järjestön poliittisimmat aktiivijäsenet.  

 

                                         
81 Leena, sähköpostihaastattelu 2.4.2020, haastattelija Elisa Keränen, tekijän hallussa. 
82 Piipa, puhelinhaastattelu 3.4.2020, haastattelija Elisa Keränen, tekijän hallussa. 
83 Merja, puhelinhaastattelu 14.4.2020, haastattelija Elisa Keränen, tekijän hallussa. 
84 Haastatteluaineistot, haastattelija Elisa Keränen, tekijän hallussa. 
85 Purhonen, Semi, Sukupolvien ongelma – Tutkielmia sukupolven käsitteestä, sukupolvitietoisuudesta ja 
suurista ikäluokista, 2007, s. 82—83. 
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Vanhemmat partioaikuiset yrittivät viimeiseen saakka kieltää väitetyn hierarkkisuuden ja 

oikeistolaisuuden liikkeen toiminnassa. Kuitenkin myös Johtajapolku-lehti vaati kaikkia yli 30-

vuotiaita pois johtotehtävistä.86 Nuorten ääni oli tuotu kuuluviin järjestössä, ja vaikka 

”perinteistä partiota” kannattavat syyttivätkin näitä radikaaleja vallattomuudesta ja 

perinteiden hylkäämisestä, oli näiden nuorten suurin saavutus lopulta yhteisjärjestön 

perustaminen 1970-luvulla.87 Nuoret partioaikuiset ajoivat siis aikanaan radikaaleja aatteita, 

joita konservatiivisempi vanhempi partioaikuispolvi ei niin vain hyväksynyt. Suurten 

ongelmien ja aateristiriitojen sijaan oli kuitenkin ilmeisesti kyse vain pienen piirin julkisesta 

sanailusta. Näillä muutoksilla tuotiin kuitenkin partioliike nykypäivään tavalla, jolla se on 

kyennyt säilyttämään paikkansa yhteiskunnassa yhä edelleen. 

 

 

2.2. Nuoriso ottaa vallan 

 

Suomessa partiojohtajat ja vartionjohtajat ovat kautta linjan olleet verrattain nuoria. Tämä on 

itsessään todistus Suomessa hyvin organisoidusta johtajakoulutuksesta ja nuorisotyöstä 

partion parissa. Haastateltavistani esimerkiksi Markus, Ritva ja Piipa kertovat aloittaneensa 

vartionjohtajan tehtävissä jo 11–12-vuotiaana, toisinaan olosuhteiden pakosta.88 Vastuuta on 

siis jaettu hyvinkin Baden-Powellin alkuperäisen yksilökasvatuksen aatteen mukaisesti: 

parhaiten toimivat pienet ryhmät lähes saman ikäisen johtajan alaisuudessa.89 Jopa 

alkuperäisen partioliikkeen parista tunnetut johtajien polvihousut olivat Baden-Powellin 

mieleen, koska niillä lähennettiin johtajaa ja partiolaista, ja vähennettiin näin arvovaltaisia, 

hierarkkisia rakenteita.90 Helvi Sipilä kirjoitti nuorille vartionjohtajille Vj-viirissä jo 1963:  

 

                                         
86 Savunen, Partiotytöt Suomessa 1910–1972, 1999, s. 82. 
87 Paavilainen, Aina valmiina, 2010, s. 413. 
88 Haastatteluaineistot, haastattelija Elisa Keränen, tekijän hallussa. 
89 Savunen, Partiotytöt Suomessa 1910–1972, 1999, s. 156. 
90 Partiojohtaja 1/1972. 
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Muualla olisit ehkä vain lippukunnan kokouksessa jonkin leikin tai askartelun 

valvojana ja vain harvassa maassa saisit todella tuntea olevasi tyttöjoukkosi 

isosisko, jolla on vastuu todella suuresta tehtävästä.91 

 

1960-luvun alussa suomalaisessa partioliikkeessä tunnustettiin kuitenkin yleisesti, että suuret 

ikäluokat eivät saamansa vastuun vastineeksi olleet päätöksenteossa mukana riittävän 

näkyvästi. He olivat kasvaneet ulos siitä roolista, joka liikkeellä oli partiolaiselle tarjota, mutta 

eivät silti saaneet partioaikuisen tehtäviä täysin kannettavakseen. Näinä vuosina SPJ pyrki pois 

ikämiesten leimasta esimerkiksi valitsemalla pääsihteerin tehtävään 27-vuotiaan teologian 

kandidaatin, Juha Sipilän. Vain vuotta myöhemmin edeltäjäänsä Sven Donneria 27 vuotta 

nuorempi Pauli Kanerva sai kannettavakseen SPJ:n ylijohtajan viitan. Nyt johtotehtävissä oli 

enää mukana nuoria partiolaisia, jotka pääsääntöisesti kannattivat liittojaon rippeiden 

purkamista. SPJ:n nuorennusleikkaus ja tyttöjärjestöstä alkanut liittojaon todellinen purku 

raivasivat tietä nuorison todelliselle toiveelle: SPJ:n ja SPTJ:n yhdistymiselle.92 Marko 

Paavilainen vihjaakin, että yhdistymistä edeltävä keskustelu on johdettavissa suoraan 

Partiojohtajaan: SPJ:n toiminnanjohtaja Juha Sipilä ja johtokunnan puheenjohtaja Aarre 

Uusitalo suorastaan lietsoivat lehdessä uudistuksista käytyä keskustelua.93 Näin uudistusten 

vaatimus saatiin näyttämään enemmistön tahdolta. Nuorten hakeminen ja hakeutuminen 

valta-asemiin jatkui myös piirien ja lippukuntien tasolla – Olli kuvailee valintaansa Helsingin 

partiopoikapiirin johtoon 1969 seuraavasti: ”Kuvaavaa on se että Poikajärjestön 

valtuuskunnan kokouksessa useampi piirinjohtaja tuli minulta kysymään kuinka voit olla piirin 

johdossa kun olet noin nuori.” Hänetkin valittiin tehtäväänsä vasta 27-vuotiaana, ja hän 

kuvailee toimen olleen piirissä selvä nuorennusleikkaus.94   

 

Kaikki niin sanotut nuorennusleikkaukset eivät kuitenkaan olleet suoraan nuorten 

partioaikuisten omaa aikaansaannosta. Nuoria pyrittiin myös kattojärjestön taholta saamaan 

mukaan yhteistoimintaan ja johtajakoulutukseen lähes epätoivoisesti.95 

                                         
91 Rissa (toim.) Partio 75 vuotta, 1985, s. 92. 
92 Paavilainen, Aina valmiina, 2010, s. 376–379. 
93 Paavilainen, Aina valmiina, 2010, s. 414. 
94 Olli, sähköpostihaastattelu 1.4.2020, haastattelija Elisa Keränen, tekijän hallussa. 
95 Partiojohtaja 1/1972. 
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Nuorennusleikkaukset saivat jatkua kautta linjan myös uuden järjestön siirtymäaikana: 

johtajakoulutuksesta vastaavaksi koulutussihteeriksi uuteen Partiotaloon valittiin vuonna 

1973 27-vuotias Matti Konttinen, ja SPJ:n kansainvälisen sihteerin paikan sai vasta 22-vuotias 

Liisa Heiniö.96 Myös uudessa järjestössä pyrittiin selkeästi valitsemaan näkyviin virkoihin 

edeltäjiään nuorempia miehiä ja naisia. Partiojohtaja-lehdessä pyrittiin kuitenkin 

korostamaan myös lippukuntatason työn tärkeyttä: toivottiin, että niin sanottu partioura ei 

toimikuntineen ja valiokuntineen veisi kaikkea järjestön saatavilla olevaa johtajavoimaa.97 

 

1970-luvun aatteissa korostui etenkin johtajien sisäinen arvovalta muodollisen sijaan. Vaikka 

näiden nykyäänkin oletetaan partiossa keskittyvän usein samalle henkilölle, pidetään 

henkilökohtaisia johtajanominaisuuksia huomattavasti tärkeämpinä kuin arvomerkkejä ja 

nimityksiä. 1970-luvulla ajateltiin, että partion pitäisi pyrkiä olemaan järjestön sijaan liike, 

jossa sen erityispiirteet korostuivat ja muodollisuus oli sivuseikka.98 Näiden seikkojen kanssa 

1970-luvun uudistus joutui selvästi painimaan: kasvatuksen standardisointi ja lippukuntien 

valvonta kattojärjestön taholta puolsivat organisatorista järjestömallia, mutta hierarkioiden 

purkaminen, vertaisjohtajuus ja luovuuden korostaminen puhuivat selvää kieltä partiosta 

liikkeenä, jossa toiminnan todellisuus oli muodollisuuksia tärkeämpää. 

 

Partioaikuinen näyttää jääneen kuitenkin jälleen hallinnollisten uudistusten kanssa taka-alalle 

uudistustoimissa. Liikkeen selkeä linja ja partiotoiminnan takaaminen ”mahdollisimman 

monelle tytölle ja pojalle” nähtiin tärkeämpänä kuin tukijan tehtävissä toimiva, sivurooliin 

jäävä partioaikuinen.99 Ei siis liene mikään ihme, että järjestöä vaivasi johtajapula, ja nuoret 

löysivät itsensä toisenlaisten harrastusten parista. Yleisesti ajateltiin kuitenkin, että 

partioliikkeen uudistuminen takaisi jäsenkadon taittumisen. Jäsenkadolla tarkoitetaan etenkin 

1960-luvun lopulla liikkeelle lähtenyttä jäsenkehitystä, jossa SPJ ja SPTJ menettivät 

                                         
96 Heiniön kerrottiin työskentelevän Partiotalolla, joten hän oli todennäköisesti ensimmäisiä ”yhteisen järjestön 
työntekijöitä”, vaikka hän virallisesti olikin SPJ:n palkkalistoilla. Partiotalo tiedottaa 4/1973, Suomen 
Partiolaisten arkistot, Partioasema, Helsinki. 
97 Partiojohtaja 1/1972. 
98 Partiojohtaja 1/1972. 
99 Partiojohtaja 2/1972. 
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huomattavan määrän aktiivijäseniään. Myös lippukuntien määrä laski.100 Kata Jouhki vetosi 

SPTJ:n kevätkokouksen puheessaan partiojohtajiin, jotta nämä astuisivat kantamaan 

vastuunsa nuorista: partiojohtajien haluttomuus toimia aktiivisesti tehtävissään oli havaittu 

siis myös organisaatiotasolla.101 Uudistuksiin pyrkivällä toiminnalla pyrittiin osoittamaan 

partion elinvoimaisuus myös tuleville partiosukupolville.102 

 

Uusi nuorisolaki antoi valtakunnallisella tasolla uudenlaista tukea partiolaisille. Merkittävintä 

oli, että apu muuttui säännönmukaiseksi, suoraan valtiolta kunnille maksettavaksi 

avustukseksi. Laki myös velvoitti kunnat esimerkiksi palkkaamaan toimihenkilöitä 

nuorisotyötä varten.103 Myös tämä nuorensi partioaikuisten kenttää, kun virkoihin palkattiin 

usein nuoria henkilöitä. Kunnallinen nuorisotyölaki ja sen valtionapu astuivat voimaan 

heinäkuussa 1972, ja se mahdollisti lippukunnille valtiolta saatavan tuen taustayhteisön tuen 

ja itse kerättyjen varojen lisäksi. Tätä ennen partioryhmät eivät olleet oikeutettuja valtion 

rahallisiin avustuksiin.104 Tämä antoi partiolaisille uudenlaista vapautta toiminnan 

järjestämiseen, ja osoitti osaltaan, että jo valtiopolitiikan tasolla oltiin huolissaan nuorten 

vähäisestä osallistumisesta järjestötoimintaan. Lisäksi valtiontuki tasasi varmasti partiossakin 

näkyneitä luokkaeroja, sillä uusi laki velvoitti myös matkakorvausten maksamiseen, jos 

partiolainen osallistui valtakunnallisiin tilaisuuksiin, kuten koulutuksiin.105 Tämä antoi tukea 

partioaikuisten tavoitteille, jossa erilaista nuorisoa pyrittiin saamaan mukaan partioon. 

 

Nuorison nousu oli havaittu partioliikkeessä myös kansainvälisellä tasolla. Partioliike eli 1970-

luvun alussa murroskauttaan koko Euroopassa. Euroopan partioliike pyrkikin yhdentymään 

nimenomaan nuorten ehdoilla. Nuorten päätösvaltaa lisättiin, ja heidän mielipiteitään 

kuunneltiin. Erityisen tärkeänä pidettiin sitä, että partioliikkeellä Euroopassa olisi kaikki 

edellytykset luoda nuoria kiinnostavaa partiotoimintaa. Kansainvälistyminen nähtiin yhtenä 

mahdollisuutena, sillä se oli nuorisotyön tutkimusten mukaan juuri sitä, mikä aikakauden 

                                         
100 Paavilainen, Aina valmiina, 2010, s. 383–390. 
101 Partiojohtaja 2/1971. 
102 Partiojohtaja 1/1972. 
103 Partiojohtaja 6/1972. 
104 Partiotalo tiedottaa 1/1972, Suomen Partiolaisten arkistot, Partioasema, Helsinki. 
105 Partiotalo tiedottaa 4/1972, Suomen Partiolaisten arkistot, Partioasema, Helsinki. 
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nuoria kiinnosti.106 Kesällä 1973 järjestettiin Norjan Lillehammerissa pohjoismainen 

partioseminaari 18–24 -vuotiaille partioaikuisille. Tulevan jamboreeympäristön testauksen 

lisäksi seminaarin tarkoituksena oli toimia ”ensimmäisenä yhteispohjoismaisena 

nuorisoforumina”.107 Nuorten ääni kuului partiossa tuolloin siis muuallakin kuin Suomessa. 

Vuonna 1978 pohjoismaiseksi nuorisokonferenssiksi vaihtunut tilaisuus järjestettiin Espoossa, 

ja siellä pohdittiin me-hengen lisäksi muun muassa nuorison äänestysaktiivisuutta ja 

halukkuutta toimia.108 Tästä Suomen Partiolaiset ottikin nopean kopin: 1979 järjestössä luotiin 

lapsen vuoden109 hengessä lapsi- ja nuorisopoliittinen ohjelma, jonka yhtenä pääkohtana 

mainittiin nuorten päätösvallan lisääminen heitä koskevissa asioissa. Ohjelman mukaan 

nuorison vaikutusmahdollisuuksien lähes täydellinen puuttuminen oli nähtävä vakavana 

epäkohtana.110 Suomen Partiolaiset pyrki siis lisäämään nuorten kiinnostusta vaikuttamiseen 

lisäämällä heidän vaikuttamismahdollisuuksiaan käytännön tasolla.  

 

Nuorisolle sysätty vastuu ei tietenkään tuonut mukanaan pelkkiä positiivisia muutoksia. 

Vastuukysymykset olivat usein hukassa, kun vasta 13-vuotiaat vertaisjohtajat päästettiin 

viikonlopuksi vaikkapa partiokämpälle tai vaeltamaan. Puhelimia ei juuri ollut, eikä kaikkia 

partiolaisia aina huomattu saattaa kotiin asti: jäi vanhempien tehtäväksi huolehtia 

jälkikasvunsa kotiin.111 Laajan vastuun saaminen vei Merjan jännittäviinkin tilanteisiin: 

 

Semmosen kerran oon muistanut, että mua on suututtanut. Mä olin aika nuori 

leirinjohdossa, päävastuu ei ollut mulla. Sitten kävi niin, jonka tavallaan nyt 

ymmärrän mutta olin liian nuori sillon vielä ymmärtämään, et joku ilta kaikki 

(vastuu)johtajat päätti lähteä johonkin läheiselle lavalle tanssimaan. Ja mut ja se 

yks toinen jätettiin sitten sinne vastuuseen. […] Ja sit tuli ihan hirvee myrsky: teltat 

                                         
106 Partiojohtaja 3/1972. 
107 Partiotalo tiedottaa 2/1973, Suomen Partiolaisten arkistot, Partioasema, Helsinki. 
108 Lippukuntaposti 13.10.1978, Suomen Partiolaisten arkistot, Partioasema, Helsinki. 
109 1979 vietettiin Lapsen oikeuksien julistuksen 20-vuotisjuhlia. Pelastakaa lapset ry: 
https://www.pelastakaalapset.fi/lapsen-oikeudet/lapsen-oikeuksien-sopimus/. Luettu 1.4.2020. 
110 Lapsi- ja nuorisopoliittinen ohjelma, Suomen Partiolaisten arkistot, Partioasema, Helsinki. 
111 Haastatteluaineistot, haastattelija Elisa Keränen, tekijän hallussa. 
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lähti irti ja kaikkee sellasta, niin mä olin kyllä tosi raivoissani sillon, että mitä ne 

toiset vaan meni juhlimaan ja meiät tänne jätettiin.112 

 

Vanhemmat partioaikuiset olivat siis valmiita jakamaan vastuuta nuoremmilleen, joskus 

äärimmäisyyksiin asti. Timo Kallisen mukaan 1970-luvun nuorison ”omillaan olo” johtui vallan 

valtaamisen konseptista. Kyse oli Kallisen mielestä leniniläisestä ajattelusta, jossa valta on 

kaikki. Tähän ajatteluun ajautui myös 1970-luvun nuoriso, kun se pyrki saamaan itselleen 

asemaa vallankahvassa järjestöllisen vallan kautta, sillä valtiollisen vallan tavoittelu koettiin 

hitaaksi.113 Kallisen näkökulma sopii myös partioliikkeen murrokseen: nuoret partioaikuiset 

pitivät kovaa meteliä demokratiasta, vaikka järjestöuudistus oli jo tulossa ja vanhat 

partioaikuiset ajoivat pääosin nuorten asiaa järjestössä. On siis mahdollista, että nuoret 

tavoittelivat järjestöllistä valtaa partiossa lähinnä vallan vuoksi, eivät siksi, että mistään 

erityisestä olisi pitänyt päästä päättämään. 

 

 

2.3. Perinteitä ja kapinamieltä 

 

Partioliike otti 1960-luvun lopulla useissa maissa etäisyyttä perinteisiinsä ja pyrki tiivistämään 

organisaatiotaan. Vanha liittojako oli pitänyt partioliikettä niin ohjelmallisesti kuin 

aatteellisestikin hajaantuneena. Suomessa byrokraattisestikin monimutkaisen liittojaon 

hautaaminen johti ensin SPJ:n ja SPTJ:n yhdistymiseen, ja myöhemmin muun organisaation 

tiivistykseen esimerkiksi piirijaon yhdistämisellä. Suomen partiolaiset yhdistyi siis ylhäältä 

alaspäin koko maan kattavaksi järjestöksi.114 

 

1960-luvun lopulla poliittinen partioradikalismi sai väistyä uudistusmielen tieltä. 1969 

Partiopoikien taholta tehtiin varovaisia yhdistymisehdotuksia tyttöjärjestön suuntaan.115 

SPTJ:ssä puolestaan ehdotettiin jo ennen yhdistymistä partiopuvun hylkäämistä sekä lain ja 

                                         
112 Merja, puhelinhaastattelu 14.4.2020, haastattelija Elisa Keränen, tekijän hallussa. 
113 Koivusalo, Veikko & Kallinen, Timo (toim.), Pitkä 70-luku: valokuvia ja muistikuvia. 2000, s. 11—12. 
114 Paavilainen, Aina valmiina, 2010, s. 379. 
115 Savunen, Partiotytöt Suomessa 1910–1972, 1999, s. 84. 
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lupauksen poistamista.116 Kun SPTJ:n tarpojapäivät järjestettiin talvella 1970, osa 

partiotytöistä saapui paikalle minimekossa, osa täydessä partiounivormussa. Noin 600 

partiotyttöä huusi tuolloin yhteen ääneen kannattavansa partiojärjestöjen yhdistymistä.117 

Mielenkiintoista on, miten kukakin asioita muistaa. Esimerkiksi Airi kuvailee partioparaatissa 

osakseen tulleita pitkiä katseita seuraavasti:  

 

Silloin saimme hyvin ylimielistä katsetta osaksemme. Olimme todennäköisesti 

väärää ryhmää joidenkin osallistujien mielestä. Itse en sitä muista, mutta vj. 

(vartionjohtajan) mielestä lähdimme sieltä kesken pois, kun tilanne oli niin 

ahdistava. Niin hän ainakin muutama vuosi sitten kun tavattiin, niin muisti asian. 

Omasta mielestämme me tietenkin olimme juhlan loppuun ja kannoimme 

ylpeydellä partiopukua.118 

 

Muisteluksesta käy ilmi, että varhaisnuorena tilanteeseen joutunut Airi ei itse kokenut 

tilannetta lainkaan samalla tavoin kuin mahdollisesti liikkeen poliittisesta tilasta paremmin 

perillä ollut vartionjohtaja. Heidän muistonsa tilaisuudesta ovatkin sen pohjalta 

muotoutuneet aivan erilaisiksi. 

 

Niin sanottu Pitkän Tähtäimen Suunnittelutoimikunta, eli PTS perustettiin 1969 tutkimaan 

muun muassa sitä, millaisia mahdollisuuksia uudella partio-organisaatiolla olisi: missä 

toimintaa voitaisiin tehostaa ja parantaa. Kaiken kaikkiaan toimikunnan alaisuudessa 

työskenteli kaksitoista erilaista työryhmää. Näissä työryhmissä nuoret partioaikuiset pääsivät 

konkreettisesti vaikuttamaan siihen, millaiseksi tuleva partiotoiminta muodostuisi. Tärkeänä 

tekijänä nähtiin muun muassa mahdollisuus suurempaan järjestöön, joka ajaisi yhteisiä 

asioita.119 Toimikunta sai osakseen myös paljon arvostelua: sen toimintaa ei pidetty tarpeeksi 

läpinäkyvänä tai riittävän nopeana. Lisäksi partioaikuisten keskuudessa nähtiin erityisen 

                                         
116 Savunen, Partiotytöt Suomessa 1910–1972, 1999, s. 82–83. 
117 Paavilainen, Aina valmiina, 2010, s. 420. 
118 Airi, sähköpostihaastattelu 1.4.2020, haastattelija Elisa Keränen, tekijän hallussa. 
119 Partiojohtaja 3/1972. 
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tärkeänä, että partiopiirit toimisivat suoraan Suomen Partiolaisten alaisuudessa, eikä sen 

jäseniksi liitettäisi lainkaan SPJ:ä ja SPTJ:ä.120 

 

Nuoriso kapinoi partiossa myös paikallistasolla: ulospäin suuntautuminen ja yhteistoiminta 

sisarlippukunnan kanssa nähtiin esimerkiksi Sotkamossa ratkaisuna sille, että partiotoiminta 

oli nuorison mielestä turhan jäykkää ja kaavamaista. Johtajiston näkökulmasta ”partiotyön 

patentteja” saattoi kuitenkin lainata mihin tahansa nuorisotyöhön, niin toimivia ne olivat.121 

Vanhempien partioaikuisten oli siis yhä vaikea mieltää, että partioliikkeessä olisi mitään vikaa. 

