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1 Johdanto 

Tämän opinnäytetyön tarkoituksena on tutkia partio-ohjelman toteutumista partiolip-

pukunnissa. Vuonna 2008 otettiin käyttöön uusi partio-ohjelma, joka on Suomen oloi-

hin yksityiskohtaisesti räätälöity malli. Kyseinen malli kuvastaa mitä ja miten partiotoi-

mintaa käytännössä tulisi toteuttaa, jotta se olisi kohderyhmille innostavaa, hauskaa, 

haastavaa ja kasvattavaa toimintaa.  

 

Opinnäytetyön tavoitteena on selvittää uuden partio-ohjelman muutoksia lippukunnis-

sa ja johtajistoissa. Jos toiminta on partio-ohjelman mukaista, vastaa se myös kasvatus-

tavoitteita ja partiomenetelmää sekä näin ollen partion päämäärää. Lippukunta tarvitsee 

motivoituneita vapaaehtoisia, jotta sen toiminta olisi hyvää ja jatkuvaa. Työn toimek-

siantajana on Suomen Partiolaiset – Finlands Scouter ry., josta käytetään myöhemmin 

nimeä Suomen Partiolaiset. 

 

Vuonna 2008 käyttöön otetun partio-ohjelman taustalla on Ohjelmauudistus 2010 – 

projekti. Uuden ohjelman käytön lippukunnat ovat saaneet aloittaa omien resurssien 

mukaan vuosien 2008 ja 2010 välisenä aikana. Tavoitteena oli, että se olisi kaikissa lip-

pukunnissa käytössä viimeistään vuonna 2010. 

 

Uudessa ohjelmassa ovat muuttuneet ohjelman pohjana olevat kasvatustavoitteet sekä 

ikäkausi jako, joka on uusittu. Tämä lisäksi on uudistettu partiomenetelmää sekä ohjel-

man rakennetta ja aktiviteetteja. On myös luotu uudet materiaalit tukemaan uuden oh-

jelman toteuttamista. Peruspartiotoiminta on kuitenkin säilynyt samanlaisena. 

 

Ohjelmauudistuksen taustalla on ollut partioliikkeen tahto toimia entistä paremmin 

lasten ja nuorten kasvattajana. Tavoitteena on ollut, että uuden ohjelman myötä partio 

on entistäkin kiehtovampi ja kasvattavampi matka. Uuden ohjelman toivotaan myös 

hillitsevän partiolaisten jäsenmäärän laskua. 
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1.1 Tutkimuksen merkitys 

Partioliikkeen päämääränä on maailmanrauha, jonka saavuttamiseen pyritään kasvatta-

malla lapsista ja nuorista yhteiskuntaa rauhanomaisesti rakentavia aikuisia. Partion mis-

sio on siis kasvatustehtävä. Partion päämäärää tarkentavat kasvatustavoitteet. Ne kerto-

vat, miten aktiivisia kansalaisia tulisi kasvattaa. Partiomenetelmä puolestaan kuvaa, mi-

ten partiossa toimitaan, jotta päämäärä saavutetaan. Menetelmä kuvaa partiomaisuutta, 

partion omaa tapaa tehdä ja toimia. Partiomenetelmä konkretisoituu partio-ohjelmassa. 

 

Lippukunnan ensisijainen tehtävä on partio-ohjelman toteuttaminen, mikä tarkoittaa 

ikäkausitoiminnan järjestämistä. Lippukunnat ja niiden toimintaympäristöt ovat erilai-

sia, mutta niiden jäsenistön kehitysvaihteet ja – haasteet ovat samat. Kasvatustavoitteet 

toteutuvat lippukunnassa järjestetyn toiminnan kautta. Partio-ohjelman tavoitteellinen 

toteuttaminen kussakin ikäkaudessa yhdessä ja erikseen on lippukunnan oleellisin teh-

tävä, sillä siinä toteutuvat partion kasvatuksellinen tavoite ja päämäärä. Jotta lippukunta 

voisi parhaalla mahdollisella tavalla toteuttaa ikäkausitoimintaa, on johtajiston toimitta-

va aktiivisesti ja yhdessä. Tämän takia on tärkeä tutkia ohjelmauudistuksen vaikutuksia 

lippukunnan ja johtajiston arkeen sekä johtajiston työmääriin. 

 

Tutkimuksella on siis suuri merkitys Suomen Partiolaisille, jotka ohjaavat partiotoimin-

taa Suomessa. Tutkimustuloksia voidaan hyödyntää tuotettaessa lisämateriaaleja uudelle 

ohjelmalle ja pohdittaessa mahdollisia kehityskohteita partio-ohjelmaa koskien. Par-

tiopiireissä tutkimustuloksia voidaan hyödyntää ohjelmaa tukevien koulutusten suunnit-

telussa ja ohjelmatapahtumien järjestämisessä. 

 

1.2 Tutkimusongelma ja tutkimuksen rajaus 

Opinnäytetyön pääongelma on: Miten uusi partio-ohjelma on vaikuttanut lippu-

kuntien arkeen ja johtajiston toimintaan? 

 

Alaongelmat: 

1. Mitä muutoksia uusi partio-ohjelma on aiheuttanut lippukunnan arjessa? 

2. Miten johtajiston työmäärät sekä osallistuminen ja asenteet ovat muuttuneet? 

3. Toteutuvatko kaikki ikäkaudet oikeasti lippukunnissa? 
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Tutkimus on rajattu koskemaan sellaisia suomenkielisiä lippukuntia, joilla on käytös-

sään kaikki uuden partio-ohjelman mukaiset ikäkaudet. Kohderyhmä rajattiin suomen-

kielisiin partiolaisiin sen takia, että ruotsinkielisille kysely täytyisi toteuttaa heidän äidin-

kielellään. Toinen rajaus oli valita vain lippukunnat, joilla on kaikki viisi uutta ikäkautta 

käytössä. Tämä on tehty sen takia, että lippukunnilta, joilla on vajaa määrä ikäkausia, ei 

saa realistisia vastauksia koskien lippukunnan todellista nykytilaa uuden ohjelman olles-

sa käytössä. 

