
PARTIOHISTORIA LYHYESTI
Partioliikkeen perustaminen

Partion rantautuminen Suomeen

Partioliikkeen organisoituminen

Partiotavoista



Opas sisälsi käytännön ohjeita partio-ohjelman toteuttamiseen.

Jos kirja on saatavilla, tutki sitä hieman.

Robert Baden-Powell perusti partioliikkeen vuonna 1907 

Iso-Britanniassa.

Kyseisenä kesänä keräännyttiin Brownsean saarelle ensimmäiselle kesäleirille. 

Varsinainen partiotoiminta alkoi vuodesta 1908.

Oppaaksi partiotyöhön B-P kirjoitti Partiopojan kirjan eli Scouting for Boys.



Robert Baden-Powell eli B-P tarkoitti toiminnan brittipojille ja Brittiläisen imperiumin 

siirtomaiden lapsille, mutta partio levisi pikaisesti myös Manner-Eurooppaan, Yhdysvaltoihin, 

Etelä-Amerikkaan ja Kauko-Itään. 

Ensimmäiset partiotytöt liittyivät mukaan jo 1909, ja tyttöpartiolaisten ensimmäiseksi 

johtajaksi ryhtyi B-P:n sisar Agnes. Myöhemmin tehtävän otti hoitaakseen B-P:n puoliso 

Olave.



Kumpi merkki kuuluu WOSMille ? Kumpi WAGGSille?

PARTION KAKSI MAAILMANJÄRJESTÖÄ

Partioliikkeen Maailmanjärjestö eli WOSM, World Organization of the Scout

Movement, jossa on yli 40 miljoonaa jäsentä liki kaikista maailman maista

Partiotyttöjen Maailmanliitto eli WAGGGS,  World Association for Girl 

Guides and Girl Scouts, jossa yli 10 miljoonaa naispuolista jäsentä liki 150 maasta

-> Suomen Partiolaiset – Finlands Scouter ry kuuluu molempiin maailmanjärjestöihin



Suomeen partioliike tuli vuonna 1910
Seurakuntien nuorisotyö ja opettajat innostuivat ja perustivat lippukuntia suurimpiin kaupunkeihin

Partiopojan kirja käännettiin suomeksi 1911

Toiminta oli monenkirjavaa, koska johtajia oli vähän ja vain harvalla oli vahva käsitys partio-ohjelmasta

Venäläiset lakkauttivat toiminnan 1911 epäiltynä kouluttamisesta sotilaallisia tehtäviä ja kapinaa varten

Suomen vanhimmat edelleen toiminnassa olevat partiolippukunnat Toimen Pojat ja Toimen Tytöt ovat 

molemmat perustettu 1910 pääkaupunkiseudulle

Tsaarinvallan kukistuttua partiotoiminta käynnistyi uudelleen 1917

2017 ensimmäiset piirimme alueella toimivat lippukunnat täyttivät 100 vuotta: Auran Tytöt, Auran Tähti Pojat, 

Puhurin Pojat, Turun Partio-Sissit ja Åbo Vildar



Partioliike 1920-30 luvun Suomessa
Poliittinen tilanne ja myös partiotoiminta oli hyvin hajaantunutta mm. kieli-, sukupuoli- ja seurakuntakysymysten vuoksi

Partion jäsenmäärä lähti kuitenkin 1920-luvun puolivälissä selvään nousuun. Samoihin aikoihin perustettiin partiopiirejä 

ja pestattiin ensimmäiset palkkapartiolaiset ohjaamaan lippukuntien toimintaa. Tärkeimpiä nimiä tuohon aikaan olivat

Verneri ”Louhisusi” Louhivuori Anni ”Tuikku” Collan

Kansainvälinen partiotoiminta oli tärkeää heti 20-luvulta lähtien. Suomi oli mukana perustamassa sekä partiopoikien että 

partiotyttöjen maailmanjärjestöjä WOSMia ja WAGGGSia.

Kansainvälisiä leirejä oli ohjelmassa vuodesta 1921 lähtien. 

Partioliikkeen perustaja B-P vieraili Suomessa 1933.

Kuva Helsingin Katajanokalta 



Toinen maailmansota 1939-1945
Partion jäsenmäärän reipas kasvu tyrehtyi. Toiminta pysähtyi lähes kokonaan sodan ajaksi, mutta sodan 

päätyttyä lähti myös partiotoiminta jälleenrakennukseen. Sodan seurauksena koko maassa oli parempi 

yhteishenki ja sen seurauksena myös partiolaiset yhdistivät voimiaan.

Kahdeksasta kansallisesta erillisjärjestöstä syntyi yhtenäiset omat kansalliset keskusjärjestönsä

partiotytöille           ja partiopojille

Vuonna 1972 kaikkien suomalaisten partiolaisten yhteisjärjestöksi muodostui

Suomen Partiolaiset – Finlands Scouter ry jonka merkkiin 

otettiin tyttöjen ja poikien keskeiset elementit eli partiolilja ja kolmiapila



Oma partiopiirimme on Lounais-Suomen 
Partiopiiri ry perustettiin 2008

Tätä ennen täällä toimivat Varsinais-Suomen Partiopiiri ry ja Satakunnan Partiolaiset ry

- Partiolaisille ovat tärkeitä huudot. Monella lippukunnalla on oma huutonsa. Ne kertovat 

lippukuntien piirteistä. Huudot voivat kannustaa ja niitten kanssa voidaan kiittää.