Oli kuitenkin selvää, että muutostyöhön oli ryhdyttävä, jotta partiotoiminta saisi pidettyä 

myös syrjäisemmillä seuduilla mukanaan ne vähät nuoret aikuiset, jotka eivät vaihtaneet 

paikkakuntaa opiskelujen perässä suuriin kaupunkeihin.  

 

Kun lippukuntien johtoon alettiin 1970-luvun kuluessa valita nuorempaa väkeä, nuoret saivat 

lopultakin itse päättää toiminnastaan. Tarvetta kapinoinnille ei varsinaisesti enää ollut. 

Tutkitusti 1940-luvun lopulla syntynyt sukupolvi olikin jo politikoinnissa edeltäjiään selvästi 

passiivisempi.122 Kun partiosta ei ollut enää tarvetta kapinoida ulos, partiosta muodostui 

turvallinen ympäristö, jonka sisällä pystyi kapinoimaan: uusia aatteita saattoi tuoda kotiin 

partion kautta. Esimerkiksi yhteiskasvatuksen kehitys ja partiopuvun uudistukset olivat 

ylivoimaisia joillekin vanhemmille partioveteraaneille, mutta kotiin ajatukset oli helpompi 

tuoda, kun ne oli jo hyväksytty partiossa.123  

 

Uuden yhtenäisjärjestön synty kahden vuoden siirtymäajalla antoi tilaa uudistuksesta 

nouseville mielipiteille niin puolesta kuin vastaankin. Pauli Kanerva kertoi Partiojohtaja-

lehdessä uskovansa, että jokainen näkee yhteisorganisaatioon siirtymisen yhtä positiivisena. 

Kanervan mukaan yhteisen lipun alle siirtyminen merkitsi kuitenkin vain yhteisten ongelmien 

tunnustamista – ei sitä, että ongelmat yhdistyessä poistuisivat. Hän peräänkuulutti 

                                         
120 Partiojohtaja 2/1972. 
121 Partiojotoksella, Kajaanin kaupunginkirjaston Calania-kokoelma. 
122 Haavio-Mannila, Elina & Roos, J-P & Rotkirch, Anna, Olivatko suuret ikäluokat murroksen moottoreita? 
Sukupolven, periodin ja iän erittelyä seksin, politiikan ja vapaa-ajan suhteen, s. 234. Teoksessa Erola, Jani & 
Wilska, Terhi-Anna (toim.), Yhteiskunnan moottori vai kivireki? Suuret ikäluokat ja 1960-lukulaisuus, 2004. 
123 Haastatteluaineistot, haastattelija Elisa Keränen, tekijän hallussa. 
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partiojohtajilta tässä yhteydessä yhteisjärjestölle ”oikeanlaista asennetta” – mitä se sitten 

mahtoikaan tarkoittaa. Kanerva uskoikin siihen, että kokemusten myötä uutta hallintoa oli 

helpompi yhdessä muovata.124 Kaikki partiolaiset eivät kuitenkaan jakaneet Kanervan 

myötämielisyyttä uutta järjestöä kohtaan.  

 

Vaikka yhtenäisjärjestöä selvästi pyrittiin mainostamaan positiivisessa hengessä, 

yhdistyminen ei saanut Partiojohtaja-lehdessäkään ainoastaan positiivista huomiota. 

Esimerkiksi erillisjärjestöjen koulutusjärjestelmien perustavanlaatuiset erot herättivät 

kysymyksen yhdistymisen periaatteellisista ongelmista. Kaija-Leena Komsi kyseenalaistikin 

Partiojohtajassa, olisiko koulutusten yhdistäminen lainkaan tarpeellista, sillä yhdistyminen 

johtaisi hänen mukaansa periaatteista tinkimiseen.125 Tämä vaikutti varmasti suuresti siihen, 

millaiseksi koulutus uudessa järjestössä muodostui: luotettavaa tutkimustietoa kenttätason 

mielipiteistä ei ollut, eikä uutta tutkimusta nytkään ennätetty tehdä. Niinpä uudistuksen 

pohjana käytettiin partiojohtajien kokemuksia ja julkisuudessa partiosta esitettyjä 

väittämiä.126 Näin nuoret partioaikuiset pääsivät vaikuttamaan uuden järjestön rakenteisiin, 

vaikka heillä ei välttämättä ollut suoraa paikkaa organisaatiossa. Näitäkin paikkoja oli nuorille 

toki jaettu liikkeen nuorennusleikkausten yhteydessä. Ritva kertoo työstään 

koulutusjaostossa, jossa tehtävät uudistustoimet eivät aina suinkaan olleet yksinkertaisia: 

 

Kolmiapilatutkinnon suoritettuani tulin valituksi SPTJ:n johtajakoulutusjaostoon, 

jossa mm. valvoin joitakin Kolmiapilasuorituksia. Tämä jaosto ja SPJ:n vastaava elin 

tekivät yhteistyötä koulutusjärjestelmän uudistamiseksi, myöhemmin siitä tuli SP:n 

koulutustoimikunta. Joukon nuorimpana minun oli vaikea ymmärtää sitä tuskaa, 

joka paistoi kokeneempien, vanhojen partiokouluttajien olemuksesta ja puheista. 

Oltiin muuttamassa sellaista, minkä he olivat aikoinaa hyväksi luoneet, toiset 

tytöille, toiset pojille. Suorastaan pyhiä asioita. 

Kesti kauan ennenkuin olen tajunnut ja ehkä jo hyväksynytkin, että jokainen 

sukupolvi haluaa jättää kehitykseen jälkensä ja keksiä pyörän uudelleen. Jos 

                                         
124 Partiojohtaja 2/1972. 
125 Partiojohtaja 6/1972. 
126 Paavilainen, Aina valmiina, 2010, s. 430. 
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perehdyttäisiin kunnolla aiempiin käytäntöihin ja perusteluihin, miten niihin on 

päädytty ja mietittäisiin, onko niitä oikeasti syytä kehittää, säästyttäisiin monelta 

turhalta uudistukselta, varsinkin kun ne eivät aina ole edellisiä parempia. Näin 

säästyttäisiin monelta mielipahalta ja joukkojen rakoilulta. Mitä tuhlausta ovat 

aina uudet merkit, ohjekirjat yms.127 

 

Ritvan muistelus avaa ainakin osittain sitä, miksi 1970-luvun ohjelmauudistus epäonnistui. 

Oliko uudistuksessa perehdytty tarpeeksi siihen, mistä halu uudistua tuli? Oliko kyseessä 

todellinen uudistumisentarve, jonkinlainen ”ajan henki” vai kenties se, mitä Ritva arvelee, eli 

halu jättää oma leimansa järjestöön, kun tilanne osoittautui sille sopivaksi? Kenties pikainen 

paluu perinteisiin 1980-luvulla oli tätä perua: pian uudistusten jälkeen huomattiin, että 

joissain paikoin olikin kapinoitu vain kapinoinnin vuoksi. 

 

Myös Tapio ”Tappari” Koivula ilmaisi huolensa toiminnan muutoksesta Partiojohtaja-lehdessä. 

Koivulan mukaan oli tärkeää, että toiminnallisuus säilyisi partiossa, vaikka mukaan tulisi 

uusiakin elementtejä. Partiosta ei siis saisi tulla ”mitään lennokkikerhoa”. Hänen mukaansa 

Suomen Partiolaisten luomisessa kysymyksessä oli paljon suurempi, perustavanlaatuinen 

muutos, jos sitä verrattiin partioliittojen yhdistymiseen, jota hän oli itsekin 1960-luvulla ollut 

puuhaamassa.128 Uutta partio-ohjelmaa ei siis ryhdytty kehittämään aivan varauksetta, vaan 

partion ytimen säilymisestä oltiin myös huolissaan.  

 

Uusia toimintamalleja lähdettiin kokeilemaan heti käytännössä. Perinteisen partioinnin sijaan 

nuorille partiolaisille tarjottiin ”futurologista orientoitumista”, jossa iltanuotion ohella oli 

ohjelmassa disko. Toisaalta väkeä houkuteltiin paikalle partioasussa, jolla sai ilmaisen 

sisäänpääsyn. Myös partioparaati muutettiin partiokatselmukseksi vanhojen hierarkioiden ja 

militarismin poistamisen hengessä. Hyvä esimerkki uudesta, nykyaikaan pyrkivästä partiosta 

on etenkin nuorten partioaikuisten talvipäivät 1973. Vartionjohtajaikäisille ja vanhemmille 

tarkoitetut talvipäivät järjestettiin yhteisesti partiopojille ja -tytöille, uudenaikaisesti jopa 

yhteismajoituksella. Ohjelmakin oli aivan muuta kuin perinteistä solmujentekoa: 

                                         
127 Ritva, sähköpostihaastattelu 7.4.2020, haastattelija Elisa Keränen, tekijän hallussa. 
128 Partiojohtaja 2/1972. 



 
 
 

35 
 
 
 

ohjelmalehtisessä mainostettiin ralliautoja, filmejä, mannekiininäytöksiä ja iltamia, eli 

aikakaudelle tyypillistä nuoriso-ohjelmaa.129 Suomalainen partioliike oli siis valmis menemään 

uudistuksissaan varsin pitkälle pitääkseen nuoret partioaikuiset toiminnassaan mukana, sillä 

perinteistä partio-ohjelmaa ei talvipäiville juuri mainostettu.130 Elina kuvailee uudenlaista 

partiotoimintaa ja sen saamaa palautetta näin: 

 

E: […](Valokuvista) Ja sit me ollaan oltu junalla Helsingissä jossain…-73! Jossakin, 

joka on ollut iso juttu. Ja mun mielestä se on ollu vartionjohtajille, tai tämmösille 

vanhemmille, koska mulla on kaks vuotta nuorempi sisko, ja se ei ollu mukana siellä. 

Ja sillon me oltiin Linnanmäellä, jossakin diskossa ja sit me oltiin jossakin isossa 

tilassa, en muista enää missä tilassa, mutta muistan, että M.A. Numminen oli 

laulamassa siellä. Ja tota, se oli muistaakseni -73. 

H: Eli ei ihan perinteistä partiotoimintaa? 

E: Ei, ei. Sillon ei ollut tota ihan perinteistä. 

H: Ja tätä ei teillä kotona hyväksytty? 

E: Ei. Ja sitten se, että meillä isä ei meinannu milläänkään ymmärtää tuota tuota, 

että lähetään esimerkiks Lappiin, tytöt ja pojat yhessä. […]131 

 

Nuoriso oli saanut partiossa haluamansa: uudistuksia, yhteistoimintaa ja valtaa. Uuden 

järjestön luominen ei kuitenkaan tarkoittanut sitä, että partioliikkeen kaikki ongelmat oli 

ratkaistu kerralla. Suomen Partiolaiset vaati nyt paljon työtä niiltä nuorilta partioaikuisilta, 

jotka olivat valtaa halunneet ja valtaa saaneet. Vaikka kaikista uuden toiminnan muodoista ei 

oltu partioaikuisten keskuudessa yhtä mieltä, siirtymäajan puitteissa keskustelu Partiojohtaja-

lehdessä pysyi varsin rauhallisena yhteistoiminnan moitteita lukuun ottamatta. Partion 

perinteiden katoaminen herättikin huolta lähinnä vanhempien partioaikuisten ja suoranaisten 

partioveteraanien keskuudessa. Mielenkiintoista on myös se, miksi aktiivipartiolainen muistaa 

partioajoiltaan juuri nämä erikoiset tilanteet. Valokuvat ja muut dokumentit selittävät asiaa 

toki osittain, mutta taustalla voi vaikuttaa myös partioliikkeen nykytila: on helppoa muistella 

                                         
129 Partiotalo tiedottaa 4/1972, Suomen Partiolaisten arkistot, Partioasema, Helsinki. 
130 Partiotalo tiedottaa 4/1973; Partiotalo tiedottaa 2/1973, Suomen Partiolaisten arkistot, Partioasema, 
Helsinki. 
131 Elina, puhelinhaastattelu 2.4.2020, haastattelija Elisa Keränen, tekijän hallussa. 
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poikien ja tyttöjen ensimmäisiä yhteistapahtumia, kun tietää, että nykypartiolaiselle ne ovat 

arkipäivää. 
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3. Kasvatuksellisuus valtaa alaa partiossa 

 
Kasvatustoiminnalla tarkoitetaan yleisesti käytännöllistä, päämääriin tähtäävää toimintaa. 

Kasvatuksessa voidaan yleisesti katsottuna pyrkiä lapsen perushoitoon, suojelemiseen, 

ikäkaudelle sopivaan tukemiseen sekä sopivien taitojen opettamiseen. Kasvattajan käsitys 

oikeanlaisesta kasvatuksesta pohjautuu ihmiskäsityksiin, jotka muotoutuvat yleensä 

kasvattajan taustan ja aikakauden ihanteiden mukaisiksi. Ihmiskäsitykseen sisältyy yleensä 

käsitys siitä, miten ja millä keinoin lapsi oppii, ja kuinka paljon ympäristö kykenee häneen 

vaikuttamaan.132 Partiokasvatus on kasvatuksena hyvin kokonaisvaltaista, ja se pyrki 

vaikuttamaan lapseen tai nuoreen lähes kaikilla elämän osa-alueilla. Tähän kuuluivat 1970-

luvulla keskeisinä esimerkiksi kansainvälisyys-, kulttuuri- ja raittiuskasvatus.133 Tärkeää on 

tässä erottaa toisistaan partiokoulutus ja -kasvatus. Partiokoulutuksella tarkoitetaan 

toimintaa, jossa partiolainen kehittää itseään niin, että kykenee suoriutumaan hänelle 

annetusta tehtävästä.  

 

Partiokasvatus on yhtenäistynyt valtakunnallisella tasolla nimenomaan uuden kattojärjestön 

luomisen myötä. Kuitenkin jo 1960-luvulta lähtien partiokasvatusta pyrittiin arvioimaan 

kriittisesti. Sen lisäksi, että suuret ikäluokat eivät oikein löytäneet tietään partioharrastuksen 

pariin, epäiltiin myös, etteivät uudet sukupolvet ole yhtä vastaanottavaisia partioaatteelle 

kuin aikaisempien sukupolvien nuoret. Uudistuminen nähtiin siis välttämättömänä 

partioliikkeen jatkon ja menestyksen kannalta.134  

 

Partio onkin Suomessa muodostunut vahvasti kasvatukselliseksi järjestöksi, ja on koettu, että 

yhteiskunta jopa odottaa partiojärjestön toteuttavan tiettyjä kasvatustehtäviä lasten ja 

nuorten parissa. Näihin tehtäviin lukeutuivat tuoreessa kattojärjestössä esimerkiksi ”tietojen 

ja taitojen perustaso, joka täydentää koulun ja kodin sekä muiden myötäkasvattajien opetus- 

ja koulutusohjelmaa”, ”suomalaisen yhteiskunnan ja kansallisen kulttuurimme vaatimat 

                                         
132 Kiesiläinen, (toim.), Partiokasvatus, 1983, s. 14–22.  
133 Kiesiläinen, (toim.), Partiokasvatus, 1983, s. 48–49. 
134 Paavilainen, Aina valmiina, 2010, s. 382–383. 
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asenteet ja kansalaiselta odotetut käyttäytymismallit” sekä ”yksilön ja kansalaisen 

vastuuntunne ja itsekontrolli omasta toiminnasta”. Näistä käytettiin yleisesti nimitystä 

partiokasvatus. Partion kasvatusjärjestelmän muodostivat toiminta- ja hallinto-organisaatio, 

eli lippukunta ja siellä toimivat pienryhmät.135  

 

Tässä luvussa käsittelen sitä, kuinka 1960-luvun aatteellisuus ulotti vaikutuksensa myös 

partiokasvatukseen, ja pakotti uudistamaan suomalaista partioliikettä merkittävällä tavalla. 

Lisäksi tarkastelen sitä, miten partioaikuiset partiokasvatuksen käsittivät ja minkälaiset 

puitteet partioaikuinen kasvatustehtävälleen järjestössä sai. On keskeistä ymmärtää, että 

partiokasvatus tai vartiojärjestelmä ei voi toteutua, ellei partiossa ole mukana osaavia ja 

viitseliäitä partioaikuisia. Partiokasvatuksen muutos, tai kasvatuksellisuuden mahdollinen 

lisääntyminen järjestön uudistuessa on siis väistämättä asia, joka olisi vaikuttanut 

partioaikuisen tapaan toimia ja johtaa toimintaa. 

 

 

3.1. 1960-luvun uudet aatteet 

 

Vaikka partioliike on mielletty aina vahvasti kasvatukselliseksi järjestöksi, on kuitenkin hyvä 

muistaa, että sen kasvatusperiaatteet ovat pyrkineet aina pysymään aikansa mukana. 

Erityisesti Suomessa pyrittiin tuomaan lapsille ja nuorille sellaista kasvatusta, joka parhaiten 

tukisi koulujen ja kotien kasvatustehtävää. Niinpä on luonnollista, että suomalaisen 

partioliikkeen kasvatusmenetelmien suurta murrosvaihetta elettiin juuri silloin, kun 

koulujärjestelmämme uudistui kauttaaltaan. Tällöin myös vapaan kasvatuksen 

kasvatusoptimistiset aatteet olivat suosittuja länsimaissa. 136 

 

1960-luvun lopulla suomalaisen partioliikkeen kasvatusperiaatteiden kynnyskysymyksiksi 

nousivat yhteiskunnalliset kysymykset, kasvatuksen pintapuolisuus ja autoritaarisuus. 

                                         
135 Kiesiläinen, (toim.), Partiokasvatus, 1983, s. 48–49. 
136 Paavilainen, Aina valmiina, 2010, s. 401—402. 
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Hierarkioita pidettiin vanhanaikaisina ja partiokasvatuksen toteutumista lähinnä symbolisena. 

Ajan itsenäisesti ja osin itsekkäästi ajattelevaa nuorisoa pidettiin mahdottomana 

vastaanottajana vanhanmalliselle partiokasvatukselle. Tähän kaivattiin uudistusta, koska 

järjestöllä oli selviä vaikeuksia pitää toiminnassaan mukana murrosikäisiä ja sitä vanhempia. 

Näin ollen partiokasvatus kyettiin kohdistamaan korkeintaan varhaisnuoriin – tämä oli 

aktivoituvasta nuorisosta kilpailevassa järjestökentässä suoranainen katastrofi 

partioliikkeelle, joka olisi tarvinnut toimintaansa mukaan nimenomaan nuoria 

partioaikuisia.137 

 

Partiokasvatus perustui ennen yhdistymistä ja siitä seuraavia muutoksia lähinnä partiolakiin 

ja lupaukseen. Partio nähtiin oikeistolaisena järjestönä, jonka tehtävänä oli kasvattaa ennen 

kaikkea isänmaallisia ”kunnon kansalaisia” – sukupuolille ominaisina nähtyjen 

tehtävänjakojen mukaisesti.138 Kaikkia partiolaisia eivät uudistuneet kasvatusaatteet vielä 

1960-luvulla tavoittaneet. Esimerkiksi Airi muistelee omaa aikaansa vartionjohtajana 1960-

luvun alussa: 

 

Mielestäni ei mikään muuttunut kasvatuksessa. Ei ainakaan saatu mitään uutta 

ohjeistusta. Luokkamerkkejä suoritettiin kuten ennen ja myös taitomerkkejä 

ahkerasti. Itse en ollut silloin lippukunnan johdossa, niin en tiedä muuttuiko siltä 

osin joku asia. […] Vapaasta kasvatuksesta ei keskusteltu. Partiossa oli 

partiosäännöt ja niitä noudatettiin. Ei esim. tupakointi olisi ollut mahdollista leirillä 

eikä kokouksien jälkeenkään. Kyllä sitä olisi kovasti paheksuttu.  Siihen aikaan ei 

oltu yhteydessä partiolaisten koteihin. Lähetettiin vain tiedotteita/lappusia asioista 

mikä koski myös vanhempia. Esim. myyjäiset. Muuten ei heidän kotiasioita ajateltu. 

Myöskään minun aikana ei puhuttu poikien ja tyttöjen yhteiskasvatuksesta. Ei 

ainakaan meidän tyttölippukunnassa. Yritimme noudattaa partiolakia. Esim. 

partiolainen kunnioittaa toisen vakaamusta.139 

 

                                         
137 Paavilainen, Aina valmiina, 2010, s. 382–383. 
138 Partiojohtaja 2/1972. 
139 Airi, sähköpostihaastattelu 1.4.2020, haastattelija Elisa Keränen, tekijän hallussa. 
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Joissain lippukunnissa 1960-luku ei siis eronnut alkuperäisistä partioaatteista juuri laisinkaan. 

1920-luvun peruskirjassaan SPJ ja SPTJ olivat listanneet ”ensi ohjeita”, joita noudattaen 

partiotyttöä ja -poikaa tuli kasvattaa. Näitä ohjeita noudattaen elettiin joissain lippukunnissa 

vielä 1960-luvulla. Poikien ohjeistuksiin kuului esimerkiksi liikkeen valjastaminen ruumiin 

voimistamiseksi ja ”kansanlapsen” kasvattamiseksi, tyttöjä puolestaan haluttiin havahduttaa 

huomaamaan missä heitä tarvitaan samalla, kun opeteltiin esimerkiksi lasten- ja 

puutarhanhoitoa. Esimerkiksi Aarno Palmin ”Partiotyön tavoitteet ja työmenetelmät eri 

ikäkausina” on kuulunut toiminnan ohjeistukseen useissa partiolippukunnissa vielä juuri 

ennen kattojärjestöjen yhdistymisen aikaa. Palmin ajatus tiivistetysti on seuraava: ”Suurta 

huomiota kiinnitetään poikien kohdalla fyysillistä kuntoa kehittäviin harjoituksiin, kun taasen 

tyttöjä kehitetään kotitalouden ja kodinhoidon piiriin lukeutuvissa taidoissa.”140 SPJ ja SPTJ siis 

näkivät kasvatustehtävänsä varsin erilaisina ennen yhdistymisen aikaa, ja vain osa 

partioaikuisista kaipasi tähän muutosta: uudessa järjestössä kasvatus nousi varmasti tästäkin 

syystä uudistuskeskustelun kuumaksi perunaksi. 