 

Peittomatriisi (taulukko 1) havainnollistaa tutkimuksen alaongelmien, teoreettisen viite-

kehyksen, kyselyn kysymysten ja tutkimustulosten välistä yhteyttä.  

 

Taulukko 1. Peittomatriisi 

Tutkimus- 
ongelma 

Viitekehys 
(luvun nro) 

Tulokset 
(luvun nro) 

Lomakkeen  
kysymykset 

A1 2.0–2.3, 3.2, 3.5 4.4.2 1–7 

A2 2.4, 3.2 4.4.3 8–12 

A3 3.0–3.2, 3.5 4.4.4 13–16 

 

 

1.3 Keskeiset käsitteet 

Yhdistyksen muodostaa joukko ihmisiä, joilla on halu tehdä jotain yhdessä tai toimia 

jonkun asian puolesta yhdessä. Yhdistystoiminta on voittoa tavoittelematonta sekä aat-

teellista toimintaa, jossa toteutetaan yhdistyksen toiminta-ajatusta. Yhdistyksen toiminta 

on yleishyödyllistä toimintaa eikä se tuota taloudellista voittoa tai etua. Yhdistystoimin-

ta perustuu vapaaehtoisuuteen. Yhdistystoimintaa säätelee yhdistyslaki. 

 

Vapaaehtoistoiminta on omaehtoista ja palkatonta toimintaa. Vapaaehtoistoimintaa 

tehdään tavallisten ihmisten ehdoilla, tiedoilla ja taidoilla hyödyntäen omaa persoonalli-

suutta ja osaamista. Sitä tehdään yksittäisten ihmisten tai yhdistysten hyväksi ilman ra-

hallista korvausta ja pakkoa. Vapaaehtoistoiminta kytkeytyy ihmisen arvomaailmaan eli 

siihen mitä hän pitää tärkeänä ja mihin hän uskoo. 
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Vapaaehtoinen on tärkeä osa vapaaehtoistoimintaa, sillä suurin osa vapaaehtoistoimin-

nasta pyörii kokonaan vapaaehtoisten voimin. Vapaaehtoinen saattaa käyttää vapaaeh-

toistoimintaan paljon aikaa ja vaivaa, mutta vapaaehtoistoiminta tarjoaa vapaaehtoiselle 

monenlaisia mahdollisuuksia toteuttaa itseään, osallistua ja vaikuttaa. 

 

Partio on vapaaehtoista toimintaa, jossa nuorilla on mahdollisuus omien rajojensa mu-

kaan kasvaa persoonallisuudeltaan tasapainoisiksi, terveiksi, vastuuntuntoisiksi ja itse-

näisesti ajatteleviksi yhteiskunnan jäseniksi. Partiossa toimitaan ryhmissä, jotka noudat-

tavat partio-ohjelmaa. Tärkeää partiossa on se, että saa tehdä itse. Vastuun antaminen 

nuorille on partion perusidea. Tämän lisäksi partioon kuuluvat seikkailut ja elämykset 

sekä monipuolinen ja luonnonläheinen toiminta. 

 

Partio-ohjelma on käytännön opas lippukunnille siihen, miten saada toiminnasta partio-

ta. Partio-ohjelma konkretisoi partiomenetelmän mukaista toimintaa ja sen perustana 

ovat kasvatustavoitteet, jotka konkretisoivat partion päämäärää. Partio-ohjelma sisältää 

muun muassa jaottelun eri ikäkausiin sekä käytännön toiminnan aktiviteetit. Partio-

ohjelman tavoitteellinen toteuttaminen kaikissa ikäkausissa yhdessä ja erikseen on lip-

pukunnan oleellisin tehtävä, sillä siinä toteutuvat partion kasvatuksellinen tavoite ja 

päämäärä. 

 

Lippukunta on partiotoiminnan perusyksikkö. Ryhmätoiminta ja toiminta luonnossa 

ovat osa lippukunnan arkea. Lippukunnat ovat itsenäisiä ja yleensä rekisteröityjä yhdis-

tyksiä. Lippukunnissa on jäseniä noin 20–250. Lippukuntaa johtaa lippukunnanjohtaja 

apunaan muita johtajia. Lippukunnat toimivat lähes poikkeuksetta vapaaehtoisvoimin. 

 

Partiopestit ovat partiossa toimivien johtajien tehtävänkuvia. Partiopestin tärkeimpänä 

tarkoituksena on varmistaa, että tehtävän sisältö on selvillä sekä tehtävän tekijällä että 

pestaajalla. Pestaustilanteessa sovitaan tehtävistä ja vastuualueista sekä myös pestin kes-

tosta, perehdytyksestä, tuesta, koulutuksesta ja siitä, miten tehtävässä onnistumista ar-

vioidaan ja annetaan palautetta. Tarkoituksena on, että tehtävät selkiyttämällä ja tavoit-

teista sopimalla voidaan tarjota johtajille sopivankokoisia, kiinnostavia ja motivoivia 

haasteita. Parhaimmillaan partiopesti on erinomainen työkalu ja johtamisen apuväline. 
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2 Yhdistystoiminta 

Suomen perustuslaissa on määritetty, että jokaisella on yhdistymisvapaus. Tähän vapau-

teen kuuluu lupa perustaa yhdistys, kuulua tai olla kuulumatta yhdistykseen ja osallistua 

yhdistyksen toimintaan. (Suomen perustuslaki 13 §.) Yhdistymisvapaus on positiivista 

vapautta ja antaa siis oikeuden paitsi perustaa yhdistyksiä, myös oikeuden pyrkiä jäse-

neksi yhdistykseen, olla kuulumatta yhdistykseen tai erota yhdistyksestä milloin hyvän-

sä. (Loimu 2007, 19.) 

