
1. Alussa olivat saari, pojat ja johtaja. 
Saari oli asuttu ja sen kamaralla sijaitsi 
vehmasta metsää, niittyjä, vanha 
kartano sekä kaksi järveä. Johtaja 
liikkui saarella, pysähdellen, katsellen, 
tarkkaillen ja arvioiden. Kyllä, tänne 
hän toisi joukon poikia leireilemään. 
Asuttaisiin teltoissa, laulettaisiin 
iltanuotiolla, uitaisiin, veneiltäisiin, 
leikittäisiin maastossa - ja istutettaisiin 
siemen miljoonien nuorten 
harrastukseksi kasvavalle 
partioliikkeelle.  
 



2. Partioliikkeen perusti Robert Baden-
Powell Iso-Britanniassa vuonna 1907. 
Kyseisenä kesänä keräännyttiin siis 
Brownsean saarelle ensimmäiselle 
kesäleirille. Varsinainen partiotoiminta 
alkoi alkuvuodesta 1908. Oppaaksi 
partiotyöhön B-P kirjoitti Partiopojan 
kirjan.  
 



 
3. B-P tarkoitti toiminnan brittipojille ja 
Brittiläisen imperiumin siirtomaiden 
vesoille, 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. 
 



 
4. Tietoja uudesta nuorisotyön 
muodosta tihkui Suomeen vuonna 
1909 sekä Ruotsin että Venäjän 
kautta. Suomessa partiotyön 
kehittämisestä kiinnostuivat lähinnä 
kirkon nuorisotyön parissa 
työskentelevät, kuten Helsingin 
NMKY:n apulaissihteeri Verneri 
Louhivuori, ja koulujen 
voimistelunopettajat, kuten Kaarlo 
Soinio, joka käänsi Partiopojan kirjan  
suomeksi vuonna 1911. 
 



 
5. Partiolippukuntia syntyi Suomessa 
kuin sieniä sateella vuosina 1910 ja 
1911, pääasiassa suurimpiin 
kaupunkeihin. Toiminta oli 
monenkirjavaa, sillä johtajia oli liian 
vähän, ja monilla partiojohtajilla ei ollut 
aavistustakaan partiotoiminnan 
sisällöstä.  
Venäläiset lakkauttivat partioliikkeen 
vuonna 1911 epäiltynä nuorison 
kouluttamisesta sotilaallisia tehtäviä ja 
kapinaa varten, ja partiotoiminta 
tyrehtyi. 
 



 
6. Partiotoiminta käynnistyi taas 1917 
tsaarinvallan kukistuttua. Kuten 
poliittinen tilanne, myös partiotoiminta 
oli 1920-30-luvuilla kuitenkin hyvin 
hajaantunutta mm. kieli-, sukupuoli- ja 
seurakuntakysymysten vuoksi.  
Partioliikkeen jäsenmäärä lähti 
kuitenkin 1920-luvun puolivälissä 
nousuun. Samoihin aikoihin 
perustettiin partiopiirejä ja pestattiin 
ensimmäiset palkkapartiolaiset 
ohjaamaan lippukuntien toimintaa. 
Tärkeimpiä partion nimiä tuohon 
aikaan olivat Verneri Louhisusi 
Louhivuori ja Anni Tuikku Collan.  
 



 
7. Kansainvälinen partiotoiminta oli 
tärkeää Suomessa heti 20-luvulta 
lähtien. Suomi oli mukana 
perustamassa sekä partiopoikien että -
tyttöjen maailmanjärjestöjä WOSM:ia 
ja WAGGGSia. Kansainvälisiä leirejä 
oli ohjelmassa vuodesta 1921 lähtien. 
Partion perustaja B-P vieraili 
Suomessa vuonna 1933.  
 



 
8. Toinen maailmansota tyrehdytti 
partion reippaan kasvun. 
Partiotoiminta oli lähes kokonaan 
pysähdyksissä sodan ajan, mutta 
sodan päätyttyä lähti myös 
partiotoiminta jälleenrakennukseen. 
Sodan seurauksena koko maassa 
yhteishenki oli parempi, ja sen 
seurauksena myös partiolaiset 
yhdistivät voimiaan. Kaikkiaan 
kahdeksasta erillisjärjestöstä syntyi 
yhtenäiset partiopoikien ja 
partiotyttöjen järjestöt. Kaikkien 
partiolaisten yhteiseksi järjestöksi 
nämä kaksi erillisjärjestöä yhdistyivät 
vuonna 1972. 
 