 

Toiminnan samankaltaisuus oli tässä yhteydessä partiossa ensisijaisen tärkeää. Tämä oli 

mullistava ajatus suomalaisen koulujärjestelmän perustuessa suurelta osin tyttö- ja 

poikakouluihin, mutta se alkoi kuitenkin vallata alaa partiolaisten mielissä 

peruskoulujärjestelmän saapuessa. Nykyinen järjestön arvopohja ei kasvatustavoitteineen 

kuitenkaan korosta sukupuolia, eikä erottele, kuinka tyttöjä tai poikia pitäisi erikseen 

kasvattaa. Yhdistymistä edeltävissä ohjeistuksissa tilanne on ollut aivan toisenlainen. Vielä 

kattojärjestöjen yhdistymisen lähestyessä osa jäsenistöstä kannatti partioihanteiden 

selitysten laatimista tytöille ja pojille erikseen, sillä tyttöjen kasvattaminen naisen ja äidin 

rooliin nähtiin näissä mielipiteissä vahvasti eroavan siitä, mihin rooliin partiopoikia tuli 

kasvattaa.141 1960-luvun aatteiden vallatessa alaa kävikin selväksi, että partioaikuisen tuli 

selvittää myös itselleen, millaisia kasvatusihanteita hän haluaisi uudessa järjestössä ajaa. 

 

                                         
140 Palm, Aarno ”Partiotyön tavoitteet ja työmenetelmät eri ikäkausina” kokoelmassa: Sekalaista (kirjeitä, 
ilmoituksia ja piiriviestejä) 1950—1960-luvuilta, Partiolippukunta Vaarojen Vaeltajien arkistot, Kontiomäki. 
141 Partiojohtaja 2/1972. 
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3.2. Uudistuvan partioliikkeen kasvatusmallit 

 

Suomalaisessa partioliikkeessä kasvatus oli nähty ikään kuin sisäänrakennettuna: lupausta ja 

lakia oli pidetty kasvatuskeinoina, mutta toisaalta ne sisälsivät jo itsessään sen moraalisen 

päämäärän, johon partiolaisen toivottiin pyrkivän.142 Maailman tasolla Suomen Partiolaiset on 

nykyään poikkeuksellinen malli juurikin siksi, että siinä tytöt ja pojat voivat toimia yhdessä 

kaikilla ikäkausilla. Järjestöjen yhdistyessä 1972 lippukunnilla oli kuitenkin mahdollisuus jatkaa 

toimintaansa erillisinä tyttö- ja poikalippukuntina, tai jakaa toimintaansa näin lippukunnan 

sisällä. Kaikille suotiin kuitenkin yhteiskasvatuksen mahdollisuus. 1971 Partiojohtajassa 

julkaistiin ruotsalaisen Ulla Berglinin esitelmä, jossa hän kuvaili yhteiskasvatuksen haasteita ja 

mahdollisuuksia. Erityisesti hän painotti yhteiskasvatuksen onnistumisen perustuvan 

partioaikuisen tietomäärään. Partioaikuisen tuli Berglinin mukaan tiedostaa, että 

yhteiskasvatus asettaisi myös haasteita uudelle toiminnalle. Yhteistoimintaan ja -

kasvatukseen ei tulisi lainkaan ryhtyä ilman tätä ymmärrystä. Lisäksi partioaikuisen tehtäväksi 

muodostuisi tietoinen roolien rikkominen ja nuorempien valistaminen rooliodotusten 

suhteen. Johtajien koulutus oli Berglinin mielestä keskeinen tekijä yhtenäisjärjestön 

toiminalle.143 Ruotsissa yhtenäisjärjestö oli tuolloin jo muodostettu, ja Berglinin esitelmä sai 

myös partiotyttöjen ylijohtajan Kata Jouhkin kääntämään kelkkansa yhdistymisen puoleen. 

Yhteiskasvatuksen todellisen tarpeen avaaminen oli siis seikka, joka sai lopullisesti aikaan 

kattojärjestöjen yhdistymiseen johtavat neuvottelut.144  

 

Yhteiskasvatuksen kehittäminen määriteltiinkin SPJ:n ja SPTJ:n yhteistyösopimuksessa tulevan 

järjestön, Suomen Partiolaisten ensisijaiseksi tehtäväksi.145 Se oli myös yksi ohjelman 

pääkohdista SPTJ:n ja SPJ:n yhteisillä kouluttajapäivillä syyskuussa 1972. Esimerkiksi SPTJ:n 

entinen ylijohtaja Helvi Sipilä määritteli Partiojohtaja-lehdessä yhteiskasvatuksen tärkeäksi 

osaksi myös perhekasvatuksen, jota hän oli itse harjoittanut tarpojien ja eräpoikien parissa jo 

                                         
142 Partiojohtaja 2/1972. 
143 Partiojohtaja 4—5/1971. 
144 Rissa (toim.), Partio 75 vuotta, 1985, s. 75. 
145 Yhteiskasvatusta ei siis tule sekoittaa yhteistoimintaan, jota ei harjoiteta kaikissa partiolippukunnissa vielä 
nykyäänkään. 
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1950-luvulla. Sipilän mukaan tässäkin partion tuli asettua tukemaan kodin antamaa 

kasvatusta: muuttuvassa yhteiskunnassa perhemallit monimutkaistuivat, ja avioliittoja 

solmittiin enemmän eri taustoista olevien kesken. Sipilän mielestä johtajat tuli ehdottomasti 

kouluttaa uudelleen tätä yhteiskasvatuksen toteutumista varten, niin tärkeänä hän sitä piti.146 

Näin myös suomalaisen yhteiskunnan murros vaikutti jälleen siihen, kuinka monipuoliseksi 

partioaikuisen rooli kasvattajana tuolloin muodostui.  

 

Kasvatuksen muutosta kuvaa osuvasti se, miten etenkin partiolain uudistustyöstä tuli 

keskeinen kulmakivi uudelle suomalaiselle partiokasvatukselle. Uudistuksessa pyrittiin eroon 

määräävästä luettelomallista, ja haluttiin muodostaa ihanteen kaltainen partiolaki, johon 

partiolaisen olisi hyvä pyrkiä. Tällöin laki toteuttaisi parhaiten omakohtaisuutta, ja pääsisi 

eroon vanhanaikaiseksi koetusta käskevästä muodostaan. Hierarkkiset rakenteet haluttiin 

hävittää, sillä ne nähtiin tuolloin vanhanaikaisina jäänteinä, jotka suorastaan estivät uuden 

sukupolven kiinnittymisen partioharrastukseen. Kaikki partiolaiset haluttiin nähdä keskenään 

tasa-arvoisina. Koska ajan henki vaati partiokasvatuksen tavoitteen, eli kunnon 

kansalaisuuden muuttamista, oli lähdettävä muokkaamaan myös kasvatusmetodeja.147 Mutta 

mikä oli aikuisen ja kasvattajan rooli näissä muutoksissa? 

 

Kasvatus oli yhdistyvässä järjestössä todellakin päivän sana. 1972 heinäkuussa pääsääntöisesti 

tyttöjohtajille suunnatulla kolmiapilaleirillä paneuduttiin partiojohtajan kasvatustieteeseen 

luentosarjan muodossa. Luentosarjalla tutkiskeltiin muun muassa erityisesti partioon liittyviä 

kasvatustavoitteita, kasvatustavoitteiden saavuttamiseen vaikuttavia tekijöitä, lapsen ja 

aikuisen käyttäytymiseroja sekä uudenlaisten perhemuotojen vaikutusta partioon. Näiden 

lisäksi partiojohtajia heräteltiin huomaamaan peruskoulu-uudistuksen vaikutuksia 

suomalaisen partiojärjestön toimintaan. Peruskoulu ja muut yhteiskunnalliset muutokset 

nähtiin tässä erityisen tärkeinä, sillä kaikki niihin kiinnitetty huomio auttaisi partioliikettä 

pysymään niin sanotusti ajan tasalla.148 Partiokasvatusta pyrittiin siis uudistamaan tarkkaan 

                                         
146 Partiojohtaja 5/1972. 
147 Partiojohtaja 2/1972. 
148 Partiojohtaja 6/1972. 
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sen yhteiskunnan ehdoilla, jossa se tapahtuisi – ei olisi ollut mielekästä ottaa suoraa 

kasvatusmallia vanhan järjestön peruskirjasta tai jonkun toisen partiomaan säädöksistä. Ritva 

kertoo kokemuksiaan uudistuneesta partiokasvatuksesta seuraavasti: 

 

Kasvatuksellisesti tapahtui muutoksia, autoritäärisyys väheni, ainakin tytöillä, 

samoin hierarkisuus. Hyvin johdetuissa ryhmissä jokainen voi kokea kelpaavansa 

itsenään. Eri ikäisten tarpeet on hyvä huomioida. Näitä asioita 

johtajakoulutuksessa kyllä käsiteltiin, mutta eläväksi ne tulevat vasta kokemuksen 

kautta. Jonkinlainen “työnohjaus” ja mahdollisuus vertaistukeen auttaisi johtajia 

kehittymään tehtävissään. Poikien ja tyttöjen eroja ei koulutuksissa käsitelty, 

tuolloin uskoinkin, että sukupuolella ei ole merkitystä.149 

 

Aikaisempaan Airin kasvatusmuistelukseen verrattuna partioliikkeessä tapahtui paljon juuri 

1970-luvulla. Radikaalien hakemat autoritäärisyyden ja hierarkkisuuden hävitykset tulivat 

todellisiksi.  Aiemmin harvojen tietoon jaetut uudet aatteet tulivat mukaan myös 

johtajakoulutukseen. Kaikista perinteistä ei silti oltu valmiita luopumaan, vaan esimerkiksi 

hengellisyys ja toisten huomioon ottaminen säilyivät tärkeinä partiokasvatuksen 

tavoitteina.150  

 

Järjestössä havahduttiin tyttö- ja poikajärjestöjen yhdistyessä paitsi yhdistämään, myös 

uudistamaan ja standardisoimaan johtajien koulutusta. Yhtenäisen koulutuksen järjestämistä 

pidettiin uuden yhtenäisen kattojärjestön tehtävistä ehdottomasti kiireellisenä ja vaativana. 

Uudessa koulutusmallissa katsottiin parhaimmaksi erottaa aikuiskasvatus ja 

varhaisnuorisotoiminta toisistaan: ei olisi mielekästä kouluttaa johtajia samoilla menetelmillä, 

joilla he johtaisivat nuorempiaan. Kattojärjestön sääntöjen luomisen toivottiin pyyhkivän 

itsessään pois erillisjärjestöjen sääntöerimielisyydet.151 Ensimmäinen kokeiluluontoinen 

kaikille partiojohtajille suunnattu peruskurssi saatiin suunniteltua valmiiksi 1972, ja sen 

                                         
149 Ritva, sähköpostihaastattelu 7.4.2020, haastattelija Elisa Keränen, tekijän hallussa. 
150 Partiojohtaja 2/1971. 
151 Partiojohtaja 2/1972. 
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tärkeinä osa-alueina mainostettiin esimerkiksi partion kasvatustavoitteiden ja 

opetusmenetelmien opiskelua.152 

 

Vielä uutta koulutusta tärkeämpää oli saada yhä uusia nuoria johtajakoulutuksen piiriin: 

aikakauden partiojohtajia kehotettiin kannustamaan nuoria ja antamaan heille mahdollisuus, 

sillä ajan hengen mukaan kuka tahansa pystyisi toimimaan partiojohtajana.153 Partioaikuisen 

”kipinä” partiotoimintaan nähtiin erityisen tärkeänä ja esimerkillisenä. Partiojohtaja-lehdessä 

pohdittiinkin, saivatko partioaikuiset toimintaansa riittävää tukea ja kannustusta sekä 

ohjeistettiinko heitä riittävästi toimintaansa.154  

 

Uudistukselle oli syynsä, sillä jäsenkatoinen partioliike oli kriisissä.155 Kriisiä ei välttämättä joka 

suhteessa nähty kielteisenä, vaan sen katsottiin tuovan mukanaan myös tarvittavaa 

mediahuomiota ja muutosta, vaikkakin uudistusten eri vaiheet aiheuttivat myös toiminnan 

lamautumista.156 Suuret ikäluokat olivat kasvaneet ulos partiosta, eikä sitä koettu uusien 

ikäluokkien keskuudessa riittävän kiinnostavaksi harrastukseksi. Erilaiset 

harrastemahdollisuudet lisääntyivät ja kilpailua nuorisosta alkoi syntyä.157 Myöhemmissä 

tutkimuksissa onkin todettu, että 1940-luvulla syntyneestä ikäluokasta alkaen nuorison 

harrastuksissa vähenivät selvästi esimerkiksi luonnossa oleilu ja käsityöt.158 Näin ollen ei ollut 

mikään ihme, että perinteinen partiointi nähtiin nuorison keskuudessa vanhanaikaisena. 

Näennäisesti 1960-luvulta alkaen kehitys oli ollut SPJ:n ja SPTJ:n organisaatioiden 

yhdistymiseen pyrkivää, mutta lopulta kyse olikin paljon suuremmasta muutoksesta järjestön 

siirtyessä uuteen ohjelmaan ja yhteiskasvatukselliseen malliin – pitkälti yhteiskunnan luomien 

paineiden mukaisesti.159 

 

                                         
152 Partiojohtaja 7/1972. 
153 Partiojohtaja 1/1972. 
154 Partiojohtaja 6/1972. 
155 Paavilainen, Aina valmiina, 2010, s. 383. 
156 Partiojohtaja 4/1972. 
157 Partiojohtaja 1/1972. 
158 Haavio-Mannila, Elina & Roos, J-P & Rotkirch, Anna, Olivatko suuret ikäluokat murroksen moottoreita? 
Sukupolven, periodin ja iän erittelyä seksin, politiikan ja vapaa-ajan suhteen, s. 232. Teoksessa Erola, Jani & 
Wilska, Terhi-Anna (toim.), Yhteiskunnan moottori vai kivireki? Suuret ikäluokat ja 1960-lukulaisuus, 2004. 
159 Partiojohtaja 2/1972. 
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Uudistuva partiokasvatus aiheutti uudessa partiojärjestössä monenlaista skismaa 1970-luvun 

alussa.160 Partiokasvatus otti tässä kohtaa tavoitteekseen välttää päällekkäisyyttä, mutta 

toisaalta tukea tuoretta peruskoulujärjestelmää sen kasvatuksellisissa tavoitteissa.161 Kovaa 

keskustelua käytiin erityisesti siitä, mistä uusi partiojärjestö lähtisi kasvatustavoitteitaan 

hakemaan. Esimerkiksi uusvasemmistolaiset kasvatusperiaatteet, kuten luovuuden 

lisääminen ja rankaisun poistaminen kuulostivat joistain partiolaisista uudelle järjestölle 

ihanteelliselta lähtökohdalta, mutta toisten mielestä ne sotivat järjestön sääntöihin kirjattua 

puoluepoliittista sitoutumattomuutta vastaan. Piikittelyä ilmeni Partiojohtaja-lehdessä puolin 

ja toisin, kun partioliikettä syytettiin silloisessa muodossaan jopa kokoomuksen 

varhaisnuorisojärjestöksi, joka puolueelta todellisuudessa tuolloin vielä puuttui. Kärkkäästi 

lehdessä pohdittiin jopa sitä, tapahtuiko yhteiskuntaan kasvattaminen parhaiten tietoa 

jakamalla vai yhteiskunnan ongelmista vaikenemalla.162 

 

Partiokasvatus pyrki 1970-luvulla myös eroon ulkoa opetellusta ja tavoitteita muutettiin 

itseohjautuvampaan suuntaan. Esimerkiksi Vj-viiri -lehteä mainostettiin vuonna 1972 

vartionjohtajille nimenomaan vihjelehtenä, ei ylhäältä annettuna tarkkana ohjeistuksena.163 

Partiojohtaja-lehti puolestaan esitteli edistyksellisen kasvatuksen uusina tavoitteina 

esimerkiksi aktiivisen ja itsenäisen, yhteiskuntaan suuntautuvan motivaation lisäämistä; lakien 

ja ohjeiden suhteellista ymmärrystä sekä myönteistä suhtautumista yhteiskunnan 

syvällisiinkin muutoksiin. Nämä kaikki toimisivat osaltaan alueina partion ”historiallisten 

kahleiden” murtamisessa. Tavoitteena olisi tällöin partion kehitys ”monimuotoiseksi 

varhaiskasvatukselliseksi järjestelmäksi”.164 

 

Partiojohtaja-lehdessä Partiojohtajia kehotettiin kunnioittamaan lasten oikeuksia, ja 

antamaan tytöille ja pojille oppimisvalmiuksia omaehtoisiin ratkaisuihin ja vastauksiin.165 Lehti 

kannustikin partiojohtajia kasvatuksen lisäksi ymmärtämään nuoria. Lehdessä tuotiin ilmi, että 

                                         
160 Paavilainen, Aina valmiina, 2010, s. 418. 
161 Partiojohtaja 7/1972. 
162 Partiojohtaja 5/1972. 
163 Partiotalo tiedottaa 5/1972, Suomen Partiolaisten arkistot, Partioasema, Helsinki. 
164 Partiojohtaja 5/1972. 
165 Partiojohtaja 5/1972. 
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nuoren tasapainottoman käytöksen syynä voivat olla esimerkiksi fysiologiset muutokset, 

ystävien puute tai uskonnollinen mietiskely. Artikkelin mukaan partiojohtajan tulisi olla näistä 

tietoinen, ja pyrkiä keskustelemaan asioista aktiivisesti nuoren kanssa. Lisäksi painotettiin 

kaikki yhteiskuntaluokat huomioon ottavan harrastuksen – siis partion – merkitystä nuoren 

elämässä. Partiojohtajan tuli siis olla kasvattaja, joka auttaa nuorta kypsymään tasapainoiseksi 

aikuiseksi. Lisäksi partiojohtajille tehtiin tiettäväksi, että riittävän demokraattisen 

kotikasvatuksen saanut nuori oli paremmassa asemassa tulevaisuutensa kannalta, ja hänen oli 

helpompaa omaksua paikkansa yhteiskunnassa.166 Järjestön taholta annettiin siis varsin suurta 

kasvatuksellista vastuuta partioaikuisen harteille. Partioaikuinen on lehdestä saanut jopa 

suoria työkaluja nuorten kanssa toimimiseen ja ymmärryksen lisäämiseen: kasvatusta ja 

nuorisotyötä on todella pyritty lisäämään nuoren ehdoilla uudistuvan partioliikkeen piirissä. 

 

Partiokasvatuksessa pyrittiin tuolloin myös selvästi eroon siitä ajatuksesta, että partiolaisella 

ja etenkin partioaikuisella on jo kaikki tarvittava tieto ja taito. Matti Hakkarainen kirjoitti 

Partiojohtaja-lehdessä kasvatuksen pyrkimyksistä ja tavoitteista. Hakkaraisen mukaan valmius 

uuden oppimiseen oli eräs tärkeimmistä kasvatustavoitteista, eikä etenkään kasvattavan 

aikuisen, kuten partiojohtajan tai opettajan tulisi pitää itseään kaikkitietävänä.167 

Partiokasvatus oli näissä aatteissa aikaansa edellä, sillä uudelleenkouluttautumista ja jatkuvaa 

oppimista pitkien, elämänmittaisten työurien sijaan alettiin Suomessa omaksua yleisenä 

aatteena vasta 1990-luvun puolivälissä.168 Uusien kurssien määrä partiojärjestössä lisääntyi, 

ja niitä pyrittiin standardisoimaan valtakunnalliselle tasolle, tyttö- ja poikapartiolaisille yhtä 

lailla sopiviksi. Esimerkiksi muodikas ryhmätyö pääsi partiokurssin aiheeksi 1973, ja se pyrki 

korostamaan erityisesti sitä, että vartiotyöhön tottunut partiolainenkaan ei ole aina 

ryhmätyön ammattilainen – jopa päinvastoin.169 Muita partioaikuisille järjestettäviä kursseja 

olivat esimerkiksi toimittajakurssit, partiojohtajien peruskurssit sekä erilaiset partiojohtajien 

seminaarit.170 

                                         
166 Partiojohtaja 8/1972. 
167 Partiojohtaja 2/1971. 
168 Geiger, Tinne (toim.), Elinikäinen oppiminen – Pohjoismaiden tehokkaat strategiat, 2012, s. 11. 
169 Partiotalo tiedottaa 5/1972, Suomen Partiolaisten arkistot, Partioasema, Helsinki. 
170 Partiotalo tiedottaa 1/1974; Partiotalo tiedottaa 1/1973, Suomen Partiolaisten arkistot, Partioasema, 
Helsinki. 
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Suomen Partiolaiset pyrki siis 1970-luvulla selvästi kouluttamaan partioaikuisiaan ja 

standardisoimaan kasvatuksen tasoa. Myös johtajien kouluttajia kurssitettiin uusien 

koulutusten myötä.171 Uutena standardisoinnin välineenä nousee esiin myös se, että etenkin 

1970-luvun puolivälin jälkeen tiedotteissa alettiin vaatia partiojohtajilta valtakirjoja, joilla 

pätevyys todistettiin. Kaikkien lippukunnan johtamistehtävissä toimivien koulutustaso 

pyydettiin myös lisäämään lippukunnan vuosiselostelomakkeeseen, joka toimitettaisiin 

kattojärjestölle.172 Järjestössä ryhdyttiin siis tuolloin toden teolla pitämään silmällä, millaiset 

henkilöt milläkin partiokoulutuksen asteella kasvattavat lapsia lippukunnissa. Lisäksi 

painotettiin, että johtajakoulutus tulisi järjestää aikuiskoulutuksena,173 mutta lasten 

kasvatuksen tulisi partiossa perustua tunnustuksen antamiseen ja kannustavaan asenteeseen. 