 

Yhdistykselle yhdistymisvapaus antaa vapauden järjestää sisäisesti toimintansa halua-

mallaan tavalla. Jos yhdistykselle kuitenkin halutaan saada oikeushenkilön asema rekis-

teröimällä se, on yhdistyksen sääntöjen täytettä lain ehdottomat määräykset. Yhdistys 

voidaan myös purkaa milloin tahansa, kunhan jäsenet päättävät siitä itse. (Loimu 2007, 

19.) 

 

Yhdistyksen tunnusmerkkeinä voidaan pitää seuraavia (Loimu 2007, 21): 

 

 siinä on vähintään kolme jäsentä 

 sillä on jokin aatteellinen tarkoitus 

 sen toiminta on tarkoitettu pysyväksi.  

 

Yhdistyksen jäsenet voivat olla luonnollisia henkilöitä eli ihmisiä tai oikeushenkilöitä 

kuten muut yhdistykset tai osakeyhtiöt. Aatteellinen tarkoitus on laajasti ymmärrettävis-

sä. Se voi kuitenkin tarkoittaa esimerkiksi hyväntekeväisyyttä tai jonkin ryhmän etujen 

valvontaa, jota tekevät esimerkiksi ammattiyhdistykset. Taloudellinen toiminta ei kui-

tenkaan ole aatteellista. Pysyvyys puolestaan ajatellaan tilapäisen vastakohtana. Yleensä 

yhdistyksen odotetaan toimivan pitkän aikaa eikä näköpiirissä ole sellaista tilannetta, 

että yhdistys voitaisiin lopettaa tarpeettomana. (Loimu 2007, 21–22.) 

 

Yhdistykset voivat olla rekisteröityjä tai rekisteröimättömiä. Rekisteriin merkitseminen 

tarkoittaa sitä, että viranomaiset ovat tarkastaneet, että yhdistys täyttää määrityt muoto-

vaatimukset. Tämän jälkeen se on merkitty Patentti- ja rekisterihallituksen ylläpitämään 

yhdistysrekisteriin. (Loimu 2007, 26.) Rekisteriin merkityn yhdistyksen nimeen lisätään 
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sanat rekisteröity yhdistys tai kirjaimet ry (YhdL 50 §). Rekisteriin merkitty yhdistys on 

oikeushenkilö ja se voi hankkia oikeuksia sekä tehdä sitoumuksia (YhdL 6 §). 

 

Rekisteriin merkitsemättömän yhdistyksen tunnistaminen on vaikeampaa. Ei ole yksise-

litteistä, milloin esimerkiksi harrastusryhmä on tarpeeksi aatteellinen ja pysyvä, ollak-

seen yhdistys. Rekisteriin merkitsemätön yhdistys voi järjestää sisäisen toimintansa par-

haaksi katsomallaan tavalla. Esimerkiksi sen jäsenten ei tarvitse olla yhdenvertaisia eikä 

sen päätöksenteon tarvitse olla demokraattista. (Loimu 2007, 23–24.) 

 

2.1 Jäsenyys yhdistyksessä 

Yhdistyksen jäsenyys voi syntyä kolmella eri tavalla; henkilö on perustamassa yhdistystä 

ja liittyy siihen samalla jäseneksi, yhdistys hyväksyy hakijan jäsenhakemuksen tai konk-

ludenttisesti. Konkludenttisuus tarkoittaa, että jäsenyys syntyy ilman tahdonilmaisua. 

Yhdistyksen jäsenillä on oikeuksia yhdistyksissä, kuten oikeus käyttää yhdistyksen pää-

täntävaltaa, oikeus pysyä jäsenenä, oikeus saada koolle yhdistyksen kokous, oikeus tu-

tustua yhdistyksen asiakirjoihin sekä oikeus tehdä aloitteita. (Loimu 2007, 41 & 46–51.) 

 

Yhdistyksen jäsenillä on myös velvollisuuksia, kuten velvollisuus suorittaa yhdistykselle 

sen sääntöjen mukaiset maksut, velvollisuus olla vahingoittamatta yhdistystä sekä vel-

vollisuus täyttää yhdistyksen säännöissä mahdollisesti määrätyt tehtävät. Kuitenkaan 

lakisääteisiin velvollisuuksiin ei kuulu esimerkiksi velvollisuus asettua ehdokkaaksi tai 

ottaa vastaan yhdistyksen luottamustehtäviä. (Loimu 2007, 55.) 

 

Jäsenyys voi päättyä neljällä eri tavalla (Loimu 2007,55): 

 

1. Jäsen eroaa tai katsotaan eronneeksi. 

2. Yhdistys erottaa jäsenen. 

3. Jäsen kuolee. 

4. Yhdistys purkautuu tai lakkautetaan. 
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Jäsen voi erota yhdistyksestä milloin tahansa ja mistä tahansa syystä. Eroaminen käy-

tännössä tapahtuu ilmoittamalla siitä kirjallisesti yhdistyksen hallitukselle tai hallituksen 

puheenjohtajalle. (Loimu 2007, 57.) 

 

Jäsenillä on päätösvalta yhdistyksissä (YhdL 16 §). Hallintovalta on kuitenkin hallituk-

sella, jonka on ”lain ja sääntöjen sekä yhdistyksen päätösten mukaan huolellisesti hoi-

dettava yhdistyksen asioita” (YhdL 35 §). Periaate on helppo: jäsenet päättävät ja halli-

tus toteuttaa tehdyt päätökset. 

 

Pääsääntönä voidaan pitää, että jäsenet käyttävät päätösvaltaansa yhdistyksen kokouk-

sissa. Kokouksia pidetään vuosittain joko yksi tai kaksi. Kahden kokouksen järjestel-

mässä toinen kokous pidetään yleensä keväällä ja toinen syksyllä. Kevään kokouksen 

tarkoituksena on tarkastella edellisen vuoden toimintaa. Syksyn kokouksen tehtävänä 

on päättää tulevan vuoden toiminnasta ja suorittaa henkilövaalit. Yhdistykset, joilla on 

vain yksi kokous, hoitavat kaikki asiat kerralla keväällä. (Loimu 2007, 59–60.) 