- Piirihuutomme

Meri, metsä, hyvä meno, moni hauska, hyvä teko,

L-SP:stä kaiken saat, perinteet ja laajat maat,

joka kerta parhaas tee, yhteen kuuluu L S P !



Muistelemispäivä 22.2.
- Muistelemispäivänä (World Thinking Day) juhlitaan partioystävyyttä, lisätään 

tietoisuutta maailman epäoikeudenmukaisuudesta ja kerätään varoja köyhempien 
maiden partiotoimintaa varten. Muistelemispäivää vietetään ympäri maailmaa 
22.2.

- Muistelemispäivä on partioliikkeen perustajan Lordi Robert Baden-Powellin ja 
hänen puolisonsa Lady Olave Baden-Powellin, partiotyttöjen ylijohtajan, yhteinen 
syntymäpäivä. Perinne on jatkunut vuodesta 1926.

- Tarkoituksena on ajatella tuona päivänä muiden maiden partiolaisia sekä herättää 
halu auttaa huonommassa asemassa olevia partiolaisia. Joka vuonna 
muistelemispäivällä on eri teema. WAGGGS julkaisee aktiviteettipaketin teemaan 
liittyen. Muistelemispäivän viettoon kuuluu myös oleellisesti varojen kerääminen 
Muistelemispäivärahastoon.



Partioviikko ja Yrjönpäivä 23.4.

- Partioviikko on partiolaisten oma tapahtumaviikko. 

- Silloin partio näkyy ja kuuluu tavallista enemmän kaikelle kansalle. Partioviikko on 
aina se viikko huhtikuussa, jolle osuu Yrjönpäivä 23.4.

- Partioviikolla esitellään partiotoimintaa ja pidetään partiolaisten omia juhlia.

- Pyhä Yrjö, tuo rehti ja rohkea heikkojen auttaja, on partiolaisten esikuva ja 
suojeluspyhimys.

- 23.4. monessa lippukunnassa järjestetään yrjönpäiväjuhla, jossa annetaan 
partiolupauksia ja jaetaan erilaisia partiomerkkejä. Yrjönpäivää on vietetty 
partiotoiminnan alkuajoista lähtien.

- Pyhän Yrjön tarina, jossa Pyhä Yrjänä taistelee lohikäärmeen kanssa kuuluu keskeisiin 
partiotarinoihin. Se on kuvattu myös partiolaisten yhdessä ansiomerkissä Pyhän Yrjön 
soljessa, joka voidaan myöntää aktiiviselle vaeltajalle.



Rauhanpäivä 21.9.
- Partiolaiset ovat ottaneet YK:n rauhanpäivän 21.9. myös partiolaisten 

kansainväliseksi rauhanpäiväksi.

- Partioon ovat alusta alkaen kuuluneet rauha ja rauhankasvatus.

- Partion perustajan ajatuksissa liikkeen tulee pyrkiä maailmanlaajuiseen veljeyteen. 
Rauha ei ole vain sodan puuttumista.

- Rauha on myös mielenrauhaa, työrauhaa. Rauha on myös sitä, että elämme sovussa 
itsemme ja toistemme kanssa, torjumme ennakkoluuloja sekä edistämme tasa-
arvoa ja oikeudenmukaisuutta.



Partiotavat
Partiotervehdys tehdään partioliikkeen perustajan 
Robert Baden-Powellin mukaan kohottamalla oikea 
käsi kämmen eteenpäin, peukalo pikkusormen kynnen 
päällä ja muut sormet suoraan ylöspäin. Tällä tavoin 
pidetty ja ohimolle asetettu käsi muodostaa 
partiotervehdyksen B-P:n mukaan tervehdyksen kolme 
sormea muistuttavat partiolaisia partiolupauksen 
kolmesta kohdasta.

Sudenpentujen omassa tervehdyksessä on sormia
pystyssä vain kaksi. Ne muistuttavat suden kahdesta 
korvasta eli reippaasta korvasta ja rehellisestä 
korvasta.

Partiolupaus



Partiolaisten
kättelytavat

Partiolaiset kättelevät toisiaan vasemmalla kädellä. 
Vasemman käden katsotaan olevan lähempänä sydäntä 
ja näin ollen sillä tervehtiminen symboloi sydänten 
välistä yhteyttä.

Vasemmassa kädessä on ollut myös tapana kantaa kilpeä. 
Vasemmalla tervehtiminen oli merkki siitä, että 
partiolainen luotti toiseen ja laski kilpensä.

Sama merkitys on Suomen suomenkielisten partiolaisten
tavassa pitää vasen käsi oikean päällä sisarus- ja 
veljespiirissä. Sisaruspiirissä toimitaan lippukunnan 
oman perinteen mukaan laulaen ja/tai loruillen.



Esityksen valokuvat: Susanna Mikander, Aapo Rainio, Anna Enbuske, Atte Kesti / Suomen Partiolaiset

KIITOS!
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