Tunnustuksen antamatta jättäminen oli mahdollista nähdä rangaistuksena, joka ei puolestaan 

sopinut uudenmallisiin kasvatusihanteisiin.174 Uusvasemmistolaiset kasvatusihanteet siis 

saivat kuin saivatkin jalansijaa partiokasvatuksen uudistuessa. 

 

Kasvatuksen sitoutumattomuus, puolueettomuus ja aatteettomuus on nähty partiossa aina 

tärkeänä lähtökohtana. Tämä on noussut usein pinnalle etenkin liikkeen murrosvaiheissa. 

1970-luvun uudistus ei ollut tässä suhteessa poikkeus. Kuitenkin Suomessa 

evankelisluterilainen kirkko on toiminut vahvana vaikuttajana partioliikkeen taustalla, ja 

monen partiolippukunnan taustayhteisönä toimii seurakunta.175 Partioliikkeen 

sitoutumattomuus on kuitenkin monessa suhteessa ymmärretty väärin. Tarkoituksena on 

ollut, että partioaikuinen on laaja-alainen nuorison asiantuntija, ei yhden asian ajaja. Näin 

ollen partiolaiset ovat pyrkineet osaltaan olemaan aktiivisia vaikuttajia yhteiskunnassa. 

Aktiiviseen kansalaisuuteen kasvattamiseen on osaltaan kuulunut ajatus siitä, että 

partiolainen antaa itsensä ja osaamisensa yhteisönsä käytettäväksi.176 Todellisuudessa partion 

sitoutumattomuus liittyy vahvasti yhteiskuntaan, jossa se tapahtuu: tästä syystä Suomen 

                                         
171 Partiotalo tiedottaa 6/1973, Suomen Partiolaisten arkistot, Partioasema, Helsinki. 
172 Esim. Lippukuntaposti 18.11.1977, Suomen Partiolaisten arkistot, Partioasema, Helsinki. 
173 Partiojohtaja 3/1972. 
174 Partiojohtaja 5/1972. 
175 Aulio, Olli, Partiolaisen kirja, 1982, s. 49. 
176 Haavisto, (toim.), Partiovasemmalla, 1989, s. 89—90. 
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kaltaisessa monipuoluemaassa on lähdetty liikkeelle partioliikkeen poliittisesta 

sitoutumattomuudesta.177 Kattojärjestöjen yhdistyessä suomalainen partioliike otti askeleen 

todellista aatteellista sitoutumattomuutta kohden, kun uudessa partiolaisen lupauksessa 

jumalasuhde määriteltiin jokaisen henkilökohtaisesti määrittelemäksi asiaksi.178 Nuoret 

partioaikuiset ajoivat siis osaltaan partioon sekulaarimpaa asennetta, vaikka kirkon ja partion 

yhteistyö ei ollutkaan tämän muutoksen keskipisteessä. Partioliikkeen vahvuudeksi onkin 

laskettu juuri puolueettomuus, joka kasvatuksellisessa mielessä antaa partiolle 

mahdollisuudet toteuttaa ”monipuolista yhteiskunnallista opetusta”.179 

 

Uuden kattojärjestön tavoitteeksi kirjattiin siirtymäajan päätteeksi vuonna 1974 suomalaisen 

partiotoiminnan kehittäminen ja edistäminen nimenomaan partiokasvatusta toteuttamalla. 

Partiokasvatuksen piiriin luettiin tuolloin kansainvälinen, kulttuuri-, raittius- ja 

yhteiskunnallinen kasvatus. Kasvatuksen toteuttamismalleiksi esitettiin esimerkiksi retkiä, 

leirejä sekä johtajakoulutuksen uudistuksia.180 Partioliike pyrki siis johtajistonsa kautta irti 

partiolain antamista valmiiksi pureskelluista vastauksista, ja ”kunnon kansalaisten” sijaan 

pyrkimyksenä oli kasvattaa itsenäisiä ajattelijoita. Vanhanaikaiseksi mielletty Partiolaki 

uudistettiinkin toivotuiksi partioihanteiksi kevätkokouksessa 1974.  

 

Järjestöjen yhteisen lain ja säännösten vielä hakiessa muotoaan partiossa toimivat aikuiset 

saivat ohjeistuksia toimintaan muun muassa lippukuntapostista, jota kattojärjestö toimitti 

muutaman kerran vuodessa postitse lippukuntiin. Lippukuntaposti tiedotti muun muassa 

järjestöjen yhdistymisen tilanteesta, tapahtumista, koulutuksista ja teemavuosien ohjelmasta. 

Vartionjohtajien lehti Vj-viiri antoi vinkkejä lähinnä leikkejä ja pelejä varten, partionjohtajien 

Partiojohtaja-lehti puolestaan käsitteli syvällisempiä asioita, kuten politiikan ja partion 

suhdetta.  Partiojohtaja-lehti julkaisi myös mielipidekirjoituksia ja kolumneja, ja toimi siten 

nuorten partioaikuisten äänenkannattajana. Näin partioaikuiset saivat oman äänensä 

                                         
177 Rissa, (toim.), Partio 75 vuotta, s. 78. 
178 Uudessa partiolupauksessa muoto ”Tahdon rakastaa Jumalaani” voitti muodon ”Tahdon rakastaa Jumalaa” 
äänin 47—20. Paavilainen, Aina valmiina, 2010, s. 431—432. 
179 Partiojohtaja 5/1972. 
180 Savunen, Partiotytöt Suomessa 1910–1972, 1999, s. 85—89. 
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kuuluviin, vaikka heillä ei olisikaan ollut virkaa järjestön organisaatiossa. Lisäksi lehti myös 

antoi lukijoilleen kasvatuksellisia neuvoja partiojohtajan työhön. 

 

Kasvatuksellisuus jatkoi nousuaan uudessa partiojärjestössä vielä pitkään. Vuoden 1979 lapsi- 

ja nuorisopoliittisessa ohjelmassaan Suomen Partiolaiset määritteli kasvatuksen 

”ihmiskunnan tärkeimmäksi tehtäväksi”, jossa aikuisen ja kasvatettavan välinen 

vuorovaikutus on ehdottoman keskeisessä osassa.”181 Vuonna 1980 Suomen Partiolaiset 

valitsikin teemavuodekseen yksinkertaisesti kasvatuksen.182 Nimimerkki ”Heli”183 kommentoi 

omaa vanhaa Vj-viirissä julkaistua kirjoitustaan vuonna 1989: hänen mukaansa partioliikkeellä 

oli edelleen merkittävä rooli kasvattajana maailmassa, ja sen tulisikin kasvattaa yksilöä 

erityisesti yksityiseen ja yleiseen vastuuseen sekä kaikkien kansojen yhteistyöhön.184  

 

Vuosina 1960—1975 suomalaisessa nuorisotyössä pyrittiin yleisesti 

yhteiskuntakeskeisyyteen, aktivointiin ja intentionaalisuuteen. Vuodesta 1975 eteenpäin 

nuorisotyön fokus muuttui kuitenkin yksilökeskeisempään suuntaan.185 Partioliike pyrki 

kuitenkin Suomessa sisällyttämään kasvatusperiaatteisiinsa sekä vanhaa että uutta 

kasvatusta: muun yhteiskunnan kehityksestä poiketen partiokasvatuksessa säilyivät 

yhteistyön ja vastuun teemat, vaikka nuoreen suhtauduttiinkin entistä enemmän yksilönä. 

Partiokasvatus uudistui partioaikuisten keskustelun pohjalta aivan uudenlaiseksi, mutta oli 

tavallaan samalla entistä vapaampaa. 

 

 

3.3. Partioaikuisen vapaat kädet 

 

Partioaikuisten suurimman joukon muodostavat vertaisjohtajat. Vertaisjohtaja on käsite, jolla 

viitataan nuoreen henkilöön, joka toimii yleensä pienryhmän lähimpänä ”aikuisena”. 

                                         
181 Lapsi- ja nuorisopoliittinen ohjelma, Suomen Partiolaisten arkistot, Partioasema, Helsinki. 
182 Partiojotoksella, Kajaanin kaupunginkirjaston Calania-kokoelma. 
183 Helvi Sipilä, ”partiotohtori” ja partiotyttöjen ylijohtaja 1951—1969. Savunen, Partiotytöt Suomessa 1910–
1972, 1999, s. 146—147, 197. 
184 Rissa (toim.) Partio 75 vuotta, 1985, s. 92–93. 
185 Telemäki, Johdatus nuoruuden ja nuorisotyön historiaan, s. 124. 
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Vertaisjohtaja ei kuitenkaan välttämättä ole täysi-ikäinen, lain mukaan vastuussa oleva 

aikuinen, vaan iältään muutamia vuosia vartiolaisia tai vaeltajia vanhempi.186 Järjestelmää, 

jonka tavoitteena on, että nuoret kasvattavat partiossa toisiaan, kutsutaan 

vartiojärjestelmäksi. Partiomenetelmällä puolestaan tarkoitetaan partion yleisiä ihanteita, 

ohjelmia ja johtajuutta, joista partio koostuu.187  

 

Partiota on joissain yhteyksissä pidetty jopa militaristisena järjestönä, ja tämä oletus toimi 

lähtökohtana myös 1970-luvun partioliikkeen imagouudistuksessa.188  Kun partioliikkeessä 

korostui 1970-luvun kuluessa nuorten vaikuttaminen, pyrittiin nimenomaan 

vertaisjohtajuutta korostamalla purkamaan jäykkiä organisaatiollisia hierarkioita ja 

autoritääristä johtajuutta jokapäiväisestä toiminnasta. Näin partiosta tuli monimuotoisempaa 

sekä lisäksi varhaiskasvatuksellista.189  

 

Uudenmallisen partiotoiminnan erikoisuudeksi tarjottiin sen syntyessä valinnaisuutta, joka 

korvasi vartion viikkotoiminnassa johtajalle ylhäältäpäin annetut tiukat määräykset toiminnan 

toivotusta suunnasta.190 Uudistus antoi vapaammat kädet partiotoiminnan järjestämiseen 

myös partioaikuisille ja painotti partiolaisten keskinäistä tasa-arvoa: uudistuksen myötä 

vartionjohtaja sai itse yhdessä vartiolaistensa kanssa valita, mihin suuntaan toiminta painottui 

juuri heidän vartiossaan. Erityisen tärkeäksi uudessa partiokasvatuksessa nousikin luovuus ja 

sen ihanteet. Partiojohtajien seminaareissa koulutettiin johtajia luovan ilmaisun 

harjoittamiseen ja luovuuden kehittämiseen.191 Vartion toimintaa saattoikin näissä 

olosuhteissa määrittää ratkaisevasti esimerkiksi heitä ohjaavan partioaikuisen ammatti.192 

Uutta järjestöä kehittävien työryhmien keskeiseksi kyvyksi nostettiin myös kyky laatia ja 

luoda.193  

 

                                         
186 Kiesiläinen, (toim.), Partiokasvatus, 1983, s. 60. 
187 Paavilainen, Aina valmiina, 2010, s. 532. 
188 Paavilainen, Aina valmiina, 2010, s. 430. 
189 Partiojohtaja 5/1972; Partiojohtaja 2/1972. 
190 Paavilainen, Aina valmiina, 2010, s. 436–437. 
191 Partiotalo tiedottaa 1/1974, Suomen Partiolaisten arkistot, Partioasema, Helsinki. 
192 Elina, puhelinhaastattelu 2.4.2020, haastattelija Elisa Keränen, tekijän hallussa. 
193 Partiojohtaja 3/1972. 
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Myös partiokirjallisuutta alkoi hiljalleen ilmestyä partioaikuisten tueksi 1970-luvun lopulla. 

Luovuuden vaatimukset olivat jarruttaneet kirjallisuuden syntyä, kertoo Olli Aulio: 

 

Vuonna 1974 tarjouduin kirjoittamaan Partiolaisen Kirjan oppaaksi. 

Keskusjärjestöstä vastattiin että tällaista kirjaa ei tarvita koska se tappaa 

luovuuden. Kuitenkin oppaiden puutteessa mm erätaidot huononivat (jos 

lippukunnassa ei ollut vahvaa perinnettä) Tarjosin kirjaani Partiokirjalle ja 

järjestölle. vastaus oli ei. Tarjosin sen sitten Gummerukselle jonka 

kustannusjohtajana oli Olli Arrakoski joka oli ollut aiemmin partiojärjestön 

tiedotussihteerinä. Gummerus kustansi sen ja sitä myytiin 1976-87 yhteensä 17 000 

kpl. Kyseisen kirjan merkitys oli tärkeä partio-ohjelman toteuttamisessa.194 

 

Partioaikuisten luovuutta toiminnan kehittämiseen yritettiin siis herättää suoranaisella 

ohjeistuksen puutteella. Partioaikuiset kuitenkin kokivat ennemmin kattojärjestön jättäneen 

heidät tyhjän päälle ohjelmauudistuksen astuessa voimaan. Vuonna 1977 partiokirjallisuus 

siirtyi partiotalon välityksestä myyntiin Partio-Aittaan195. Näin ollen jäi usein ryhmää ohjaavan 

partioaikuisen tai hänen lippukuntansa muiden aikuisten vastuulle, millaisia ohjeita 

partiokasvatuksen tueksi kulloinkin hankittiin. Kirjallisuutta oli kuitenkin tuolloin saatavilla 

partioaikuisten ohella jo niin vartiolaisille, sudenpennuille kuin meripartiolaisillekin.196 

Partiokasvatusta pyrittiin myös laajentamaan opintokerhomaiseen suuntaan, ja niitä 

markkinoitiinkin mahdollisuutena ”yhdistää huvi ja hyöty”.197 Tämä on voinut olla Suomen 

Partiolaisilta eräänlainen kädenojennus niiden nuorten suuntaan, jotka eivät pelkästään 

partioaatteen takia olleet valmiita pysymään toiminnassa mukana. 

 

Yleisesti tunnustettua on, että yksilön käytös ja kieli ovat riippuvaisia hänelle asetetusta 

roolista: Sulkeisessa formaalissa tilanteessa roolin vaikutus kieleen on suurimmillaan ja 

käyttäytyminen eniten säännösteltyä.198 Myös formaaleja rooleja ja määrääviä lakeja purettiin 

                                         
194 Olli, sähköpostihaastattelu 1.4.2020, haastattelija Elisa Keränen, tekijän hallussa. 
195 Myöh. Partioaitta. 
196 Lippukuntaposti 27.1.1977, Suomen Partiolaisten arkistot, Partioasema, Helsinki. 
197 Partiotalo tiedottaa 1/1974, Suomen Partiolaisten arkistot, Partioasema, Helsinki. 
198 Ikola, (toim.), Sananjalka – Suomen kielen seuran vuosikirja 23, 1981, s. 43. 
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partiosta tässä yhteydessä: toiminnasta tuli vapaamuotoisempaa. Lippukunnille määräytyi 

toiminnastaan päätäntäoikeus, ja lippukunnan sisällä toimintaa määrittivät siinä toimivat 

partioaikuiset. Yhteisesti hyväksytyt kasvatuspäämäärät, tavoitteet ja erilaiset 

painopistealueet määräytyivät kuitenkin vuosittain kattojärjestön taholta.199  

 

Partiojohtajia kehotettiin Partiojohtaja-lehdessä osallistumaan itse järjestön uudistamiseen 

esimerkiksi markkinoinnin kautta.200 Johtamista painotettiin luonnollisesti lehden 

artikkeleissa, kun uutta yhtenäistä koulutusta suunniteltiin kiireellä.201 Johtajien koulutusta 

pidettiin uudessa yhtenäishallituksessa tärkeänä paitsi partiotaitojen, myös johtamistaidon, 

suhdetoiminnan ja esiintymistaidon osalta, sillä sen katsottiin heijastuvan järjestöstä myös 

ulospäin.202 Lippukunnanjohtaja oli lehden mukaan avainasemassa uudenlaisen 

yhteistoiminnan kehittämisessä.203 

 

Suomen Partiolaiset järjesti 1970-luvulla nuorille johtajilleen myös huumeseminaareja, ja 

kannusti huumenuorten auttamiseen. Lehdessä korostettiin, että ”partiojohtajalla on 

mahdollisuuksia nuorisotyökokemuksensa avulla tajuta ja toimia.” Partiojohtaja -lehdessä 

pyrittiin valaisemaan johtajille tätä yhteiskunnan uutta uhkaa, ja siitä kaikille leviävää 

vastuuta. Pyrittiin siis partioaikuisten valistamiseen ja koulutuksen ajanmukaistamiseen. 

Lehden mukaan lapsi, joka ei joudu ponnistelemaan mielihalujensa eteen, ikävystyy 

helpommin, ja ajautuu siten huumausaineiden pariin. Johtajille tehtiin tiettäväksi, että 

mielekäs harrastus ja hyväksyvä ryhmä voi auttaa osaltaan pitämään nuoret toivottujen 

rajojen sisällä. Uudistuvan partiojohtajakoulutuksen tavoitteeksi listattiin myös, että 

useammat partiolaiset toimisivat tämän ongelman lieventämiseksi.204  

 

Partio pyrki tässäkin tarttumaan yhteiskunnallisesti pinnalla olevaan ongelmaan: 1960-luvulla 

nuoruuttaan eläneiden keskuudessa asenteet päihteidenkäyttöön lieventyivät, ja 

                                         
199 Kiesiläinen, (toim.), Partiokasvatus s. 46—47. 
200 Partiojohtaja 5/1972. 
201 Partiojohtaja 1/1972; Partiojohtaja 2/1972. 
202 Partiojohtaja 4/1972. 
203 Partiojohtaja 3/1972. 
204 Partiojohtaja 3/1972; Partiojohtaja 7/1972. 
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huumekokeilut levisivät nuorison keskuuteen kautta maan, riippumatta yksilöiden taustoista. 

Päihteidenkäytön vapautumisen on myöhemmin tutkittu liittyneen samaan nuorison 

vapautumisen kenttään kuin valtaradikalismi ja muut protestiliikkeet.205 Partioliike pyrki siis 

1970-luvun alussa nuorisonsa parissa kontrollin tiukentamiseen valtiovallan tavoin. Myös 

partiolaisten lisääntyneestä alkoholinkäytöstä oltiin johtajapiireissä jälleen huolissaan.206 

Huhuttiin, että partiolaisten käytös olisi löystynyt pukeutumiskoodin ja hierarkioiden 

purkautumisen yhteydessä. Tämän vuoksi päihteidenkäyttö ja sen sopivuus partiolaisille 

puhuttivat partioaikuisia kovasti myös uuden yhtenäisjärjestön sääntöjä suunniteltaessa.207 

Partiojohtajalle annettiin siis mahdollisuuksia vaikuttaa ympäröivään yhteiskuntaan 

partioaikuisuutensa kautta: partioaikuisen antamalle kasvatukselle annetaan kattojärjestöstä 

näin huomattavan suuri arvo, mutta myös huomattavan suuri vastuu aikaiseen puuttumiseen 

ja esimerkkinä toimimiseen.  

  

Kaikki lippukunnat eivät kuitenkaan saaneet kasvatuksesta sellaista otetta, kuin kattojärjestön 

tasolta pyrittiin ajamaan. Itseohjautuvuus ja vapaa kasvatus olivat muutamille partiojohtajille 

vain sanoja toisten joukossa: partiossa keskityttiin partiotoimintaan. Esimerkiksi Jatta 

muistelee partiossa tapahtunutta kasvatusta seuraavasti: 

 

En muista, että näistä asioista olisi lippukunnassamme juuri puhuttu. toiminta 

yhdessä oli luontevaa ja jotenkin itsestään selvää. Partiokoulutuksissa kyllä käytiin 

kasvatustavoitteita läpi ja vj-kursseilla asiaan paneuduttiin lähinnä partioaatteen 

yhteydessä.208 

 

Usein partiokasvatuksesta päättäminen jäi siis partioaikuisen henkilökohtaiselle vastuulle: 

kukaan ei ilmeisesti valvonut lippukuntien kasvatustavoitteiden toteutumista ainakaan 

kattojärjestön taholta. Merjan mukaan heidän lippukuntansa piti partiota ennen kaikkea 

                                         
205 Hakkarainen, Pekka, Suuret ikäluokat ja päihdekulttuurin muutos, s. 72—75. Teoksessa Erola, Jani & Wilska, 
Terhi-Anna (toim.), Yhteiskunnan moottori vai kivireki? Suuret ikäluokat ja 1960-lukulaisuus. 2004. 
206 Partiojohtaja 3/1971. 
207 Partiojohtaja 7/1972; Paavilainen, Aina valmiina, 2010, s. 435. 
208 Jatta, sähköpostihaastattelu 2.4.2020, haastattelija Elisa Keränen, tekijän hallussa. 
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harrastuksena, vapaa-ajan toimintana vakavan kasvatuksellisen järjestön sijaan.209 

Partioaikuisen toimintaansa saama tuki jäi myös usein vertaistuen tasolle. Oulussa 

vartionjohtajat suunnittelivat vartioidensa vuositoimintaa omissa viikkokokouksissaan, 

Helsingissä partioaikuinen saattoi luottaa vartionjohtajapariinsa ja Nokialla tukea saatiin 

veljeslippukunnan partioaikuisilta, kun lippukunnanjohtajat olivat liian vanhoja jaksaakseen 

toiminnassa mukana.210 Vanhojen partiolaisten kanssa oli siis käynyt juuri niin, kuin 

partioradikaalit olivat pelänneet edellisellä vuosikymmenellä. Jos vertaistukea ei löytynyt, 

kasvoi yksinäisen nuoren partioaikuisen taakka toiminnan ja kasvatuksen vastuusta usein 

kohtuuttoman suureksi. Esimerkiksi Markus muistelee, että aikuisten tukea ja 

”benchmarkkaamista”, eli toiminnan suuntaviivojen osoittamista ja toimihenkilöiden 

nimeämistä olisi tarvittu toiminnan järjestämisessä huomattavasti enemmän. Kun tukea ei 

tullut, se jätti vain surullisen tunteen siitä, että partio on kaupunkilaisten yksinoikeus, jota 

yksittäinen johtaja saa turhaan yrittää järjestää harvempaan asutulla maaseudulla. 

Lippukunnat eivät välttämättä kyenneet toimimaan lainkaan yksittäisten nuorten 

partioaikuisten voimin.211 Vallan valtaamisessa oli ehkä haukattu liian suuri pala, eikä uuden 

partiojärjestelmän luovuusvaatimus ainakaan helpottanut partioaikuisen työtaakkaa. 