 

Yhdistyksen säännöissä voidaan määrittää, että päätöksenteko-oikeus voi olla myös 

yhdistyksen valtuutetuilla. Valtuutettuja voidaan kutsua myös esimerkiksi valtuustoksi, 

edustajistoksi tai valtuuskunnaksi. Valtuutetut ovat yhdistyksen jäsenten valitsemia yh-

distyksen päätösvallan käyttäjiä. Käytännössä he siis edustavat jäseniä samaan tapaan 

kuin kansanedustajat. (Loimu 2007, 60.) 

 

2.2 Yhdistyksen hallinto 

Yhdistyksillä on olemassa erilaisia yhdistystoimintaan liittyviä rutiineja, jotka heidän 

tulee aina hoitaa. Tällaisten asioiden hoitamisesta on aina vastuussa hallitus. Hallitus voi 

delegoida asian yhdistyksen jäsenelle, mutta vastuu säilyy hallituksella. Tällaisia asioita 

ovat yhdistyksen kokouksissa käsiteltävien asioiden valmistelu, taloudenhoito, jäsen-

luettelon pitäminen, arkistonhoito ja rahankeräys. (Loimu 2007, 6–7 & 73.) 
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Yhdistyksen sääntömääräisissä kokouksissa käsiteltävät asiat on mainittu yhdistyksen 

säännöissä. Yleisesti tällaisia asioita ovat (Loimu 2007, 73–74): 

 

 edellisen vuoden toimintakertomuksen käsittely 

 edellisen vuoden tilinpäätöksen vahvistaminen 

 vastuuvapauden myöntäminen edelliseltä vuodelta 

 seuraavan vuoden toimintasuunnitelman käsittely 

 seuraavan vuoden jäsenmaksun määrääminen 

 seuraavan vuoden talousarvion käsittely 

 puheenjohtajan vaali 

 muiden hallituksen jäsenten vaali 

 tilintarkastajien vaali.  

 

2.3 Lainsäädäntö yhdistystoiminnassa 

Yhdistystoimintaa säätelee Suomessa yhdistyslaki (503/1989). Yhdistyslain ensimmäi-

nen luku sisältää säädökset lain soveltamisalasta, soveltamisalan rajoituksista ja muista 

yleisistä säännöksistä. Yhdistyslakia sovelletaan vain aatteellisiin yhdistyksiin. Toinen 

luku käsittelee yhdistyksen perustamista. Kolmas luku koskee jäsenyyttä yhdistyksissä. 

Neljäs luku käsittelee puolestaan päätösvaltaa ja viides luku päätöksen tekoa. Kuudes 

luku kertoo yhdistyksen hallinnosta. Seitsemäs ja kahdeksas luku liittyvät yhdistyksen 

purkautumiseen ja lakkauttamiseen. Yhdeksännessä luvussa käsitellään yhdistyksen re-

kisteriin merkitsemistä. Kymmenes luku käsittelee rekisteröimättömiä yhdistyksiä. (Yh-

distyslaki 1989.) 

 

Yhdistyslain lisäksi on muitakin lakeja, joissa on yhdistyksiä koskevia määräyksiä tai ne 

muutoin vain koskettavat yhdistystoimintaa. Näitä ovat (Pylkkänen 2010): 

 

 kirjanpitolaki (KPL) (1336/1997) 

 kirjanpitoasetus (KPA) (1339/1997) 

 tuloverolaki (TVL) (1535/1992) 

 tilintarkastuslaki (459/2007) 

 laki elinkeinotulon verottamisesta (EVL) (360/1968) 
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 arvonlisäverolaki (1501/1993) 

 arpajaisverolaki (552/1992) 

 tavara-arpajaisasetus (824/1969) 

 henkilötietolaki (523/1999). 

 

Jos yhdistyksellä on palkattuja työntekijöitä, tulee sen noudattaa kaikkia työsuhdetta 

koskevia lakeja. (Pylkkänen 2010.) 

 

Yhteiskunta on muuttunut vuosien saatossa, mikä on vaikuttanut vahvasti myös yhdis-

tysten toimintaedellytyksiin sekä -ympäristöön. Muutokset ovat johtaneet siihen, että 

tietyissä tilanteissa yhdistysten katsotaan kilpailevan samoilla markkinoilla yritysten 

kanssa. Tämän takia verottaja on alkanut kiinnittää huomiota yhdistysten toimintaan. 

Verotuksen on koettu tiukentuneen yhdistyksissä. Verottajan mielestä vain valvontaa 

on lisätty, kun puolestaan verolait, ja näin ollen verotus, ovat pysyneet samana. Yhdis-

tystoimintaan vaikuttaa lisäksi Euroopan Unioni sekä poikkeavat käsitykset ja tulkinnat 

yleishyödyllisyydestä ja taloudellisen edun tuottamisesta. (Pylkkänen 2010.) 

 

Yhdistyksen yleishyödyllisyyttä käsitellään Tuloverolain 22 §:ssä. Siellä kirjataan, että 

yhdistys on yleishyödyllinen, jos se toimii yksinomaan ja välittömästi yleiseksi hyväksi 

aineellisessa, henkisessä, siveellisessä tai yhteiskunnallisessa mielessä, sen toiminta ei 

kohdistu rajoitettuihin henkilöpiireihin ja se ei tuota toiminnallaan siihen osalliselle ta-

loudellista etua osinkona, voitto-osuutena taikka kohtuullista suurempana palkkana tai 

muuna hyvityksenä. (Tuloverolaki 1992.) 