 
9. Sotavuosien jälkeen partion 
jäsenmäärä jatkoi nousuaan. Partion 
huippuvuosina 1980-luvulla mukana 
oli liki 100 000 suomalaista. Nyt 
partion jäsenmäärä on vakiintunut 60 
000 paikkeille. Partio-ohjelmaa on 
vuosien aikana uudistettu monta 
kertaa, mutta pääsisältö on pysynyt 
melko samanlaisena.  
 



 
10. Muistelemispäivä 22.2. 
Muistelemispäivää vietetään 22. 
helmikuuta Robert Baden-Powellin ja 
hänen puolisonsa Olave Baden-
Powellin yhteisen syntymäpäivän 
kunniaksi. Lordi ja lady olivat 
syntyneet eri vuosina, mutta 
päivämäärä oli sama. 
Tuplasyntymäpäivää vietetään 
kaikkialla maailmassa. 
Muistelemispäivän tarkoituksena on 
muistuttaa partiolaisia siitä, että he 
kuuluvat suureen kansainväliseen 
liikkeeseen. Silloin muistellaan ystäviä, 
lähellä ja kaukana sekä kerätään 
varoja hädänalaisten tueksi. 
 



 
11. Yrjönpäivä 23.4. 
Pyhä Yrjö, tuo rehti ja rohkea 
heikkojen auttaja, on partiolaisten 
esikuva ja suojeluspyhimys. 
Yrjönpäivää vietetään Suomessa 
huhtikuun 23. päivä. Tämä päivä on 
partiojuhlista tärkein. 23. huhtikuuta 
monessa lippukunnassa järjestetään 
yrjönpäivänjuhla: annetaan 
partiolupaus ja jaetaan merkkejä. 
Yrjönpäivää on vietetty 
partiotoiminnan alkuajoista lähtien. 
Pyhän Yrjänän taistelu lohikäärmeen 
kanssa kuuluu keskeisiin 
partiotarinoihin. Se on kuvattu myös 
partiolaisten ansiomerkissä, Pyhän 
Yrjön soljessa, joka voidaan myöntää 
aktiiviselle vaeltajalle tai johtajalle. 
 



 
12. Partioviikko 
Partioviikko on vuosittainen 
tapahtumaviikko. Silloin partio näkyy ja 
kuuluu tavallista enemmän kaikelle 
kansalle. Partioviikko on aina se viikko 
huhtikuussa, jolle Yrjönpäivä 23.4. 
osuu. 
Partioviikolla esitellään partiotoimintaa 
ja pidetään partiolaisten omia juhlia. 
Partioviikko päättyy partiolaisten 
kirkkopyhään. Usein partioviikolla 
järjestetään myös partioparaateja eri 
puolilla Suomea. 
 
 



 
13. 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 sitä, että 
elämme sovussa itsemme ja 
toistemme kanssa, torjumme 
ennakkoluuloja, sekä edistämme tasa-
arvoa ja oikeudenmukaisuutta. 
 
 



 
14. 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. 
Baden-Powellin mukaan tervehdyksen 
kolme sormea muistuttavat partiolaisia 
partiolupauksen kolmesta kohdasta. 
 
 



 
15. Partiolaiset kättelevät toisiaan 
vasemmalla kädellä. Vasemman 
käden katsotaan olevan lähempänä 
sydäntä, ja näin ollen sillä 
tervehtiminen symboloi sydänten 
välistä yhteyttä. Sama merkitys on 
Suomen suomenkielisten partiolaisten 
tavassa pitää vasen käsi oikean päällä 
sisarus- ja veljespiirissä. 
 



 
16. Partiolilja on partiolaisten 
tunnusmerkki. Se kuvastaa 
kompassiruusua, joka osoittaa oikean 
suunnan elämään. Lilja symboloi 
oikeaan suuntaan kulkemista – tietä 
velvollisuuden täyttämiseen ja toisten 
auttamiseen. Liljan kolme kärkeä 
muistuttavat partiolupauksen kolmesta 
kohdasta. 
 

 