Järjestön kovasta standardisoinnin yrityksestä huolimatta partiokasvatuksen uudet tuulet 

eivät tavoittaneet kaikkia lippukuntia samalla tavalla, eivätkä kaikki partioaikuiset kokeneet 

niitä omikseen. Toisaalta uuden kasvatuksen luovuuden määritelmät antoivat partioaikuisille 

vähän liiankin vapaat kädet toiminnan ja kasvatuksen muutoksiin: kattojärjestö ei saanut 

minkäänlaisia takeita siitä, että juuri luotu ohjelmauudistus toteutuisi järjestössä myös 

lippukuntien tasolla. Näin järjestö säilyi partioaikuisten toimesta ohjelmallisesti melko 

hajanaisena. 

  

                                         
209 Merja, puhelinhaastattelu, 14.4.2020, haastattelija Elisa Keränen, tekijän hallussa. 
210 Haastatteluaineistot, haastattelija Elisa Keränen, tekijän hallussa. 
211 Markus, sähköpostihaastattelu 2.4.2020, haastattelija Elisa Keränen, tekijän hallussa. 
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4. Ikäkausiuudistus ja uudenlainen toiminta 

 

Suomalainen partioliike rakentui 1970-luvun uudistuksessa sudenpentujen, eli 7–10-

vuotiaiden; toisen ikäkauden, eli 10–15 -vuotiaiden vartiolaisten; sekä kolmannen ikäkauden, 

eli yli 15-vuotiaiden vaeltajien toiminnan mukaan. Aiemmin käytössä olleista erillisistä 

nimikkeistä, kuten kolkkapojista ja tyttöjen tontturyhmistä luovuttiin vähitellen tyttö- ja 

poikajärjestöjen yhdistyessä.212 Suurin toiminnallinen uudistus tapahtui pienryhmissä, joissa 

suurin osa niin sanotusta partioinnista tapahtui. Sudenpentujen pienryhmää kutsuttiin siis 

laumaksi, vartiolaisten ryhmää puolestaan vartioksi. Aiemmin vartioikäiset oli eroteltu tyttö- 

ja poikajärjestöissä tarpojiksi ja eräpojiksi.  Partion toiminnassa sudenpennut ja vartiolaiset 

olivat eri-ikäisiä toimijoita, joiden toiminnasta on viimeisimpänä aina vastuussa täysi-ikäinen 

henkilö. Nykyään Suomen Partiolaisten toiminnallinen ikäkausijakauma on jossain määrin 

toisenlainen, mutta siihen ei ole tässä yhteydessä tarvetta tutustua syvällisemmin.213  

 

1970-luvulla vähitellen käyttöön otettu Peruspartio-ohjelma pohjautui pitkälti peruskoulu-

uudistuksen opetussuunnitelman pääalueisiin. Sen pääkohtia olivat ulkoilu ja liikunta, partio 

ja yhteiskuntatietous, palvelu, partioaate, luonnontuntemus ja -suojelu, kätevyys ja luovuus. 

Viikoittaisen toiminnan perustaksi nousi tuolloin toiminnallisuus ja itseohjautuvuus. 

Viikoittaisessa toiminnassaan partiolaiset opettelivat uusia taitoja, kuten keittiö-, erä-, 

ensiapu- ja käsityötaitoja, sekä tutustuivat partion historiaan sekä partiolaisuuden 

perusperiaatteisiin sekä mahdollisuuksiin vaikuttaa yhteiskunnassa partioihanteille sopivalla 

tavalla.214 Vuoden 1982 Partiolaisen kirjan mukaan puolestaan ”Partiointi on toimintaa, jossa 

lapsilla ja nuorilla on mahdollisuus kunkin yksilöllisten edellytysten puitteissa kasvaa 

persoonallisuudeltaan tasapainoisiksi, terveiksi, vastuuntuntoisiksi ja itsenäisesti ajatteleviksi 

yhteiskunnan jäseniksi”.215 Missä puitteissa uudenlaiseen toimintaan päädyttiin? 

 

                                         
212 Paavilainen, Aina valmiina, 2010, s. 532. 
213 Uudet ikäkaudet otettiin käyttöön vuoden 2008 uudistuksessa. Paavilainen, Aina valmiina, 2010, s. 532.  
214 Paavilainen, Aina valmiina, 2010, s. 436—437. 
215 Aulio, Partiolaisen kirja s. 7. 
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Tässä kappaleessa käsittelen partiolaisten viikoittaisen toiminnan, sekä muun käytännön 

toiminnan muuttumista uuden järjestön syntyessä. Tarkastelen sitä, kuinka toiminnan muutos 

todellisuudessa eteni, miten siihen ohjeistettiin ja miten partioaikuiset sen kokivat. Mitä 

aikakauden partioaikuiset toiminnan muutoksesta muistavat, ja mitä se kertoo toiminnan 

muutoksen todellisuudesta? Partion viikoittaiseen toimintaan on annettu ohjeita esimerkiksi 

lehdissä ja vartionjohtajan oppaissa, mutta toimintaa kuvaillaan kokemusteni perusteella 

lähinnä vartioiden tai lippukuntien historiikeissa ja päiväkirjoissa. Kuitenkin viikoittainen 

toiminta on tutkimistani teemoista se, joka on eniten näkynyt rivipartiolaisen ja etenkin 

partioaikuisen arjessa, ja siihen uuden kattojärjestön luoma uusi partio-ohjelma ja 

ikäkausijakauma ovat eniten vaikuttaneet.  

 

Ennen toteutettua ohjelmauudistusta partion toimintaa pidettiin ongelmallisen yksipuolisena, 

sillä yli 15-vuotiaille partio ei tarjonnut juuri mitään, eikä se kyennyt lainkaan vetoamaan niin 

sanottuihin ongelmanuoriin: partio oli vaarassa muuttua vain osan nuorisosta tavoittavaksi 

erillisjärjestöksi.216 Paavilainen puhuukin uuden kattojärjestön ”suururakasta”, eli haasteesta, 

joka muodostui uuden ikäkausijärjestelmän luomisessa kaiken muun uudistamisen ohella. 

Suurimmaksi haasteeksi muodostui järjestää uudet ikäkaudet sopivaksi niin tytöille kuin 

pojille, sillä SPJ:n ja SPTJ:n ikäkaudet olivat toimineet yhteisjärjestöön saakka jokseenkin 

erilaisina.217 Onnekkaan sattuman tai kenties luonnollisen kehityksen vuoksi Suomessa SPJ:n 

ja SPTJ:n yhdistämistä edelsi partioliittojen218 alasajo, joka helpotti myöhempää yhteistyötä: 

monimutkaisesti järjestyneen liittorakenteen purkaminen teki SPJ:stä ja SPTJ:stä 

organisaatiomalliltaan samankaltaiset, ja lisäksi se lähensi lippukuntia kattojärjestöihin 

yhtenäistäen toimintaa.219  

 

 

                                         
216 Paavilainen, Aina valmiina, 2010, s. 383, 393. 
217 Paavilainen, Aina valmiina, 2010, s. 421, 428. 
218 Liitot toimivat niin sanotusti välikätenä SPJ:n sekä SPTJ:n ja niiden jäsenten välillä. Liitot olivat eräänlaisia 
taustaorganisaatioita, sillä niiden takana toimivat esimerkiksi Martat ja Pelastusarmeija. Paavilainen, Aina 
valmiina, 2010, s. 337 
219  Liittojen hallinnon katsottiin sitovan johtajavoimia turhaan. Lisäksi krooninen rahapula pakotti järjestöt 
karsimaan turhia kuluja. Paavilainen, Aina valmiina, 2010, s. 376—379.  
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4.1. Toiminnan muutoksista uusiin ikäkausiin 

 

1960- ja 1970-lukujen partiotoimintaan kuuluivat Suomessa olennaisena osana ”operaatiot”, 

joilla partiotytöt ja -pojat keräsivät rahaa erilaisiin hyväntekeväisyyskohteisiin. Operaatio 

Ammattitaidon yhteydessä rinnastettiin tavoitelistauksessa ensi kertaa tontut ja kolkkapojat, 

partiotytöt ja partiopojat, eräpojat ja tarpojat sekä vaeltajat ja partiojohtajat.220 Ikäkausien 

rinnastaminen taito- ja ikäluokan mukaan riippumatta siitä, onko kyseessä SPJ:n vai SPTJ:n 

toimija, voidaan nähdä yhtenä ensimmäisenä lähentymisen asteena ja yhteistoiminnan 

merkkinä. 

 

Vaikuttaa kuitenkin siltä, että aikoinaan uutta järjestystä luotaessa tärkeämmäksi tekijäksi 

muodostuivat Suomen Partiolaisten hallinnolliset kriisit, kuin se, millaiseksi uusi 

ikäkausijärjestelmä todellisuudessa muodostui. Uutta ohjelmaa odotellessa ”partionjohtajien 

keskuudessa vallitsi odottava tunnelma”221, mutta uuden ohjelman kehittämisen perusteista 

ei juuri ole tietoa saatavilla. Ilmeisesti myös partiojärjestöissä koettiin, että uutta toimintaa 

suunnittelemaan on perustettu ”kaiken maailman toimikuntia”, mutta uudistuksista ei silti 

tiedotettu kentälle riittävästi. Esimerkiksi Partiojohtajassa korostettiin, että järjestössä 

tapahtuva uudistus on aluksi lähtöisin johtajista itsestään niin kauan, kun uutta ohjelmaa ei 

ole vielä valtakunnallisesti kehitetty. Käytännön toiminnan oli vallannut epätietoisuus: 

alustavia ehdotuksia luultiin päätöksiksi ja yleisesti ottaen väärinymmärryksiä tapahtui puolin 

ja toisin.222 

 

SPTJ oli uudistanut ohjelmaansa vain muutamia vuosia ennen uuden kattojärjestön luomista, 

ja ajatus ikäkausittain vaihtelevasta vaikeusasteesta, mutta yhteisistä pääkohdista oli 

partiotytöille jo tuttu.223 Myös merkkien niin sanotusta suorittamisesta luovuttiin, ja merkki 

osoitti ainoastaan, missä vaiheessa partiolainen oli.224 On mahdollista, että nämä uudistukset 

                                         
220 Operaatio toteutettiin 1964—1966. Savunen, Partiotytöt Suomessa 1910–1972, 1999, s. 77.  
221 Paavilainen, Aina valmiina, 2010, s. 428. 
222 Partiojohtaja 1/1972. 
223 Savunen, Partiotytöt Suomessa 1910–1972, 1999, s. 83–84. 
224 Ritva, sähköpostihaastattelu 7.4.2020, haastattelija Elisa Keränen, tekijän hallussa. 
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helpottivat uuteen ohjelmaan siirtymistä. Toisaalta vasta tapahtuneen uudistuksen valossa 

1970-luvun uudistukset saatettiin nähdä osittain turhina. Myös SPJ:n vartioikäisten 

toimintaohje oli uudistettu viimeksi vuonna 1962. Erityisesti SPTJ:ssä tunnustettiin kuitenkin 

uudistumisen tarve uutta järjestöä kehitettäessä. Taustalla vaikuttivatkin monet asiat, kuten 

nuorisopolitiikan kehitys, luokkasuoritusten muuttuminen koulumaisiksi ja sitä kautta 

vanhanaikaisiksi, sekä järjestön sisä- ja ulkopuolella kasvanut partiokritiikki. Uudistuksen 

tärkeimpänä tarkoituksena oli kuitenkin ottaa eri ikäkaudet paremmin huomioon.225  

 

1972 luotiin partioaikuisten tueksi ”Partiotalo tiedottaa”, joka toimitettiin postitse 

kattojärjestöltä lippukunnille. Se oli lajissaan ensimmäinen tiedote, joka oli yhteinen kaikille 

Suomen partiopiireille ja lippukunnille. Tätä ennen SPJ:n sisäisessä tiedotuksessa oli käytetty 

piiri- ja lippukuntatiedotteita, ja SPTJ:n tiedotus oli järjestetty kerran kuussa toimitettavan 

kiertokirjeen avulla. Uudessa yhteisessä tiedotteessa tuotiin ilmi, että kattojärjestön 

käsityksen mukaan ei enää ollut olemassa asioita vain tytöille tai pojille, vaan tiedotteessa 

partiotoimintaa koskevat asiat olisivat ”enemmän tai vähemmän yhteisiä”.226 Myöhemmin 

tiedotteen nimeksi vaihtui Lippukuntaposti. 

 

Partiotoiminnan kehittämistyön esitutkimus, eli tuttavallisemmin PARKE näytteli suurta roolia 

toiminnallisuuden uudistuksessa 1970-luvun alkupuoliskolla. Tavoitteekseen se mainitsikin 

”partiotoiminnan, joka viehättää entistä useampia, entistä enemmän”.227 Toiminnan 

periaatteiksi PARKE määritteli lopulta toiminnan, jossa ”nuorilla on mahdollisuus kasvaa 

tasapainoisiksi, terveiksi, vastuuntuntoisiksi ja itsenäisesti ajatteleviksi yhteiskunnan 

jäseniksi.” Lisäksi korostettiin toiminnan vapaaehtoista ja kaikille avointa luonnetta, poliittista 

sitoutumattomuutta ja itsenäisyyttä.228 Partioliike piti siis uudessa toiminnassaankin kiinni 

siitä, että partio toimii itsensä ehdoilla, ottamatta kantaa puoluekysymyksiin tai liittymättä 

toisiin järjestöihin. Kuitenkin itsenäinen ajattelu ja kasvatuksen tarve korostuivat uuden 

                                         
225 Savunen, Partiotytöt Suomessa 1910–1972, 1999, s. 82. 
226 Partiotalo tiedottaa 1/1972, Suomen Partiolaisten arkistot, Partioasema, Helsinki. 
227 Partiotalo tiedottaa 2/1973, Suomen Partiolaisten arkistot, Partioasema, Helsinki. 
228 Partiotalo tiedottaa 9/1973, Suomen Partiolaisten arkistot, Partioasema, Helsinki. 
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partion toimintamalleissa: se ei enää ollut aivan sama järjestö, joka oli syntynyt Baden-

Powellin aatteista vuosisadan alussa. 

 

Lippukuntapostissa 1976 annettiin ensi kerran ohjeita partioaikuisille sudenpentujen 

toiminnan järjestämiseen. Sudenpennun tunnus, laki ja lupaus oli siis saatu kehitettyä 

valmiiksi. Lippukunnan partioaikuinen sai niiden yhteydessä kattavan paketin ohjeita siitä, 

mitä sudenpentujen toimintaan kuuluu, ja mitä kaikkea sudenpennun täytyy 

viikkotoiminnassaan kyetä suorittamaan. Liitteet sisälsivät ohjeita myös sudenpentujen 

merkeistä, lauluista, huudoista ja niin edelleen.229 Näin ollen laumanjohtajana toiminut 

partioaikuinen on saanut viikkotoimintaan kaiken tarvittavan vain kyseistä lippukuntapostia 

silmäilemällä, eikä vartionjohtajan toimessa peräänkuulutettua luovuutta ole juuri tarvinnut. 

Kaikki eivät kuitenkaan saaneet Suomen Partiolaisten ohjeistuksista vanhaa ohjelmaa 

vastaavaa hyötyä. Hantan muistelus avaa sitä, miten ohjeet otettiin lippukunnassa vastaan: 

 

Ikäkausien muuttuminen sudenpennuiksi vaikutti toimintaan lähinnä siten, että 

veljeslippukuntamme jatkoi kolkkaohjelmaa ja tyttölippukuntani siirtyi SP:n 

ohjelmaan. Kävin laumanjohtajakurssin, mutta muistaakseni siellä puhuttiin 

edelleen tontuista ja kolkista ja kun niiden tarinat putosivat pois, oli aika 

hämmentynyt olo. Lisäksi ohjelma ei enää edellyttänyt suorituksia SP:n virallisella 

puolella, oli lauman vetäminen aikamoista säveltämistä. Kolkkien ohjelma oli 

selkeämpi. SP:n Sudenpentujohtajakurssin iltaohjelma 1980 oli euroviisujen 

katsominen televisiosta, jota pidimme kovin outona kurssilaisten keskuudessa.230 

 

Hantan muisteluksesta ilmeneekin, että uudet ohjeet tai niiden puute aiheuttivat välillä 

hassujakin tulkintoja partioaikuisten luodessa itse uutta ohjelmaa – vielä pitkään uuden 

ohjelman julkaisun jälkeenkin. Uuden suomalaisen partiojärjestön haasteena tuolloin ei ollut 

ainoastaan yhteistoiminnan mahdollistaminen, vaan niin sanotun toiminnallisen tyhjiön 

haaste. Koska organisaatiouudistus oli toteutettu muita uudistuksia ennen, ei uusia 

ohjeistuksia ollut valmiina, kun yhteislippukuntia alettiin perustaa. Lisäksi oli tärkeää, että 

                                         
229 Lippukuntaposti 5.5.1976, Suomen Partiolaisten arkistot, Partioasema, Helsinki. 
230 Hantta, sähköpostihaastattelu 3.4.2020, haastattelija Elisa Keränen, tekijän hallussa. 
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yhteistoiminnan lisäksi toiminta ajanmukaistettiin muiltakin osin. Tärkeinä painopisteinä 

olivat esimerkiksi jäsenkadon katkaiseminen ja järjestön julkisuuskuvan parantaminen.231 

1970-luvun muutoksen vuosina suomalainen partioliike joutui kuitenkin lopulta elämään 

useita vuosia pelätyssä toiminnallisessa tyhjiössä, jossa uusi partio-ohjelma ei ollut 

saavuttanut toivotunlaista suosiota, vaan vanhaa ja uutta ohjelmaa oli noudatettu 

lippukunnissa jotakuinkin päällekkäin, parhaat palat päältä valiten. Myös iso osa perinteisistä 

toimintamuodoista säilytti paikkansa partioliikkeen imagomuutoksesta huolimatta.232   

 

1970-luvun puolenvälin jälkeen muisteluksissa kuitenkin korostuu selvästi uudenlainen 

partiointi. Etenkin pääkaupunkiseudulla uudistuttiin vauhdilla. Kaikenlaista 

”armeijamaisuutta” haluttiin välttää: suunnistuksia saatettiin järjestää autolla, 

telttatarkistuksia järjestettiin lähinnä huumorimielessä ja partiopuvuista luovuttiin jopa 

mielellään. Vartiot osallistuivat partiotoiminnan puitteissa jopa rauhanmarsseille.233 Myös 

uutta partio-ohjelmaa pyrittiin selkeästi toteuttamaan vartionjohtajien ehdoilla. Suomen 

Partiolaiset lähetti 1978 lippukunnille kyselyn, jossa pyydettiin lippukuntien vartionjohtajien 

mielipidettä erilaisista partio-ohjelmien sovelluksista, jotta uudesta ohjelmasta saataisiin 

mahdollisimman ”kehittävä ja toteuttamiskelpoinen”.234  

 

Suomen Partiolaiset lienee pyrkinyt luomaan riittäviä uudistuksia uuden nuorison tarpeisiin, 

mutta tosiasiassa kentällä kaivattiin jo perinteitä: partioparaateihin palattiin vuonna 1979.235 

1980-luvun lähestyessä partioliike seurasi tuttuun tapaansa suomalaisen lukio- ja 

yliopistomaailman esimerkkiä perinteiden palatessa muotiin myös siellä.236 Paluusta partion 

perinteisiin kielivät jo 1970-luvun lopun teemavuodet: 1977 teemaksi valittiin ”tahdon 

palvella”. Teemavuoden syyksi kerrottiin esimerkiksi pelko siitä, että partiolaisuuden ydin on 

päässyt unohtumaan uudistusten ja yhteistoiminnan aikakaudella. Palvelukirjeet antoivatkin 

                                         
231 Paavilainen, Aina valmiina, 2010, s. 428. 
232 Partiojotoksella, Kajaanin kaupunginkirjaston Calania-kokoelma. 
233 Hantta, sähköpostihaastattelu 3.4.2020, haastattelija Elisa Keränen, tekijän hallussa; Merja, 
puhelinhaastattelu 14.4.2020, haastattelija Elisa Keränen, tekijän hallussa. 
234 Lippukuntaposti 20.12.1978, Suomen Partiolaisten arkistot, Partioasema, Helsinki. 
235 Lippukuntaposti 30.3.1979, Suomen Partiolaisten arkistot, Partioasema, Helsinki. 
236 Paavilainen, Aina valmiina, 2010, s. 483. 
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sivukaupalla eri ikäkausille sopivia ohjeita palvelutavoitteen toteuttamista varten.237 

Perinteisiin palattiin siis kuitenkin kovalla tohinalla uudistettujen ikäkausien ehdoilla – olisiko 

toiveena ollut hyväksyntä uusille ikäkausille perinteiden palauttamisen ohella. Vuoden 1979 

suurleiri Kareliaa mainostettiinkin jo perinteisin partioihantein: vaellus ja perinteiset erätaidot 

olivat uutuuksia tärkeämpiä.238 Myös valtakunnallinen lehdistö heräsi Karelian jälkeen 

ihailemaan käytännöllisiä, hyvin kasvatettuja partiolaisia.239 Palvelualttiuden katoaminen 

partiolaisista herätti kuitenkin ilmeisesti myös kattojärjestön huomaamaan, että uudistusten 

toteuttaminen partion ehdoilla niin ettei siitä tulisi ”jotain muuta” ei ollutkaan niin 

yksinkertaista. 

 

Uuden järjestön kehittämistoimista haettiin myöhemmin erheellisesti perusteita jäsenkadon 

taittumiselle: todellisuudessa jäsenmäärän kasvu alkoi jo vanhanmallisen järjestelmän aikana, 

sillä uudistusten siirtymäaika kentällä oli pitkä. Peruskoulu-uudistus tosin vaikutti jäsenistöön 

– partiolaisen ei tarvinnut jättää harrastustaan ainakaan koulunvaihdon vuoksi. Näin ollen 

organisaatiouudistuksen taustalla vaikuttanut peruskoulu-uudistus ja yhteiskunnallinen 

ilmapiiri ylipäänsä vaikuttivat partioliikkeeseen mahdollisesti enemmän kuin liikkeen omat 

uudistustoimet.240 Peruskoulu-uudistus vähensi myös nuorison jaottelua kansakoulun ja 

oppikoulun käyneisiin. Myös luokkaerot tasoittuivat suomalaisessa yhteiskunnassa 1970-

luvulla, kun kulttuuri yhtenäistyi ja elinolot tasoittuivat jyrkästi.241 Tämä yhteiskunnallinen 

muutos toi varmasti osaltaan partioon monenlaista väkeä, eikä poliittisuuden hiljaisesta 

häviämisestä varmasti ollut haittaa. Yleinen partiokriittisyys kääntyi ihailun ja kiinnostuksen 

puolelle julkisessa keskustelussa jo 1980-luvulla.242 Yhteiskunnan hyväksynnän saaminen ei 

siis lopulta vaatinut partioliikkeen, vaan yhteiskunnan muutosta. 