 

2.4 Vapaaehtoistoiminta yhdistyksissä 

Yhdistysrekisterissä on vuonna 2011 noin 130 000 yhdistystä (Patentti- ja rekisterihalli-

tus 2011). Lähes kaikki kansalaiset ovat jossakin elämänsä vaiheessa mukana yhdessä tai 

useammassa yhdistyksessä. Suurin osa vapaaehtoistoiminnasta tapahtuu yhdistyksissä, 

sillä yhdistystoiminta perustuu vapaaehtoisuuteen. On arvioitu, että joka toinen kansa-

lainen osallistuu jonkin yhdistyksen toimintaan aktiivisesti. Suomalaista järjestökenttää 

kuvaa järjestöjen hierarkinen rakenne. Paikallisyhdistykset kuuluvat usein piireihin tai 
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vastaaviin alueellisiin organisaatioihin. Ne puolestaan kuuluvat edelleen omiin liittoihin 

ja liitot usein vielä erilaisiin keskusjärjestöihin. (Harju ym. 2001, 54–55.) 

 

Suomalaiset käsittävät vapaaehtoistoiminnan laajasti. Sosiaali- ja terveysjärjestöjen yh-

teistyöyhdistys YTY ry teetti vuonna 2001 Taloustutkimuksella kyselyn, jossa selvitet-

tiin suomalaisten asenteita ja osallistumista vapaaehtoistoimintaan. Kyselyn mukaan 

suomalaiset käyttivät aikaansa vapaaehtoistoimintaan lähes 18 tuntia kuukaudessa. 

Nuoret (15–24-vuotiaat) puolestaan käyttivät melkein 20 tuntia. Lisäksi kyselyn mukaan 

suomalaiset mieltävät talkoot, naapuriavun ja urheiluseurojen toimimisen vapaaehtois-

toiminnaksi. Näiden mielikuvien perusteella on vapaaehtoistoiminta luokiteltu seuraa-

vasti: sosiaali- ja terveysalan vapaaehtoistoiminta, lapsi- ja nuorisotyö, ryhmä- ja järjes-

tötoiminta, urheilutoiminta, kristillinen toiminta sekä avustustoiminta ja luonnonsuoje-

lu. (Yeung 2002, 31.) 

 

Suomessa vapaaehtoistoiminnaksi on kuitenkin usein määritelty yksittäisten ihmisten ja 

yhteisöjen hyväksi tehty vapaaehtoinen toiminta, jota ei pidetä velvollisuutena perhettä 

ja sukua kohtaan. Vapaaehtoistoiminnan ominaispiirteinä voidaan yleismaailmallisesti 

pitää vapaaehtoisuutta, palkattomuutta sekä toimimista tavallisen ihmisen tiedoin ja 

taidoin. Vapaaehtoisuus merkitsee vapaaehtoista toimintaan ryhtymistä sekä toimimista 

oman jaksamisen ja kiinnostuksen rajoissa. (Hakkarainen 2003, 13–14.) 

 

Euroopan Parlamentti on vuoden 2008 mietinnöissä määritellyt vapaaehtoistoiminnan 

seuraavasti (Pessi & Oravasaari 2010, 9): 

 

 Vapaaehtoistyötä ei tehdä taloudellista korvausta vastaan. 

 Sitä tehdään omasta tahdosta. 

 Se hyödyttää kolmatta osapuolta perhe- ja ystäväpiirin ulkopuolella. 

 Se on kaikille avointa.  

 

Näin ollen Hakkaraisen yleistämät vapaaehtoistoiminnan ominaispiirteet vastaavat Eu-

roopan Parlamentin määritelmää vapaaehtoistoiminnasta.  
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Vapaaehtoistoiminta on itseisarvoista toimintaa. Se on siis arvokasta riippumatta siitä, 

voidaanko sen avulla saavuttaa joitakin muita hyötyjä. Jokaisella tulisi olla oikeus vapaa-

ehtoistoimintaan. Ihmisillä on tarve toimia, tarve kuulua johonkin ryhmään ja tarve 

mielekkääseen tekemiseen. (Hakkarainen 2003, 13.) Tätä täsmentään Lehtinen (1997, 

19–20) seuraavasti: vapaaehtoistoiminnan yleiseksi tehtäväksi voidaan asettaa ihmisten 

välisen vuorovaikutuksen ja omaehtoisen osallistumisen edistämisen. Toimiakseen hy-

vin vapaaehtoistoiminta tarvitsee selkeät rakenteet ja riittävät toimintaedellytykset (Tu-

likallio & Malinen 2009). 

 

Vertaistuki on noussut viime vuosina merkittäväksi toimintamuodoksi vapaaehtoistoi-

minnan rinnalle. Se on itsessään eräs vapaaehtoistoiminnan toimintamuoto, joka perus-

tuu tukijan ja tuettavan yhteiseen kokemukseen. Vertaistuki voi toteutua yksilöiden 

välisessä, kahdenkeskisessä tukisuhteessa tai ryhmämuotoisessa toiminnassa. (Mykkä-

nen-Hänninen 2007, 26–27.) 

 

Sosiaali- ja terveysjärjestöjen yhteistyöyhdistys YTY ry:n 2001 toteuttamassa tutkimuk-

sessa löytyi runsaasti kiinnostavia elementtejä liittyen vapaaehtoistoimintaan. Nuorista 

vastaajista lähes kaksi viidestä (39 %) on mukana vapaaehtoistoiminnassa ja lähes kaksi 

kolmesta (58 %) olisi halukas tulemaan mukaan toimintaan, jos heitä vain pyydettäisiin. 

Nämä kummatkin luvut ovat suomalaista keskiarvoa korkeammat. 40 prosenttia kaikis-

ta suomalaisista on tutkimuksen mukaan sitä mieltä, että eivät lähtisi mukaan edes pyy-

dettäessä. Vastaava luku nuorilla on vain 25 prosenttia. (Yeung 2002, 34.) 

 

2.4.1 Vapaaehtoisuuden muodot 

Vapaaehtoisuutta voi tehdä monin eri tavoin. Tapoja on yhtä monta kuin vapaaetoisia-

kin. Vapaaehtoinen voi siis valita itselleen sopivan tavan tehdä ja toimia laajalla vapaa-

ehtoistyön kentällä. Vapaaehtoistyötä voi tehdä hyvin erilaisista lähtökohdista käsin. 

Perinteisen vapaaehtoistoiminnan rinnalle on tullut erilaisempia vapaaehtoisuuden 

muotoja: episodinen, virtuaalinen ja kansainvälinen vapaaehtoisuus. (Nylund & Yeung 

2005, 27.) 
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Episodinen vapaaehtoisuus on nimensä mukaan kausittaista, osittain projektiluontoista 

sekä pätkittäistä. Episodisen vapaaehtoisuuden suosio on ollut viime vuosina kasvussa. 

Episodinen vapaaehtoisuus ei kuitenkaan ole täysin samanlaista. Sen voi jakaa kolmeen 

eri muotoon. Ensimmäinen muoto on hetkellinen vapaaehtoisuus eli vapaaehtoinen 

toimii vapaaehtoistyön parissa tietyn ajanjakson. Toinen episodisen vapaaehtoisuuden 

muoto on harjoitteluvapaaehtoisuus, joka tarkoittaa alle puoli vuotta kestävää ja sään-

nöllisesti tehtävää vapaaehtoistyötä. Harjoitteluvapaaehtoisuus kuuluu usein osaksi 

opintoja. Kolmas muoto on satunnainen vapaaehtoisuus. Tällä tarkoitetaan esimerkiksi 

kerran vuodessa tapahtuvaa vapaaehtoistyötä, kuten yhteisvastuukeräykseen osallistu-

mista. (Nylund & Yeung 2005, 28.) 

 

Virtuaalivapaaehtoisuus on varsin uusi vapaaehtoisuuden muoto. Siinä vapaaehtoistyö 

löytyy Internetin kautta tai itse tekeminen tapahtuu Internetissä. Virtuaalivapaaehtoi-

suudessa ei olla fyysisesti läsnä. Virtuaalivapaaehtoisuus vaatii kuitenkin runsaasti pa-

neutumista ja oman ajan käyttöä. Ihmisiä on helppo tavoittaa Internetin kautta, mutta 

tiedon tulee olla ajan tasalla sekä päivityksiä tulee tehdä koko ajan. (Nylund & Yeung 

2005, 29.) 

 

Kansainvälinen vapaaehtoisuus on myös yksi vapaaehtoisuuden muoto. Kansainvälistä 

vapaaehtoisuutta voi harrastaa Suomessa. Tällöin voi toimia ulkomailta tulevan vapaa-

ehtoisen tukena ja auttajana. Yleisempi kansainvälisen vapaaehtoisuuden muoto on 

harrastaa vapaaehtoistoimintaa ulkomailla. Tyypillistä kansainvälistä vapaaehtoisuutta 

on, kun vapaaehtoinen lähtee ulkomaille työskentelemään, esimerkiksi lastenkotiin. 

(Nylund & Yeung 2005, 30.) 

 

2.4.2 Vapaaehtoisten motiivit 

Motivaatio muodostaa vapaaehtoistoiminnan kivijalan. Henkilökohtainen motivaatio 

on vapaaehtoistoiminnan toteutumisen ja jatkuvuuden ydinasia. Juuri vapaaehtoisuus, 

vapaamuotoisuus, joustavuus ja riippumattomuus, jotka ovat vapaaehtoistoiminnan 

ydinpiirteet ja vahvuudet, ovat myös riski toiminnan jatkuvuudelle. (Yeung 2005a, 83.) 
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Vapaaehtoistoiminnan motiivit vaihtelevat eri aikoina eri ihmisillä. Motiivit voivat olla 

tiedostettuja tai tiedostamattomia. On yleistä, että ihmisten elämäntilanne ja kokemuk-

set määrittelevät motivaation vapaaehtoistoiminnalle. Vapaaehtoistoimijat ovatkin mu-

kana usein siitä syystä, että se palvelee heidän sen hetkistä elämäntilannetta. (Pessi & 

Oravasaari 2010, 141.) 

 

Suomalaisia motivoi vapaaehtoistoimintaan halu auttaa muita. 41 prosenttia vapaaeh-

toisista kokee vapaaehtoistoiminnan näin. Muut motiivit ovat vähäisempiä, mutta jou-

kosta erottuvat kuitenkin halu käyttää vapaa-aikaa johonkin hyödylliseen toimintaan 

sekä tarve säännölliseen päiväohjelmaan. Naisten motiiveina korostuivat auttamishalu, 

into oppia uusia asioita ja toive uusiin ihmisiin tutustumisesta. Ystävien ja tuttavien 

vaikutus, halu käyttää ylimääräinen vapaa-aika hyödylliseen tekemiseen sekä tunne kan-

salaisvelvollisuudesta innostavat puolestaan miehiä vapaaehtoistoimintaan. (Yeung 

2002, 36.) 

 

Yeung on jakanut vapaaehtoisten motiivit neljään kategoriaan. Ensimmäinen on autta-

misen orientaatio, johon kuuluu yleisin motiivi suomalaisesta vapaaehtoistoiminnassa 

eli halu auttaa muita ihmisiä. Toinen on tekemisen kaipuun orientaatio, jolloin motiivi 

vapaaehtoistoimintaan liittymisenä on vapaa-ajan käyttäminen hyödylliseen toimintaan, 

joka antaa arkipäivien vapaisiin hetkiin säännöllistä ohjelmaa. Kolmas on kokeilunhalun 

orientaatio, jolla tarkoitetaan tilannetta, jolloin yksilö haluaa kokeille uutta asiaa ja saada 

kokemuksia. Neljäs on ryhmän kaipuun orientaatio, jolla tarkoitetaan arkielämään sisäl-

lön hankkimista tai samanhenkisten ihmisten löytämistä. (Yeung 2002, 32–33.) 