 

Partioaikuiset joutuivat tällä ajanjaksolla hakemaan useaan kertaan linjavetojaan uuden 

toiminnan suhteen. Aluksi toimintaa haittasivat ohjeiden puute ja siirtymäajan venyminen, 

                                         
237 Palvelukirje I, Palvelukirje II, Suomen Partiolaisten arkistot, Partioasema, Helsinki. 
238 Lippukuntaposti 19.5.1978, Suomen Partiolaisten arkistot, Partioasema, Helsinki. 
239 Paavilainen, Aina valmiina, 2010, s. 476. 
240 Paavilainen, Aina valmiina, 2010, s. 475. 
241 Vuorenrinne, Outi, Nutturat löystymässä, 2015, s. 36. 
242 Paavilainen, Aina valmiina, 2010, s. 483. 
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myöhemmin uusien ohjeiden epäselvyys ja luovuuden vaatimukset sekä lippukuntien 

erimielisyydet siitä, päästiinkö uusien ikäkausien parissa sellaiseen partiotoimintaan, johon 

uudistuksella oli pyritty. Kattojärjestön tavoitteena oli ollut yksi kaikille sopiva ohjelma SPJ:n 

ja SPTJ:n ohjelmien tilalle, mutta sen sijaan ohjelmia olikin äkkiä yhtä monta, kuin oli niistä 

lippukunnissa päättäviä partioaikuisia. 

 

 

4.2. Moninainen yhteistoiminta 

 

Partiojohtaja-lehti pyrki tuomaan 1960-luvulla julki rohkeita visioita ja uudistusmieltä 

järjestöön. Partiojohtaja-lehti oli tuolloin kuitenkin vielä partiopoikajärjestön oma lehti, jota 

kritisoitiin laajalti poliittisuudesta ja elitismistä, joka ei todellisuudessa ”antanut keskitason 

partiojohtajille käytännön tukea ja ohjeita”.243 Yhtenä lehden päätavoitteena oli kuitenkin 

ylläpitää keskustelua tyttöjen ja poikien yhteispartioinnin mahdollisuuksista.244  Kyse oli siis 

jälleen pienen piirin vaikuttamistoimista. Tarve SPJ:n ja SPTJ:n yhdistymiseen tuotiin kuitenkin 

lopulta esille järjestöjen sisältä: 1969 partioparaatissa niin sanottu ”Keltainen julkilausuma” 

vaati järjestöjen yhdistämistä.245 Onkin ajateltu, että 1960-luvun nuorten kritiikki sai lopulta 

aikaan järjestön toiminnan päivittämisen ja Suomen Partiolaiset.246  

 

Ulkoisesti sukupuolittuneiden järjestöjen yhdistyminen oli kuitenkin vain hyvin pieni osa siitä, 

millaisen uudistuksen järjestö pyrki kattojärjestön alle siirtyessään läpikäymään: työryhmät 

työskentelivät yhteislippukuntakokeilun lisäksi muun muassa uskontokoulutuksen, 

sääntöuudistuksen, johtajakoulutuksen, ohjelman erityismuotojen sekä nuorisopolitiikan 

parissa. Partiosäätiö päätti yhteisen Partiotalon rakentamisesta loppuvuodesta 1970. Tämä oli 

ensimmäinen konkreettinen askel erillisjärjestöjen siirtymisestä kirjaimellisesti saman katon 

alle.247 Ennen näitä toimia partiotyttöjä ja -poikia oli viimeksi yhdistänyt jonkinlainen yhteinen 

                                         
243 Paavilainen, Aina valmiina, s. 412. 
244 Paavilainen, Aina valmiina, 2010, s. 392. 
245 Paavilainen, Aina valmiina, 2010, s. 403. 
246 Paavilainen, Aina valmiina, 2010, s. 413. 
247 Partiojohtaja 3/1972. 
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organisaatio – mutta ei kuitenkaan toiminta – vuonna 1941.248 Vuonna 1971 yhdistettiin 

partiotyttöjen Johtajapolku-lehti ja partiopoikien Partiojohtaja, ja yhteinen johtajalehti 

Partiojohtaja – Scoutledaren alkoi ilmestyä. Keväällä 1971 julkistettiin järjestöjen aikomus 

yhdistyä, ja maaliskuussa 1972 toimistot muuttivat yhteisiin tiloihin uuteen Partiotaloon.249  

 

Suomen Partiolaisten syntyminen loi tarpeen myös yhtenäisille partiopiireille. Siinä missä 

organisaation uudistus kosketti lähinnä partion ylintä johtoa Helsingissä, joutuivat 

piiriuudistuksessa töihin partiojohtajat kautta maan. Erillisjärjestöjen piirien organisaatiot 

eivät noudattaneet keskenään samanlaista maantieteellistä mallia, joten kompromisseja oli 

tehtävä. Aluksi pyrittiin läänirajoin muodostuviin piireihin, mutta lopulta 11 läänin ja 

Ahvenanmaan maakunnan alueelle perustettiin 17 alueellista partiopiiriä ja maanlaajuisesti 

toimiva Finlands Svenska Scouter. Piirien yhdistyminen oli tärkeä askel organisaatiotason 

yhdistymisessä, sillä yhteislippukuntien oli vaikea toimia tilanteessa, jossa SPTJ:n piirijako oli 

ollut aivan toisenlainen kuin SPJ:n.250 

 

Uuden järjestön luomisen sisäisiksi vaikeuksiksi arveltiin rohkeuden puutetta, johtajapulaa, 

alueellista hajanaisuutta sekä selvien yhteisten kantojen puuttumista.  Näihin vaikeuksiin 

partioaikuiset kykenivät puuttumaan suoraan, ja heidän panostaan jopa odotettiin 

kattojärjestön taholta. Ulkoisiksi vaikeuksiksi arveltiin puolestaan muuttoliikettä, ikäjakauman 

muutosta, erilaisia odotuksia ja lippukuntien taustalla vaikuttavia monenlaisia yhteisöjä.251 

Näihin pyrittiin vaikuttamaan uuden järjestön imagouudistuksella. Tutkittiin myös 

partiotyttöjen ja -poikien itsensä mielipidettä yhteistoiminnasta. Kävi ilmi, että etenkin nuoret 

olivat halukkaita toimimaan yhteislippukunnissa – eivät kuitenkaan sekavartioissa.252 PTS-

toimikunta pyrki kartoittamaan tarkkaan etukäteen Suomen Partiolaisten tielle tulevat 

mahdolliset sudenkuopat. Varsinais-Suomi oli kattojärjestön edelläkävijöitä tyttö- ja 

poikatoiminnan uudistamisessa: nuorison osallistumista varten perustetussa VISPI-klubissa 

                                         
248 Paavilainen, Aina valmiina, 2010, s. 236. 
249 Paavilainen, Aina valmiina, s. 422. 
250 Paavilainen, Aina valmiina, 2010, s. 433–434; Yhdistyneet piirit katso liite 1. 
251 Partiojohtaja 6/1972. 
252 Savunen, Partiotytöt Suomessa 1910–1972, 1999, s. 84–85. 
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nuoret saivat ideoida uuden yhteisjärjestön toimintaa ja sääntöjä. Päätäntävaltaa klubilla ei 

kuitenkaan ollut. Yhteistoiminnan uhat ja mahdollisuudet puhuttivat nuoria. ”Alkuaikoina 

paljon puhuttiin siitä, pitääkö yhteiselimissä olla sukupuolikiintiöt ja kuviteltiin, miten 

sukupuolet tulisivat rooliutumaan (kahvinkeittäjä, puheenjohtaja, sihteeri...)”, Ritva 

muistelee253 

 

Noin kymmenessä vuodessa yhdistymistä vastustavat kielteiset mielipiteet kääntyivät 

kuitenkin yhteisjärjestön puolelle. Kun koko partioliike oli Suomessa yleisen arvostelun ja 

kritiikin kohteena, nähtiin yhteistoiminnan käynnistäminen ja lopulta järjestöjen yhdistäminen 

välttämättömänä toimena partioliikkeen julkisuuskuvan kannalta. Yleisenä huolenaiheena 

esiintyivät kuitenkin edelleen johtovastuun epätasainen jakautuminen, toiminnan erilaisuus 

sekä välinpitämättömyys todellisiin toimiin. Yhteiskunnallisen ilmapiirin katsottiin antavan 

pojille enemmän vapauksia kuin tytöille, ja se jättäisi tytöt ”siveyskysymyksissä” vaikeaan 

asemaan: vastuun yhteistoiminnan siveellisyydestä oletettiin jäävän tyttöjohtajien 

huoleksi.254 Yhteiskunnallinen ilmapiiri oli tosin vapautunut myös sukupuolikysymyksissä 

1960—1970-lukujen taitteessa päihteidenkäyttöä koskevien asenteiden tavoin.255 Samalla 

tavoin kuin päihdekeskustelussa, epäilytti partioaikuisia uusien aatteiden yhteensovittaminen 

partioihanteiden kanssa.  

 

Partiojohtaja-lehdessä julkaistiin 1971 ”Turhalla hopulla yhteen”, jossa nimimerkki ”Lepistön 

Pate” ilmaisi epäilyksiään yhteistoiminnan tarpeellisuudesta ja toimivuudesta. Hän piti 

mahdollisena, että yhteistoiminnan järjestäminen aikuisten halusta ja yhteiskunnan paineiden 

alla veisi partiosta viimeisenkin aktiivisen partiopojan ja -tytön, ja yhteislippukuntaan jäisivät 

ainoastaan ”fyysisesti heiveröiset ja ompelusta kiinnostuneet pojat sekä toisaalta 

rotevakasvuiset ja karjakkotyyppiset tytöt”.256 Myös nimimerkillä ”Eräs lippukunnanjohtaja” 

lehteen kirjoittanut partiojohtaja oli huolissaan yhteisjärjestön tarpeellisuudesta: hänen 

                                         
253 Ritva, sähköpostihaastattelu 7.4.2020, haastattelijana Elisa Keränen, tekijän hallussa. 
254 Paavilainen, Aina valmiina, 2010, s. 414–415, 418–419. 
255 Haavio-Mannila, Elina & Roos, J-P & Rotkirch, Anna, Olivatko suuret ikäluokat murroksen moottoreita? 
Sukupolven, periodin ja iän erittelyä seksin, politiikan ja vapaa-ajan suhteen, s. 221—226. Teoksessa Erola, Jani 
& Wilska, Terhi-Anna (toim.), Yhteiskunnan moottori vai kivireki? Suuret ikäluokat ja 1960-lukulaisuus, 2004. 
256 Partiojohtaja 1/1971. 
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mukaansa sukupuolten tasa-arvoa ja koulutusyhteiskunta olivat erillisjärjestöjä puolustavia 

tekijöitä, ja rinnakkaisjärjestöjen toiminta olisin siten parasta yhteistoimintaa. Myös tässä 

yhteydessä pelättiin tyttöjen johtajankoulutuksen pysähtymistä sihteeritasolle yhteisjärjestön 

syntyessä.257 Yhteistoimintaa vastustettiin siis kahdesta eri näkökulmasta: erillistoimintaa 

kannattavat pitivät kaikenlaista pakollista yhteistoimintaa vaarallisena partion perustelle, 

mutta rinnakkaistoimintaa kannattavat epäilivät organisaatioiden yhdistymisen 

sivuvaikutuksia haitallisiksi etenkin tyttöjohtajille. 

 

Tapahtumat muuttuivat kuitenkin pian tarpojille ja eräpojille sekä heitä vanhemmille 

partioaikuisille pian yhteisiksi. Myös Lepistön Paten kärkäs kirjoitus herätti Partiojohtajassa 

vastustusta: hänen kirjoitustaan arvosteltiin suorasanaisesti ”potaskaksi”. Nimimerkki 

”Melpe” uskoi, että jopa itse Baden-Powell olisi kyennyt kehittymään ajan mukana Lepistön 

Patea paremmin ja uudistamaan partioliikettä haluttuun suuntaan. Hän epäilikin, että ilkeästi 

yhteistoiminnasta kirjoittanut henkilö ei voisi olla partiojohtaja, sillä hänen täytyi olla 

henkiseltä tasoltaan kolkkapojan tasolla. Melpen mukaan koko Suomea hallitseva 

yhteiskunnallinen ajattelutapa oli ”yhdessä eteenpäin”, ja myös partioliikkeen tulisi Suomessa 

sitä seurata.258 Näin myös tapahtui: siirtymäajan puitteissa järjestettiin esimerkiksi talvipäivät 

ja tefo-päivät tulevaisuuden hengessä.259 Tammikuussa 1972 runsaat kolmesataa 

partiojohtajaa kokoontui SPJ:n ja SPTJ:n yhteisille johtajapäiville Kuopioon. Päivät olivat – 

todennäköisesti tarkoituksellisesti – ”puoliviihteelliset”, eli niissä ei esitetty uudistamistoimia 

tai kannanottoja. Tapahtumaa kuvailtiin Partiojohtaja-lehdessä myöhemmin ”hauskaksi 

kohtaamispaikaksi”.260 ”Kohtauspaikaksi partio” olikin hyväksytty vuoden 1972 

partiotoiminnan markkinoinnin teemaksi.261 Kesällä 1972 puolestaan sallittiin SPJ:n ja SPTJ:n 

jäsenten osallistua päittäin toistensa johtamiskoulutuksen leireille. Partiojohtaja-lehti uutisoi 

jälkeen päin näistä kokemuksina ”vastapuolen leiriltä”.262 Näillä toimilla pyrittiin 

                                         
257 Partiojohtaja 3/1971. 
258 Partiojohtaja 2/1972. 
259 Partiotalo tiedottaa 3/1972; Partiotalo tiedottaa 4/1973, Suomen Partiolaisten arkistot, Partioasema, 
Helsinki. 
260 Partiojohtaja 2/1972. 
261 Partiojohtaja 4-5/1971. 
262 Partiojohtaja 6/1972. 
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todennäköisesti niin kartoittamaan tulevan toiminnan mahdollisuuksia kuin lieventämään 

siirtymää. Asenteet olivat kuitenkin selvästi edelleen epäileväisiä, kun tyttö- ja poikajärjestöt 

näkivät tarpeelliseksi viitata toisiinsa vastapuolina. Kaikista yhteistoiminnan muodoista ei 

selvästikään ollut vielä päästy sopimukseen.  

  

Myös yhteislippukuntakokeilu käynnistettiin 1970, ja se antoi tyttö- ja poikalippukunnille 

oikeuden hakeutua yhteislippukunnan asemaan, ja hyväksyä näin toimintaansa mukaan myös 

toisen järjestön jäseniä.263 Kokeilu ei herättänyt suurta kiinnostusta kenttätasolla. Kokeilusta 

seuranneet raportit olivat kuitenkin rohkaisevia: yhteislippukunnat toimivat ainakin osissa 

lippukunnista yhdessä kaikissa ikäkausissa, eivätkä johtajat uskoneet toiminnan onnistumisen 

tai epäonnistumisen olleen kiinni yhteistoiminnasta. Yhteislippukunnat jatkoivat osin 

perinteistä partiolinjaa kutsumalla vieraakseen esimerkiksi sotaveteraaneja. Selvästi uuttakin 

toimintaa oli otettu mukaan, sillä yhteislippukunnat raportoivat myös tanssi-illoista ja 

merirosvojuhlista. Pääosin toiminta oli jatkunut kuitenkin erillisenä poikien ja tyttöjen välillä, 

sillä yhteistoimintaa järjestävän lippukunnan tuli jättää sen sisällöstä erillinen anomus 

toimikunnalle.264 

 

PTS-toimikuntaan perustettiin keväällä 1971 ohjelmatoimikunta suunnittelemaan uutta 

partio-ohjelmaa yhteiskokeilun pohjalta. Entinen järjestelmä pidettiin voimassa siirtymäajan, 

mutta muutoksia oli enemmän kuin varmasti tulossa. Yhtenäisen partio-ohjelman 

valmistumista pidettiin näet ensisijaisen tärkeänä uuden järjestön onnistumisen kannalta. 

Kata Jouhki määritteli Partiojohtaja-lehdessä, että uuden partioinnin tulisi olla monenlaisiin 

olosuhteisiin sopivaa toimintaa, jota voitaisiin toteuttaa niin tyttö-, poika- kuin 

sekaryhmissäkin. Lehden yleinen kanta tuntuikin olevan, että yhteistyöhön oli pyritty koko sen 

50 vuoden ajan, kun erillisjärjestöt olivat virallisesti olleet olemassa. Myös muut lehdessä 

haastatellut partiolaiset olivat yhteisjärjestön kannalla, vaikka etenkin partioaikuiset 

                                         
263 Yhteislippukuntakokeilu 1970–1973; lippukuntaprojekti 1973, Suomen Partiolaisten arkistot, Partioasema, 
Helsinki. 
264 Partiojohtaja 3/1972. 
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tunnustivat myös sen tuomat haasteet.265 Uusi järjestelmä pyrki siis ottamaan huomioon niin 

maaseudun jäsenkatoiset kuin lähiöiden uusia jäseniä tulvivat lippukunnat.  

 

Yhteistyö ei tietenkään sujunut aivan kitkatta. Lokakuussa 1972 SPJ:n ja SPTJ:n oli tarkoitus 

kokoustaa yhdessä ja sopia tulevan järjestön suuntaviivoista. Todellisuudessa molemmat 

järjestöt kokoontuivat omissa tiloissaan ja välittivät tietoja kuriirien välityksellä. Muun muassa 

alkoholi ja budjetti puhuttivat kokouksissa. Jonkinlaisia yhteisiä suunnanvetoja saatiin 

kuitenkin aikaan.266 Samana syksynä päästiinkin jo järjestämään uuden järjestön ensimmäistä 

yhteistä syyskokousta. Hallituksen pääsääntöisiksi työtehtäviksi tulevalle vuodelle määriteltiin 

tulevaisuuden suunnittelu ja yhteistoiminta.267 Siirtymäaika oli kuitenkin useilla alueilla 

hankalaa ja epäkäytännöllistä: vanha säännöstö esti yhteislippukunnan perustamisen, joten 

joissain paikoin päädyttiin perustamaan jopa kaksi erillislippukuntaa, jotka seuraavana 

päivänä yhdistettiin yhteislippukunnaksi.268 Oulussa päädyttiin luovempaan ratkaisuun: 

sekavartiot toimivat ikään kuin sisarlippukuntien välisinä, niin että yhteistoimintaa päästiin 

järjestämään halutusti ilman yhteislippukunnan perustamiseen liittyvää byrokratiaa. 

Sekavartioissa toimivat etenkin nuoret partioaikuiset yhdessä.269 

 

Yhdistymisen hyödyt näkyivät erityisesti pienillä paikkakunnilla, sillä johtajapulasta ja 

jäsenkadosta kärsineet tyttö- ja poikalippukunnat saattoivat nyt ratkaista ongelmansa 

yhdistymällä saman lipun alle. Yhdistymisen yleisyys näkyi jopa siinä määrin, että lippukuntien 

määrä Suomen Partiolaisissa sukelsi alaspäin, kun huomattavan monet erilliset lippukunnat 

yhdistyivät yhteislippukunniksi. Yhteistoiminnan järjestämisessä onnistuttiin jälkipolvien 

näkökulmasta loistavasti: alun konflikteista huolimatta järjestössä toteutui sukupuolten tasa-

arvo, eikä tytöille ja pojille edes yritetty kehittää erilaista toimintaa.270 Yhteislippukuntien 

johtajiakin alettiin kouluttaa kattojärjestössä heti vuoden 1973 alusta.271 

                                         
265 Partiojohtaja 3/1972. 
266 Partiojohtaja 7/1972. 
267 Partiojohtaja 8/1972. 
268 Partiojohtaja 4/1972. 
269 Elina, puhelinhaastattelu 2.4.2020, haastattelija Elisa Keränen, tekijän hallussa. 
270 Paavilainen, Aina valmiina, 2010, s. 481. 
271 Partiotalo tiedottaa 4/1972, Suomen Partiolaisten arkistot, Partioasema, Helsinki. 
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Uuden järjestön johtoon valittiin SPTJ:ssäkin vaikuttanut Kata Jouhki. Hänen mukaansa 

vaikutti aluksi siltä, että useat ensimmäiseen syyskokoukseen osallistuneet olivat asettuneet 

etukäteen asemaan, jossa tytöt ja pojat olisivat vastakkain. Hän painotti Partiojohtaja-

lehdessä kuitenkin sitä, että muuttuva yhteiskunnallinen tilanne oli omiaan himmentämään 

roolien rajoja ja tasoittamaan asenteita, sillä yleinen mielipide oli tasa-arvon ja 

yhdenvertaisuuden kannalla. Vasta perustetun järjestön hallitukselle jäi vielä paljon työtä 

yhtenäisjärjestön valmiiksi saattamiseen, ja sen yhteydessä piti kyetä Jouhkin mukaan 

asettamaan partiotoveruus yli sukupuolen asettamien roolirajojen.272  

 

Yhteistyö oli ajan henki, ja myös sitä alettiin nuoristyön ohella lisäämään Euroopassa yleisesti 

partiotyttöjen ja -poikien välillä 1970-luvulla.273 Yleisesti maailman tasolla Suomen 

Partiolaisten onnistumisen taustalla on nähty uuden yhtenäisjärjestön luominen sen sijaan, 

että toinen järjestö olisi alkanut sallia tyttö- tai poikajäsenten liittymistä.274 Suurleiri Karelia 

oli vuonna 1979 ensimmäinen suomalainen suurleiri, jota mainostettiin uuden 

yhteistoiminnan hengessä tytöille ja pojille.275 Ruotsinkielisen partiotyttöliiton viimeisimmän 

johtajan, Doris Stockmannin mukaan yksistään Karelian iltanuotio tasa-arvoineen oli vaativan 

yhdistymisen arvoinen hetki.276 Jo vuonna 1991 yhteislippukuntia oli Suomessa selkeä 

enemmistö. Vaikka vartiot ja laumat järjestivät usein erillistä viikkotoimintaa pojille ja tytöille, 

se tapahtui kuitenkin 1970-luvulta lähtien ainakin teoriassa samanlaisen ohjelman 

puitteissa.277 Esimerkiksi Merja kuvailee 1970-luvun tunnelmia seuraavasti: 

 

M: Sit yks muisto on semmonen, kun oli joku semmonen poikkeustila, se oli varmaan 

Etyk-kevät, tai kesä -75. Pojat meni johonkin jamboreelle, niin meillä olikin vaan 

tyttöleiri siellä (leirikeskuksella). Se fiilis, kuinka erilaista se sitten oli, kun oli pelkkä 

tyttöleiri. 