 

Yeung on myös kehittänyt Vapaaehtoismotivaation timanttimallin eli motivaatiokartan 

(kuvio 1) haastatellessaan vapaaehtoistoimijoita. Hän halusi, että heidän motiiveja ym-

märrettäisiin kokemusten ja toiminnan merkityksen kautta. Näiden haastattelujen pe-

rusteella Yeung löysi 767 erilaista ilmaisua motiiveista. Näitä kutsutaan merkitysyksi-

köiksi. Analysoituaan näitä merkitysyksiköitä, hän päätyi neljään perusulottuvuuteen: 

Saaminen – Antaminen, Jatkuvuus – Uuden etsintä, Etäisyys – Läheisyys sekä Pohdinta 

– Toiminta. Kaikki löydetyt 767 ilmaisua sijoitettiin kunkin neljän ulottuvuuden väli-

maastoon tai ääripäihin. (Yeung 2005b, 107–116.) 
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Kuvio 1. Vapaaehtoismotivaation timanttimalli (Yeung 2005b, 107.) 

 

Timanttimalli mahdollistaa vapaaehtoistoimijoiden motiivien tarkastelun ja vertailun. 

Sen avulla on mahdollista tutkia eri elementtien vaikutusta motiiveihin eri aikoina. Mal-

lissa oikealla on kuvattu ääripäät, jotka kuvaavat vapaaehtoistoimijan motiivien suun-

tautumisesta itsestä ulospäin, kuten toimintaan, kontakteihin, uusiin asioihin sekä an-

tamiseen. Vasemmalla puolella olevat ääripäät kuvaavat motiiveja, jotka suuntautuvat 

vapaaehtoiseen itseensä, kuten saamiseen, mietiskelyyn sekä arvoihin. Timanttimallia 

käyttämällä saadaan kokonaiskuva vapaaehtoisen sen hetkisistä motiiveista ja suuntau-

tuneisuudesta. (Yeung 2005b, 108.) 

 

Kartan neljä eri ulottuvuutta kuvataan seuraavasti: Saaminen – Antaminen – ulottuvuus 

kuvaa niitä asioita, joita vapaaehtoinen saa ja mitä hän voi itse antaa toiminalle. Jatku-

vuus – Uuden etsintä – ulottuvuus kuvaa motivaatiota vapaaehtoistoimijan tarpeesta 

toimia tutun asian parissa tai halusta oppia uutta. Etäisyys – Läheisyys – ulottuvuus 

puolestaan kuvaa vapaaehtoisen sosiaalisten kontaktien merkitystä motivaatiossa. Poh-

dinta – Toiminta – ulottuvuus kuvaa vapaaehtoisen motiiveja käydä läpi omia koke-

muksiaan tai mahdollisuudesta täyttää vapaa-aikansa merkityksellisillä toiminnoilla. 

(Yeung 2005b, 109–117.) 

 

2.4.3 Vapaaehtoisten jaksaminen ja tukeminen 

Vapaaehtoisia voidaan ohjata ja tukea. Yleensä vapaaehtoistoiminnan sekä vapaaehtois-

ten ohjaus sopivat hyvin yhteen. Kaisli Syrjäsen (2003a, 29) mukaan siihen kuuluu käy-

tännön asioiden järjestelyä ja henkistä tukemista. Syrjänen (2003b, 33–36) näkee vapaa-
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ehtoisten ohjauksen tärkeäksi toiminnaksi. Vaikka vapaaehtoisilla on tietyt arvot ja mo-

tiivit, kun he lähtevät mukaan toimintaa, he eivät jaksa loputtomiin ilman tunnustusta, 

ohjausta ja tukea. (Syrjänen 2003a, 29 & Syrjänen 2003b, 33–36.) 

 

Syrjäsen mukaan vapaaehtoistyöntekijän jaksamiseen vaikuttavat erityisesti neljä eri 

seikkaa: toimintaedellytykset, vapaaehtoisen elämäntilanne, toiminnan selkeys ja omiin 

arvoihin sopiva vapaaehtoistyö. Toimintaedellytyksiin kuuluvat riittävät tila-, henkilö ja 

toimintaresurssit. Tämän lisäksi on tärkeää, että vapaaehtoiset perehdytetään tehtäviin-

sä ja heille järjestetään koulutusta. Lisäksi asioista tiedottaminen ja tuki kuuluvat tähän. 

(Syrjänen 2003b, 33–36.) 

 

Toinen tärkeä asia on vapaaehtoisten elämäntilanne. Hänellä täytyy olla riittävästi aikaa 

ja mielenkiintoa tehtäviään kohtaan. Toiminnan joustavuus eli mahdollisuus tehdä toi-

sinaan enemmän ja toisinaan vähemmän on tärkeää. Toiminnan selkeys on myös tärke-

ää: tiedetään kuka tekee mitä, mitä tehdään, miksi tehdään, kuka muu tekee ja kuka on 

vastuussa. Tiedonkululla voidaan ratkaisevasti vaikuttaa tähän asiaan. (Syrjänen 2003b, 

33–36.) 

 

Neljäntenä Syrjäsen mallissa (2003b, 36) on omiin arvoihin sopiva vapaaehtoistyö. Tär-

keää on, että vapaaehtoinen voi osallistua jatkuvaan keskusteluun toiminnan tavoitteista 

ja käytännöistä. Yksilön ja yhteisön arvojen ja toimintaa ohjaavien periaatteiden on tär-

keää olla avoimia. (Syrjänen 2003b, 36.) 

 

Tulikallion ja Malisen (2009, 30) mukaan vapaaehtoisten sitoutumisen ja jaksamisen 

kannalta on tärkeää heidän huomioiminen ja tukeminen. Vapaaehtoisten huomioimisel-

la osoitetaan kiinnostus häneen ja hänen toimintaansa sekä että hänen toimintansa on 

tärkeää. Kun vapaaehtoisesta välitetään, hän kokee olevansa tärkeä ja arvostettu. Tämä 

kokemus tarpeellisuudesta ja yhteisöön kuulumisesta puolestaan synnyttää osallisuutta. 