                                         
272 Partiojohtaja 8/1972. 
273 Partiojohtaja 3/1972. 
274 Hosking, Taylor, Why did the Boy Scouts Decide to Accept Girls? The Atlantic 12.10.2017. 
275 Lippukuntaposti 19.5.1978, Suomen Partiolaisten arkistot, Partioasema, Helsinki. 
276 Haavisto, (toim.), Partiovasemmalla, 1989, s. 23. 
277 Paavilainen, Aina valmiina, 2010, s. 476, 481—482. 
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H: Oliko se sitten ihan erilaista toimintaa? 

M: En mä nyt tiedä, varmaan kaikki samat vaellukset järjestettiin ja kaikki normaalit 

toiminnat tehtiin. Mutta ehkä se oli jotenkin vähän lepposampaa ja puuttu 

semmosia, kun poikien kanssa oli usein jotain jousiammuntaa, ei semmosta tullu 

tyttöjen kanssa pelkästään harrastettua ollenkaan. 278 

 

Yhteiset piirit sekä yhteislippukunnat ja yhteiskasvatuksen tavoitteet eivät siis kuitenkaan 

riittäneet mullistamaan käytännön toimintaa. Monin paikoin viikoittainen toiminta ei 

todellisuudessa muuttunut laisinkaan ainakaan uuden järjestön alkuvuosina. Vaikka Suomen 

Partiolaisten uudet nimikkeet otettiin käyttöön lähes varauksetta, ei yhteislippukuntia 

syntynyt joillekin alueille lainkaan. Useissa lippukunnissa seurattiin uutta ja vanhaa ohjelmaa 

rinnakkain. Lisäksi lähes poikkeuksetta tytöt ja pojat kuuluivat myös yhteislippukuntien sisällä 

eri vartioihin ja laumoihin. Joissakin perinteikkäissä lippukunnissa otettiinkin esimerkiksi vain 

muutamat innokkaat pojat tyttövartion toimintaan mukaan tyttölippukunnan sisällä. Usein 

vähäinen yhteistyö perustui esimerkiksi eri lippukuntien jäsenten välisiin 

seurustelusuhteisiin.279 Partiotytöt ja -pojat järjestivät yhteistä toimintaa esimerkiksi leirien ja 

partiotaitokisojen merkeissä, mutta todellisuudessa tämänkaltaista yhteistyötä oli tehty 

sisaruslippukuntien kanssa jo ennen yhdistymisen aikaa.280 Esimerkiksi Yrjö Koivula uskoi vielä 

vuonna 1972, että erillisohjelmille tulisi jatkossakin tarvetta yhtenäisessä järjestössä, eikä 

uutta ohjelmaa tulisi luoda hätäillen vaan kokemuksen kautta.281 Helvi Sipilä puolestaan uskoi 

varauksetta yhtenäisjärjestön toimintaan. Sipilän mukaan olikin parempi, että esimerkiksi 

naisten oikeuksien puolesta saataisiin kampanjoimaan myös partiopojat. Hänen mielestään 

nuorisojärjestön onnistumisen mahdollisuudet olivat aina suuremmat, jos toiminnassa oli 

mukana molempia sukupuolia. Sipilä toivoikin Partiojohtaja-lehdessä, että erillisjärjestöjen 

lähentyminen tapahtuisi lopulta myös maailmanjärjestöjen tasolla.282 Sipilän toive ei 

kuitenkaan ole toteutunut vielä tänäkään päivänä. 

 

                                         
278 Merja, puhelinhaastattelu 14.4.2020, haastattelija Elisa Keränen, tekijän hallussa. 
279 Paavilainen, Aina valmiina, 2010, s. 440, 475. 
280 Haastatteluaineistot, haastattelija Elisa Keränen, tekijän hallussa. 
281 Partiojohtaja 6/1972. 
282 Partiojohtaja 5/1972. 
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Lopulta yhdentyminen tapahtui konservatiivisena pidetyssä suomalaisessa partioliikkeessä, 

vaikka vastustus oli ollut paikoitellen kovaa etenkin partiotyttöliikkeen puolelta. Ratkaisu oli 

ainutlaatuinen: Partiojohtaja-lehteä myöten suitsutettiin liikkeen kulkua ”hajaannuksesta 

yhtenäisyyteen”.283 Tapio ”Tappari” Koivula näki asian päinvastoin: hänen näkökulmastaan 

partiotytöt olivat valmiita muutoksiin partiopoikia nopeammin.284 Yleinen naisnäkökulma 

kuitenkin oli, että tytöt ja naiset harjaantuivat johtotehtäviin paremmin erillisjärjestössä, kun 

taas yhteisjärjestön vaarana olisi naisten syrjäyttäminen johtopaikoilta niin sanotusti keittiön 

puolelle. Partiotytöt vastustivatkin yhdistymistä yleisellä tasolla siitä syystä, että sen pelättiin 

vähentävän naisten saamaa johtajakoulutusta ja huonontavan naisjohtajien asemaa.285 Lisäksi 

partiotytöt epäilivät partiopoikien asennetta ja tarkoitusperiä: tasa-arvoa ja uudenlaisen 

toimintakulttuurin luomista pidettiin uuden järjestön onnistumisen kannalta ehdottoman 

tärkeinä.286 Maailmanlaajuisesti suomalaiset partiotytöt eivät olleet aatteidensa kanssa yksin, 

vaikka uudistusta toteutettiinkin Suomessa ja Skandinaviassa ennen kuin partioliikkeen 

”perinteiset” maat olivat sitä edes ehtineet ajatella. Esimerkiksi Yhdysvalloissa on käyty viime 

vuosina juuri samanlaista keskustelua erillisjärjestöjen asemasta ja partiotyttöjen 

johtajuudesta kuin Suomessa käytiin 50 vuotta sitten.287 

 

Suomen Partiolaisista syntyi kuitenkin ennen kaikkea tasa-arvoinen järjestö. Vuoden 1972 

yhteistyösopimuksessaan SPJ ja SPTJ sopivat tasaveroisuuden periaatteesta: tyttö- ja 

poikajärjestöille taattiin tasaveroinen edustus, johtajisto ja jäsenten kohtelu. Lisäksi luvattiin 

pyrkiä alueelliseen ja kielelliseen tasa-arvoon.288 1970—1980-luvuilla tasa-arvon periaatteet 

herättivät luonnollisesti järjestössä vielä keskustelua, sillä tämänkaltainen yhteistoiminta oli 

kaikille uutta. Työnjako puhutti kuitenkin harvoin: esimerkiksi leirin keittiövuorot saatettiin 

jakaa tasan tyttö- ja poikavartioiden kesken, ja vastuussa olivat jo pitkän partiouran tehneet, 

                                         
283 Paavilainen, Aina valmiina, 2010, s. 422–423. 
284 Partiojohtaja 2/1972. 
285 Savunen, Partiotytöt Suomessa 1910–1972, 1999, s. 108; Rissa (toim.), Partio 75 vuotta, 1985, s. 24—25. 
286 Paavilainen, Aina valmiina, 2010, s. 421. 
287 Hosking, Taylor, Why did the Boy Scouts Decide to Accept Girls? The Atlantic 12.10.2017. 
288 Partiojohtaja 4/1972. 
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aktiivitoiminnasta luopuneet partioveteraanit.289 Elina kuvailee seuraavassa, miten nuoret 

partioaikuiset lähtivät itse muovaamaan uutta, tasa-arvoista leirielämää: 

 

H: No mites tämmöset ”miesten ja naisten työt”, onko ollu sellasta jakoa ilmassa 

koskaan? 

E: Ööm, on! Meiän (lippukunnan nimi) kokit oli hirveen pitkään aina naisia. Sillon 

seitkytluvun loppupuolella, jopa sillon mua usein pyydettiin, että lähenkö kokiksi. 

Kun mä inhoon keittiöhommia niin en oo koskaan lähteny. […] Eli tota, sillon meillä 

oli pääasiassa naisia lippukunnassa kokkihommana, ja sen mä muistan, että siitä 

puhuttiin, siitä nostettiin elämä, mut siinä oli ehkä käytännön syy, kun meillä oli 

vähemmän tyttöjä ja nuoria naisia, kun poikia, niin naiset nosti elämän siitä, ettei 

me aina haluta olla keittiössä. Sen jälkeen en oo kyllä kokenut. 

H: Niin, sehän oli suuri sillon (1970-luvulla) pelko, että naiset saa sihteerinpaikat, 

kun miehet on johtajanpestissä? 

E: Niin, mä en tiedä miten tällä hetkellä on näissä (lippukunnissa), mutta sillonhan 

oli ihan yleisenä vitsinä se, että (poikalippukuntaan) saa tulla tytöt, kun ne ottaa 

sudarilauman (sudenpentujen toimintaryhmän), ja keittää kahvit kursseilla! Niin. 

Mutta mitään muuta ne ei saa tehdä. Tai sitten ne tulee sinne sudarivetäjäksi. Me 

ihan naurettiin, kun oli useampia (poikalippukunnan) naispuolisia laumanjohtajia, 

joista sitten tuli tyttökavereita ja puolisoita. Me ollaan sitä naurettu, että sinne 

otettiin sitten nättejä tyttöjä, jotta nää (poikalippukunnan jäsenet) sai niistä 

vaimoja. Se oli semmonen, sitä kaheksankymmentälukua, eli niitä aikoja, kun mä 

oon itekkin menny naimisiin -79. Vielä sillon vuonna -80, kun mä oon ollu KoGi-

leirillä, kun me nukuttiin naigereissa (teltoissa), oli tyttöjen naiger ja poikien naiger. 

Me oltiin sitten niin hirveän radikaaleja, että me nukuttiin muka samassa teltassa: 

me pantiin ne naigerit semmoseksi junaksi ja rakennettiin rinkoista seinä siihen 

väliin! (nauraa) Mut kato me oltiin puheväleissä kuitenkin, kun ne rinkat oli siinä 

välissä, eli yhteisteltta vuodelta -80.290 

 

                                         
289 Merja, puhelinhaastattelu, 14.4.2020, haastattelija Elisa Keränen, tekijän hallussa. 
290 Elina, puhelinhaastattelu 2.4.2020, haastattelija Elisa Keränen, tekijän hallussa. 
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Aiemmin pelätyt siveyskysymyksetkään eivät siis muodostuneet kynnyskysymyksiksi. Elinan 

kuvailema ”radikaali” toiminta telttojen järjestelyissä tuskin oli sitä, mitä yhteistoiminnan 

vastustajat olivat pelänneet. Partiotoiminnassa näytti parhaimmillaan käyneen juuri niin, kuin 

yhteistoiminnan puolustajat olivat ennustaneet: sukupuolten keskinäinen toiminta olikin 

yllättäen luonnollista ja tasa-arvoista, ja kilpailuasetelma poistui, kun toimintaa totuttiin 

järjestämään yhdessä. Vähitellen toiminta muuttui samankaltaiseksi myös 

erillislippukunnissa, vaikka se järjestettiinkin edelleen erikseen. 

 

 

4.3. Uuden toiminnan vastustajat ja puolustajat 

 

Yhteistoiminnan lisäksi muut Suomen Partiolaisten luomat uudistukset otettiin partioväen 

keskuudessa vastaan ristiriitaisin tuntein. Partiopuvun poistamista oli toivottu Partiojohtaja-

lehdessä jo 1971.291 Lehdessä toivottiin myös partiolaisilta avointa mieltä uudenlaiseen 

partiointiin. Uuden ohjelman noudattajia parjattiin kuitenkin monissa piireissä 

”paperipartiolaisiksi ja kamaripartiolaisiksi”. Ohjelmaa pidettiin liian valinnaisena ja liian 

vähän ”partiomaisena”. Vastustajien mielestä järjestön perinteisten rakenteiden ja 

hierarkioiden purku tarkoitti sitä, että tarvittavia partiotaitoja ei todellisuudessa opittaisi, 

vaikka lippukunnissa työskentelevien partioaikuisten työmäärä uudistuksessa lisääntyisi. 

Uudistusten puolustuspuheenvuorot puolestaan keskittyivät epäkoulumaiseen, joustavaan ja 

luovuutta korostavaan uuteen partiolaisuuteen, joka paremmin ottaisi huomioon erilaiset 

lapset ja nuoret, ja vetäisi puoleensa yhä uudenlaisia partiolaisia ratkaisten näin myös 

jäsenkadon ongelman.292 Myös vapaa-ajan asut saivat joissain lippukunnissa kannatusta 

perinteisen, militaristiseksi nähdyn partiopuseron sijaan. Kaulusten ompelua ja muuta ”turhaa 

työtä” jäi harva partiolainen ikävöimään.293 Merja kuvailee muutosta omista tonttuajoistaan 

vartionjohtaja-aikaansa 1970-luvun puoleenväliin verrattuna näin: 

 

                                         
291 Partiojohtaja 1/1971. 
292 Paavilainen, Aina valmiina, 2010, s. 439. 
293 Uudet vapaa-ajan asut tytöille ja pojille omilla kuoseillaan esiteltiin loppuvuodesta 1971. Partiojohtaja 
6/1971; Haastatteluaineistot, haastattelija Elisa Keränen, tekijän hallussa. 
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M: 70-luvullahan oli tämmönen poliittinen, oikein voimakkaasti politisoituminen 

yhteiskunnassa ja nuorisossa. Ja se näky meillä jonkun verran, että jotkut lopetti 

partiotoiminnan ihan poliittisista syistä. Ja sitten ehkä me, jotka jäätiin, minä 

ainakin, niin ajateltiin, että se ei saa olla liian semmosta armeijamaista eikä hirveen 

tiukkaa auktoriteettia, mitä se aika pitkälle oli ollut sillon, kun mä olin lapsi… […] 

H: Joo aivan, no mites sitten Suomen Partiolaisten toimintauudistus, uus ohjelma ja 

puvut? 

M: No tota, kyllähän niitä, mä en varmaan ikinä ees tullu hankkineeks sitä pukua 

siinä vaiheessa, mutta toimintaohjelma oli mulle siinä mielessä hyvinkin läheinen, 

että jotenkin koin sen tosi omakseni. […]294 

 

Vaikuttaakin siltä, että etenkin pääkaupunkiseudulla uusi linja saavutti suosiota. Vaikka 

Peruspartio-ohjelma myi hyvin, sitä pidettiin kuitenkin monin paikoin liikaa SPTJ:n ehdoilla 

luotuna, ja sen väitettiin sälyttävän liikaa vastuuta vartionjohtajille. Kattojärjestön taholla 

hehkutettu luovuus ei saavuttanut kaikissa lippukunnissa erityisen suurta suosiota. Syntyi niin 

sanottuja varjo-ohjelmia, joissa ohjelmauudistukseen pettyneet lippukunnat kehittivät omia 

ohjelmiaan virallisen ohjelman rinnalle tai korvasivat sen jopa täysin. Olli kertoo, että heidän 

lippukuntansa näkökulmasta uudistukset epäonnistuivat, eivätkä he halunneet lähteä niihin 

mukaan lainkaan.295 Piipan muistelus tuo hyvin esille asenteita uudistuksen käytännöistä, 

joissa uusi ohjelma nähtiin vanhaa huonompana ja jopa keskeneräisenä: 

 

H: Jos ajattelet sitä aikaa, kun vj:na(vartionjohtajana) ja pj:nakin(partiojohtajana) 

toimit, niin miten Suomen Partiolaiset muuttui sinä aikana? 

P: Partiolaiset? Ei ne mikskää muuttunu. Toiminta jatku niinku ennenkin. Otettiin 

osa vanhasta ja osa uudesta ja sekotettiin niitä. 

H: Ihan vapaasti? 

P: Ihan omalla luvalla, juu. Katottiin mitkä oli meiän mielestä järkeviä ja 

opettavaisia tehtäviä ja jätettiin muut oman onnensa nojaan, mutta varmasti 

suoritettiin yhtä paljon, kuin ois tällä uudella ohjelmalla.  

H: Tuliko siitä uudesta toiminnasta ihan ohjeita jostain? 

                                         
294 Merja, puhelinhaastattelu 14.4.2020, Elisa Keränen, tekijän hallussa. 
295 Olli, sähköpostihaastattelu 1.4.2020, haastattelija Elisa Keränen, tekijän hallussa. 
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P: Tuli siittä joo, siitä tuli vastaavat, kun nykyäänkin on nää järjestön ne ohjeet, että 

mitä suorituksia, mutta ei ne ollu niin loppuun asti mietitty sillon. Kaikki sano aina, 

että vanhassa vara parempi.296 

 

Toinen kiistakapula syntyi yllättäen partiopuvusta. Joillekin partioveteraaneille jo partiotytön 

hameen muuttuminen housuiksi oli liikaa. Suuremmaksi ongelmakohdaksi muodostui 

kuitenkin partiopuvun väri. Partiotytöiltä käyttöön otettu sininen partioasun väri osoittautui 

ylivoimaiseksi joillekin poikalippukunnille ja ”sininen partio-ohjelma” nähtiin niin ikään 

”lällynä”. ”Mehän nyt ei akkojen vaatteita pistetä päälle”, muistaa Elinakin kuulleensa niin 

sanotun ruskean linjan jäseniltä, jotka tulivat KoGi-leirillekin sinnikkäästi ruskeissa 

partiopuseroissaan – ja saivat lopulta luvan niitä pitää.297  

 

Partiojohtoa puhuttaneet ruskeat paidat KoGi-leirillä 1980. 298 

 

Sininen ja ruskea linja muodostuivatkin paljon partioasuja suuremmaksi asiaksi, ja ne jakoivat 

partioväen paljon pelkkää asua merkitsevämpiin piireihin: siniset kuuluivat kattojärjestön 

linjalla toimiviin uudistusmielisiin ja ruskeat ”badenpowellilaisiin” konservatiiveihin. Sinisistä 

valtaosa tuli pääkaupunkiseudulta, kun taas ruskeiden kannattajia oli eniten Varsinais-

Suomen ja Hämeen partiopiireissä. Ruskeat kuitenkin korostivat, että kyseessä ei suinkaan 

                                         
296 Piipa, puhelinhaastattelu 2.4.2020, haastattelija Elisa Keränen, tekijän hallussa. 
297 Elina, puhelinhaastattelu 2.4.2020, haastattelija Elisa Keränen, tekijän hallussa. 
298 Elinan kotialbumi. 
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ollut vastustus vain vanhan ohjelman ja puvun puolustamisen vuoksi, vaan he halusivat 

kattojärjestön suunnalta enemmän demokratiaa päätöksentekoon. Pahana pidettiin myös 

järjestön irtautumista kansainvälisestä linjasta. Tämä uusi kiista oli todellisempi uhka 

suomalaisen partioliikkeen yhteneväisyydelle kuin partioradikaalien kuohunta 1960—1970-

luvuilla.299 Yhdistymisen aikaan tuoretta varapuheenjohtajaa, Tapio Koivulaa oli todella 

syytetty siitä, että pieni joukko pystyi viemään päätöksiä suuren partiokentän ohitse. Koivulan 

mukaan uudistusten läpivientiin vaadittiin vain vahvaa otetta, joten täyttä demokratiaa ei 

voitu käyttää niiden yhteydessä. Uudistuksia vastustettiin etenkin poikalippukuntien 

taholta.300 Syynä oli se, että jo vuonna 1948 viimeisetkin partiopoikien lippukunnat olivat 

luopuneet sinisen partiopuvun käytöstä, vaikka tuolloin sinisen partiopuvun katsottiin 

kertovan yhteydestä seurakuntaan taustajärjestönä.301 Poikapartiolaiset olivatkin 

meripartiolaisia lukuun ottamatta tottuneet ruskeisiin paitoihinsa.302 Leena koki etenkin 

Varsinais-Suomessa vaikuttaneen ruskean linjan vaikutukset konkreettisesti omassa 

partioaikuisuudessaan: 

 

Varsinais-Suomalaisena lippukuntana olimme kuitenkin myrskyn silmässä. V-SPstä 

(Varsinais-Suomen Partiopiiri) löytyivät suurimmat peruspartio-ohjelman 

vastustajat. Useat tyttölippukunnat noudattivat SP:n linjaa, mutta protestiksi 

nousseen eräohjelman -tai ruskean linjan- aktiivisimmat puuhamiehet Aarno 

Stauffer ja Risto ”Albert” Pyysalo olivat molemmat turkulaisia. Heidän 

vanavedessään monet turkulaisetkin lippukunnat halveksivat peruspartio-

ohjelmaa, tai kamaripartiointia, kuten he ohjelmaa nimittivät. Albert edusti 

veljeslippukuntaamme, joihin lippukunnallani oli aikaisemmin ollut varsin 

mutkattomat välit. Ohjelmaristiriita aiheutti pitkään kestäneen välien kiristymisen. 

Omalla kohdallani tämä kärjistyi vuonna 1978, jolloin tulin valituksi 

lippukunnanjohtajaksi 20-vuotiaana. Jouduin, ja uskalsin, sanoa voimakkaasti 

vastaan Albertille, joka jopa kävi mainostamassa eräohjelmaa lippukuntamme 

vartioiden kokouksissa, lippukunnan johdon tietämättä. Tämä suoranainen riita 

                                         
299 Paavilainen, Aina valmiina, 2010, s. 442–443. 
300 Rissa (toim.), Partio 75 vuotta, 1985, s. 75. 
301 Paavilainen, Aina valmiina, 2010, s. 342. 
302 Paavilainen, Aina valmiina, 2010, s. 435. 
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varjosti välejämme vuosia, mutta onneksi nuoremmat johtajat olivat joustavampia, 

joten yhteistyötä veljeslippukunnan kanssa kyettiin jatkamaan.303 

 

Leenan muisteluksesta ilmenee, että enää äänessä eivät olleet nuorimmat partioaikuiset, vaan 

nämä olisivat olleet valmiita kattojärjestön uudistuksiin. Vanhaa partiointia haikailivat takaisin 

siis vanhemmat partioaktiivit. Ritva puolestaan sai kuulla tilanteesta jälkikäteen, sillä 

tyttölippukunnat usein siirtyivät Suomen Partiolaisten linjalle ilman suurempaa hälyä. Hän sai 

myöhemmin poikalippukunnilta ikävää palautetta: ”Minua nimiteltiin sinisilmäiseksi, kun olin 

nielaissut SP:n uudet kuviot. Itse asiassa mieleeni ei edes tullut, että SP:n jäsenlippukunta voisi 

olla toteuttamatta virallista ohjelmaa.”, Ritva toteaa.304 Todellisuudessa useat lippukunnat 

jättäytyivät pois virallisesta kattojärjestön ohjelmasta, ja perustivat omia eräpainotteisia 

partio-ohjelmiaan. He eivät kokeneet Suomen Partiolaisten kehittämää kevyempää ohjelmaa 

omakseen. Osa näistä lippukunnista on jättänyt käyttöön erivärisen partiopuseron ja 

noudattaa omaa ohjelmaansa edelleen.305 Paikalliset partioaikuiset puuhailivat siis omiaan 

useissa lippukunnissa. 

 

Oppositiomielipiteet huipentuivat 1975, kun ruskea linja järjesti oman syyskokouksensa 

Suomen Partiolaisten virallisen kokouksen rinnalle.306 Kattojärjestölle lähetettiin tästä 

parinkymmenen hengen varjokokouksesta muistio, jossa haukuttiin järjestön johtajat ja sen 

tekemät ratkaisut. Suomen Partiolaiset päätti tuolloin virallisessa kokouksessa, että uusi 

ohjelma otettaisiin kaikissa lippukunnissa pian täydellisesti käyttöön. Partiopiirit kuitenkin 

vastustivat määräysvaltaa. Piirit eivät kuitenkaan sinällään sitoutuneet ruskeaan linjaan, vaan 

kyse oli lippukuntien ja yksittäisten partiojohtajien hankkeesta.307 Tämän puolesta puhuu 

myös aiemmin siteerattu Leenan muistelus, jossa oppositioaatteita levitettiin täysin ilman 

lippukunnan hyväksyntää ja tietoa.308 Ruskea linja julkaisi myös omaa partiokirjallisuuttaan, 

jossa peruspartio-ohjelmaa arvosteltiin ”vaatimustasoltaan alhaiseksi”. Ruskea linja arvosteli 

                                         
303 Leena, sähköpostihaastattelu 2.4.2020, haastattelija Elisa Keränen, tekijän hallussa. 
304 Ritva, sähköpostihaastattelu 7.4.2020, haastattelija Elisa Keränen, tekijän hallussa. 
305 Elina, puhelinhaastattelu 3.4.2020, haastattelija Elisa Keränen, tekijän hallussa. 
306 Rissa (toim.), Partio 75 vuotta, 1985, s. 75. 
307 Paavilainen, Aina valmiina, 2010, s. 439–440. 
308 Leena sähköpostihaastattelu 2.4.2020, haastattelija Elisa Keränen, tekijän hallussa. 
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sinisyydestä myös uutta johtajakoulutusta, Kolmiapila-Gilwelliä, joka oli yhdistetty tyttöjen 

Kolmiapilasta ja poikien Gilwellistä. Viimeinen pisara oppositiolle oli Suomen Partiolaisten 

liittyminen Suomi-Neuvostoliitto-Seuraan: ruskeiden Risto Pyysalo pyrki julkaisemaan 

aiheesta avoimen kyseenalaistavan kirjeen järjestön uudessa Partio-lehdessä. Liittoa pidettiin 

vakavana uhkana partioliikkeen puolueettomuudelle. Pyysalon kirjettä ei koskaan julkaistu. 

1978 järjestössä ryhdyttiin kuitenkin tarkistuttamaan edelleen yleisesti hyvänä pidettyä 

peruspartio-ohjelmaa, ja tällä kertaa myös ohjelman arvostelijat haluttiin mukaan. 

Vaihtoehtoina oli kärjistetysti joko löytää yhteinen linja tai hajottaa koko järjestö. 

Syyskokouksessa Pyysalo pääsi jo mukaan Suomen Partiolaisten hallitukseen, ja ruskeiden 

kärkinimi Aarno Stauffer valittiin järjestön puheenjohtajaksi jo seuraavana vuonna.309 Myös 

värikysymykseen saatiin uudella johtajistolla kompromissi 1982: Suomen Partiolaisten 

virallinen paita säilyi sinisenä, mutta ruskean vastaavan puseron käyttöön annettiin lupa 

”lippukunnan perinteiden” perusteella. Myös partiopaidan malli muuttui lähemmäs 1970-

luvun uudistusta edeltävää, virallisempaa mallia.310 

 

Partioliike onnistui siis aivan uuden vuosikymmenen kynnyksellä pelastautumaan jälleen ja 

kehittämään linjoistaan jonkinlaisen kompromissin. Ulospäin pukuriidalta vaikuttanut hajonta 

olikin pitänyt sisällään suurempia huolia järjestön demokratian puutoksesta partioaatteen 

katoamiseen. Partioaatteesta oli opposition mielestä lähtenyt tulemaan sitä ”jotain muuta”, 

jota uudistuksen lomassa oli pelätty. Ironista on, että demokratian puutteesta syytettiin 1970-

luvun lopulla saman ikäluokan partioaikuisia, jotka nuorina radikaaleina olivat tahtoneet 

vanhoja pois partiosta demokratian toteutumisen varjolla. 

 

                                         
309 Paavilainen, Aina valmiina, 2010, s. 440–445, 458. 
310 Paavilainen, Aina valmiina, 2010, s. 483. 
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Monenlaista partiomuotia 1980-luvun taitteessa: useimpien mielestä partiohuivi oli riittävä 

partiounivormu leireillä. Vasemmalla edessä uudenmallisen partiocollegen kanssa on puettu 

vanhanmallinen ”eräpoikarotsi” ja niin ikään vanha partiopoikien johtajan lippalakki, oikealla edessä 

sininen partiopusero virallisen partiovyön ja -merkkien kanssa. ”Kullankaivajan hatuksi” kutsuttu 

musta lierihattu ei kuulunut viralliseen partiopukuun, mutta se oli partiopojilla yleisesti käytössä 

käytännöllisyytensä vuoksi.311 

  

                                         
311 Elinan kotialbumi. 
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5. Lopuksi 

 

Tätä tutkimusta on ehdottoman tärkeää lähteä purkamaan aluksi lähdeaineiston kannalta. On 

hyvä havaita, että koska haastatteluaineistoja ei ollut saatavilla kovin montaa, keskittyvät ne 

pitkälti eteläiseen Suomeen ja toisaalta suuriin kaupunkeihin. Lisäksi aineiston keruutapa on 

varmasti osaltaan houkutellut mukaan niin sanottuja aktiivipartiolaisia, ja heistä suurin osa 

onkin mukana toiminnassa yhä nykyäänkin. Aktiivisesti monenlaisessa toiminnassa mukana 

olleiden mielikuvat partioliikkeestä eroavat varmasti perinteisestä ”rivipartiolaisen” 

näkökulmasta. Lisäksi partioliikkeestä aktiivisesti kiinnostuneilla henkilöillä on myös takanaan 

luettuja historiikkeja ja toisten partioaikuisten kanssa käytyjä keskusteluja. Partion tietoisesti 

rakennettu historiakuva elää siis varmasti osittain kaikkien entisten partiolaisten 

partiomuistojen takana. Nämä tekijät ovat varmasti vaikuttaneet siihen, millaiseksi Suomen 

Partiolaisten syntyaikojen historia on muistissa muokkautunut. On kuitenkin mahdotonta 

tässä kohtaa erottaa, mitkä ovat haastateltujen henkilöiden varmasti ”omia” muistoja ja 

mielikuvia – ja miten sellainen edes määriteltäisiin? 

 

Varmaa on, että jonkinlainen partioradikalismin aalto pyyhkäisi suomalaisenkin partioliikkeen 

yli tuolla nuorison ja politisoitumisen vuosikymmenellä, 1960-luvulla. Se sai aatteet 

höllentymään ja partioliikkeen kuorimaan päältään joitain sen vanhanaikaisiksi ja 

militaristisiksikin koettuja rakenteita. Nuoret partioaikuiset saivat tilaisuuden kasvattaa 

valtaansa ja toisaalta muovata järjestöä haluamaansa suuntaan. Myös yhtenäisjärjestöä 

pidetään partioradikaalien saavutuksena. Vaikuttaa siltä, että partiotytöt olivat ensin 

yhdistymistä vastaan, mutta sen varmistuttua ryhtyivät työskentelemään sen puolesta. 

Partiopoikien asenteet olivat ensin sallivampia, mutta käytännön toimet jäivät usein 

puutteellisiksi ja täydellisen yhteistoiminnan vaatimus epäilytti heitä selvästi partiotyttöjä 

enemmän. 

 

1970-luvulla partioliike pehmeni: se pyrki ottamaan paremmin huomioon erilaiset partiolaiset 

eri taustoista. Järjestöjen siirtymäkaudella kaikki tuntui olevan partioaikuisten varassa: heidän 

oletettiin ohjaavan toimintaa ilman ohjeita ja kehittävän samalla järjestöä. Kasvatusta 
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ehdottomasti korostettiin kattojärjestön tasolla, ja sen avulla pyrittiin tasaamaan muun 

muassa sukupuolten ja yhteiskuntaluokkien välisiä kasvatuksellisia eroja. Aina hienot aatteet 

eivät kuitenkaan yltäneet vasta perustetusta kattojärjestöstä lippukuntien kenttätasolle. 

Selkeiden ohjeistusten ja linjojen puuttuessa partioaikuinen jäi useasti toimessaan yksin tai 

ainoastaan oman paikkakuntansa tai lippukuntansa vertaistuen varaan. Aineistoni perusteella 

partioaikuiset eivät kuitenkaan kokeneet kaikilla paikkakunnilla johtajapulan vaivoja siinä 

määrin, kuin sitä kattojärjestössä kuulutettiin. Suomen Partiolaisten yleisen linjan mukaan 

vaikuttikin siltä, että nuoret partioaikuiset eivät ottaneet toiminnasta sitä vastuuta, jota 

kattojärjestöstä olisi annettu. Tämä on ristiriidassa nuorten partioaikuisten omien ajatusten 

ja muistelusten kanssa, jossa valta oli otettava väkisin demokratian saavuttamiseksi. 

 

Uusien linjajakojenkaan jälkeen ei uudistuksia otettu vastaan lippukunnissa lainkaan selkeästi 

ja yksioikoisesti: vaara vastaperustetun järjestön hajoamisesta oli hetken todella ilmassa, ja 

erimielisyyksiä riitti toimintauudistuksesta yhteistoiminnan skismoihin ja partiopukuihin. 

Yksittäisten partioaikuisten mielipiteet hallitsivat taas partioliikkeen julkisen keskustelun 

kenttää, ja pyrkivät jälleen muokkaamaan ylhäältä annettuja määräyksiä 

monimuotoisempaan suuntaan. Partioliike oli ottanut hetkittäisen harppauksen kohti 

individualismia, mutta perinteisiin palattiin jo 1980-luvun uudistuksissa. Takaisin partion 

perinteisiin painosti paitsi yhteiskunnallinen kenttä, myös oppositiomieliset partioaikuiset, 

jotka tekivät kaikkensa saadakseen äänensä kuuluviin järjestössä. Suomen Partiolaiset eivät 

voineet enää jatkaa ainoastaan ylhäältä ohjattuna järjestönä. Jäljelle jääneiden muutosten ja 

perinteiden symbioosissa Suomen Partiolaiset kykeni kuitenkin jäämään elämään 

kokonaisena järjestönä. 

 

Voidaan kuitenkin melko varmasti todeta, että ilman 1960-luvun partioradikalismia 

suomalainen partioliike ei olisi kyennyt uudistumaan siinä mittakaavassa ja sillä tavoin, kun 

uudistus lopulta toteutettiin. Yksittäisten partioaikuisten roolia muutosten läpiviennissä ei voi 

kylliksi korostaa. Siihen, millaiseksi partioaikuinen nämä ”partion hullut vuodet” koki, ja 

millaiseksi muutos lopulta yksilön elämässä muodostui, voi vastata vain partioaikuinen itse. 

Järjestön lopulliseen muotoon vaikutti myös varmasti uudistuksen takaperoinen järjestys, kun 
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ohjelmaa ja ideologiaa ryhdyttiin kehittämään vasta organisaatiouudistuksen jälkeen, eikä 

laajalta aatetaustaltaan lähtöisin oleva partioväki tietenkään ollut aivan yksimielistä. Nykyinen 

partionuori on varmasti melko tietämätön siitä, minkälaisia aatekiistoja ja valtataisteluita 

kätkeytyy esimerkiksi partiopuseron värin taakse. 

 

Kaikista tärkeintä on havaita, että partioliike on Suomessa paitsi historialtaan, myös 

toiminnaltaan paikallista. Suulliset perinteet ja taustajärjestöt ovat monin paikoin 

muovanneet lippukuntien toimintaa huomattavasti enemmän, kuin kattojärjestön taholta 

saadut ohjeet ja kirjaset. Linjanjakoja on ohjelmauudistuksissakin vedetty ystävyyssuhteiden 

kautta sekä veljes- ja sisaruslippukuntien mallin mukaan. Partiokasvatus ja sen toteuttaminen 

on usein jäänyt järjestössä partioaikuisen henkilökohtaisen vastuun taakse. Kuitenkin nykyään 

kaikkien suomalaisten partiolippukuntien taustalla vaikuttaa lopulta yksi järjestö ja yksi aate. 

1970-luvun uudistuksessa saatiin lopulta tiukalla standardisoinnilla ote lippukunnista, niiden 

rakenteista, johtajistosta ja koulutuksesta. Maantieteellisesti Suomen laajuisessa maassa ei 

ollut kyse aivan yksinkertaisista toimista. 1980-luvulla liikkeessä päästiin takaisin 

ohjelmallisesti yhtenäiseen partioon: se oli kriittinen kompromissi liikkeen jatkon kannalta. 

 

Partioaikuisen rooli muuttui tarkastelemallani ajanjaksolla varmasti myös monin sellaisin 

tavoin, joita en ole kyennyt tässä tutkimuksessa läpi käymään. Kuitenkin läpi tämän 

tutkimuksen kolme tärkeintä teemaa partioaikuisuuden murroksessa olivat radikalismi, 

kasvatus ja toiminta. Sitä, miten eri alueiden partioaikuiset toimivat ja muuttivat Suomen 

Partiolaisia näiden teemojen puitteissa, on ollut erittäin mielenkiintoista tutkia. Partion 

aatetausta ja seksuaalikysymykset partiossa ovat esimerkkejä kiinnostavista aiheista, joita 

partion historiasta voitaisiin tutkia tulevaisuudessa. Nämä teemat nousivat esiin myös 

haastatteluaineistossani. 

 

Kolmesta tutkimastani teemasta toiminta oli varmasti eniten partioaikuisia koskettanut. 

Partioaikuiset pyrkivät niin julkisilla kannanotoillaan kuin viroissaan organisaatiossa 

muokkaamaan partioinnista jotain sellaista, jota he itse olivat kaivanneet omaan 

toimintaansa. Toiminnasta todella vähennettiin hierarkkisuutta ja poistettiin vanhoja 
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kaavamaisia rakenteita myös kattojärjestön taholta. Lisäksi partioaikuiset saattoivat vaikuttaa 

toimintaan käytännössä myös omissa lippukunnissaan: toiminnan muutos jätti 

lippukuntatason partioaikuisille hyvin vapaat kädet toiminnan järjestämiseen. 

 

Seuraavaksi tärkeintä partioaikuisten kannalta oli radikalismi. Vaikka itse radikaali toiminta 

tapahtui vain muutamien partioaikuisten keskuudessa, vaikutti se kaikista eniten 

partioaikuisten toiminnan muuttumiseen ja synnytti myös uuden järjestön, jossa kaikkien piti 

opetella toimimaan. Lisäksi se jätti lähtemättömän muistijäljen myös moneen sellaiseen 

partioaikuiseen, jolla itsellään ei radikaaleja aatteita ollut. Partioradikaalien kriittiset ajatukset 

synnyttivät eräänlaisen partiolaisen identiteetin, jonka partioon jääneet partioaikuiset 

omaksuivat, ja jota he kantoivat ylpeinä. Tämä identiteetti on saanut useat näistä 

partioaikuisista jatkamaan partion parissa vielä nykypäivänäkin, ja se saa heidät myös 

mielellään muistelemaan partioaikoja. Tämän identiteetin pohjalta muotoiltiin myös uusi 

partiojärjestö ja sen toiminta, vaikka puoluepolitiikka jätettiinkin pois myös uuden järjestön 

toiminnasta kiivaasta keskustelusta huolimatta. Yhteiskunnallinen kasvatus sen sijaan saatiin 

mukaan partion kasvatustavoitteisiin. Kenties tämä johtuikin siitä, että kaikkein 

radikaaleimmat yksilöt, jotka politiikkaa mukaan vaativat, jättivät partion itselleen 

sopimattomana. Uutta partiojärjestöä muovasikin ehkä eniten se, millaiset partioaikuiset sitä 

jäivät muodostamaan radikaalien myllerryksen laannuttua. 

 

Kaikista Suomen Partiolaisten toimista huolimatta kasvatus jäi kolmesta teemastani 

partioaikuisille vähiten merkitykselliseksi. Halutunlaista partiokasvatusta yritettiin kyllä 

pakottaa kattojärjestöstä lippukuntiin, mutta on selvää, että todellisuudessa partioaikuiset 

saivat kasvatusoppinsa kokemuksen ja erilaisten tukiverkkojen kautta. Partioon kasvamisen 

menetelmä näyttää toimineen: partioaikuiset kokivat tehtävänsä luontevina, eivätkä yleensä 

muista, että kasvatuksesta olisi juuri puhuttu tai siihen olisi ohjeistettu. Tämä itsessään jo 

kertoo siitä, että kasvatus ei ollut kovin merkittävä osa partioaikuisen roolia tutkimallani 

ajanjaksolla, ehkäpä yhteiskasvatuksen teemoja lukuun ottamatta. Kasvatus näkyi siis 

partioliikkeessä lähinnä teemavuosien ja tiedotteiden tasolla, vaikka siihen pyrittiin 

ohjeistamaan myös Partiojohtajassa, jonka ajatukset yleensä heijastivat partioaikuisten 
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mietteitä varsin hyvin. Todellisuudessa Suomen Partiolaiset saattoi kasvatuksen kohdalla 

kaivaa itse itselleen kuopan: itseohjautuvuutta ja luovuutta korostava uusi ohjelma antoi 

partioaikuisille vapauden paitsi päättää toiminnastaan, myös jättää kasvatuksen vähemmälle. 

Tämä ei todennäköisesti ollut kattojärjestön tarkoitus, mutta joka tapauksessa uuden 

ohjelman tulkinnat vaihtelivat lippukunnittain laajasti. 

 

Pintapuolisesti saattaa vaikuttaa siltä, että yhteisjärjestön syntyminen ei lopulta vaikuttanut 

partioaikuisen rooliin mitenkään mullistavasti. Tarkemmin katsottuna on kuitenkin kyse siitä, 

miten asenteet partioaikuisuuden takana muuttuivat. Kun ohjelmallinen yhtenäisyys lopulta 

saavutettiin, oli saavutettu jo tottumus yhteistoiminnan mahdollisuuksista ja ainakin 

toiminnan yhteneväisyydestä: erillisiä ohjelmia ja ihanteita partiopojille ja -tytöille ei enää 

tarvinnut ehdottaa. Näin partioaikuinen sai jatkossa hoitaa toiminnanohjaajan ja kasvattajan 

tehtäväänsä niin, kuin ruotsalainen partiojohtaja Ulla Berglin oli esitelmässään toivonut: 

esimerkkinä, vaikeuksista ja rooliodotuksista nuorempiaan valistaen. Vaikka sukupuolet 

toimivat partiossa toisinaan erillään, oli sukupuoli menettänyt merkityksensä toiminnan 

järjestämisen kannalta. Jokaisella partioaikuisella näyttää olleen omanlaisensa tie riippumatta 

paljonkaan siitä, onko hän toiminut poika-, tyttö- vai yhteislippukunnassa.  

 

Partioaikuisella oli mahdollisuus saada äänensä kuuluviin, ja vaikuttaa toimintaan ainakin 

oman lippukuntansa tasolla. Partioliikkeen murros on myös väistämättä vaikuttanut 

partioaikuisen toiminnan kehyksiin: uudistukset nuorensivat partioaikuisen käsitettä, ja paljon 

peräänkuulutettua demokratiaa saatiin toimintaan mukaan, kun sen puutteeseen puututtiin 

partioaikuisten toimesta kahteenkin otteeseen tutkimallani ajanjaksolla. 

 

Kaikista ennakkoluuloista ja skismoista huolimatta suomalainen partioliike kykeni 

uudistumaan. Se pystyi säilyttämään partion omaleimaiset toimintatavat – tai ainakin 

palaamaan niihin – mutta samalla päivittämään kasvatuksensa ja aatteensa nykyaikaan. 

Partiosta ei lopulta tullut pelättyä ”jotain muuta”. Nykyajan monen ideologian ilmapiirissä liike 

ei olisi varmasti kuitenkaan kyennyt säilyttämään kannatuspohjaansa ilman Suomen 

Partiolaiset ry:n perustamisen yhteydessä tehtyjä jumalasuhteen ja tasa-arvokysymysten 
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selvennyksiä. 1970-luvun uudistus ei myöskään jäänyt partioliikkeen viimeiseksi 

uudistustoimeksi, sillä yhteiskunnan ja arvomaailmojen muutokset ovat pakottaneet järjestön 

pysymään alati liikkeellä. 
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