(Tulikallio & Malinen 2009, 30.) Verrattaessa Tulikallion ja Malisen teoriaa Syrjäsen 

teoriaan poikkeavat ne vain siinä, että Syrjäsen mallissa vapaaehtoisille annetaan tun-

nustusta. 
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Usein yhdistyksissä vapaaehtoistoiminta lepää muutaman aktiivisen vapaaehtoisen har-

teilla. Silloin heidän vastuullaan onkin koko järjestön toiminnan pyörittäminen alusta 

loppuun. Useissa yhdistyksissä ei ole liikaa aktiivisia jäseniä vaan päinvastoin toimintaan 

osallistuvista aktiiveista on pulaa. Vapaaehtoistoiminnan paketointi, eli se, että vapaaeh-

toistehtävä on selkeästi suunniteltu, ohjeistettu, aikataulutettu ja ohjattu, mahdollistaa 

sekä vanhoille että uudemmille aktiiveille helpon tavan tarttua yhdistyksen toimintaan. 

(Karreinen ym. 2010.) 

 

Yhdistyksissä tarvitaankin enemmän erikokoisia tehtäviä, jotka ottavat paremmin huo-

mioon ihmisten erilaiset elämäntilanteet ja mahdollisuudet osallistua toimintaan. Yhdis-

tyksen vapaaehtoistoimia mietittäessä kannattaa tutkia, että tarjolla on mahdollisimman 

erilaisia tehtäviä, jotka sopivat ihmisten erilaisiin elämäntilanteisiin. (Karreinen ym. 

2010.) 
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3  Partio 

Kansainvälinen partioliike sai alkunsa vuonna 1907, kun Robert Baden-Powell järjesti 

ensimmäisen partioleirin Englannissa. Leirille osallistui 21 poikaa eri yhteiskuntaryh-

mistä. Leirillä Baden-Powell sovelsi lapsuutensa, kouluvuosiensa ja elämänsä varrelta 

saamiaan kokemuksia ja toimintaa varten laatimiaan suunnitelmia. Kokemuksistaan 

leiriltä hän kirjoitti ohjekirjan ”Scouting for boys” vuonna 1908. (Tolin 1987, 23–31; 

WAGGGS 2011.) 

 

Pojille suunnattu partiotoiminta alkoi kiinnostaa myös tyttöjä. Jo vuonna 1909 oli tyt-

töpartiolaisille laadittu oma kasvatusjärjestelmä. Partiotoiminta levisi myös nopeasti 

Suomeen. Vuonna 1972 suomen partiotyttö- ja partiopoikajärjestöt yhdistyivät Suomen 

Partiolaiset- Finlands Scouter ry – nimiseksi järjestöksi. Suomessa partiolaisia on tällä 

hetkellä 70 000. Suomen Partiolaiset on Suomen suurin nuorisojärjestö. (Suomen Par-

tiolaiset 2011a; Tolin 1987, 23–31; WAGGGS 2011.) 

 

Partioliikkeen kattojärjestöinä toimivat maailmanjärjestöt: World Association of Girl 

Guides and Girl Scouts (WAGGGS) ja World Organisation of Scout Movement 

(WOSM). Nämä kaksi kattojärjestöä yhdistävät maailman partiotoiminnan yhtenäiseksi. 

(Suomen Partiolaiset 2011b.) 

 

Suomessa partion kattojärjestönä toimii Suomen Partiolaiset – Finlands Scouter ry. 

Suomen Partiolaisten jäseniä ovat partiopiirit. Tällä hetkellä maantieteellisiä partiopiire-

jä on yhdeksän. Näiden lisäksi toimii yksi ruotsinkielinen koko Suomen kattava par-

tiopiiri. Partiopiirien tehtävänä on tukea paikallisyhdistysten eli lippukuntien toimintaa. 

(Suomen Partiolaiset 2011b.) 

 

Lippukunta on partiotoiminnan perusyksikkö, jossa varsinainen partiotoiminta tapah-

tuu. Lippukunnat ovat rekisteröityjä yhdistyksiä. Lippukunnat voivat olla suuria ja pie-

niä, tyttö-, poika- tai sekalippukuntia sekä maa- ja merilippukuntia. Yhteensä lippukun-

tia toimii Suomessa tällä hetkellä noin 820 yhdistystä. Lippukunnan toiminnasta vastaa 

lippukunnanjohtaja apunaan hallitus. Toiminnassa olevat johtajat ovat pääsääntöisesti 
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yli 15-vuotiaita. Lippukunnat toteuttavat partio-ohjelmaa toiminnassaan. Partion orga-

nisaatiota kuvastaa kuvio 2. (Suomen Partiolaiset 2011b.) 

 

 

Kuvio 2. Partion organisaatiokaavio 

 

3.1 Partio-ohjelma 

Partiokasvatus on termi, jolla tarkoitetaan kaikkea sitä, mitä, miten ja miksi partion 

kohderyhmä, lapset ja nuoret, partiossa tekevät. Partiokasvatus jakautuu kahteen osaan 

(Suomen Partiolaiset 2009): 

 

 Partion päämäärä, jota kasvatustavoitteet konkretisoivat. 

 Partiomenetelmä, jota partio-ohjelma konkretisoi. 

 

Partioliikkeen päämääränä on maailmanrauha, jota tavoitellaan kasvattamalla lapsista ja 

nuorista yhteiskuntaa rakentavia aikuisia. Partion missiona voi siis pitää kasvatustehtä-

vää. Partiossa on otettu huomioon, että kasvatustehtävässä kodilla, vanhemmilla ja 

myös koululla ja harrastuksilla on oma vastuunsa ja roolinsa. Partion voi kuitenkin 

mieltää oheiskasvattajaksi lapsen ja nuoren elämässä. Päämääränä voidaan siis pitää 

persoonallisuudeltaan ja elämäntavoiltaan tasapainoista, vastuuntuntoista, aktiivista sekä 
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itsenäisesti ajattelevaa paikallisen, kansallisen ja kansainvälisen yhteisön jäsentä. (Suo-

men Partiolaiset 2009.) 

 

Saavuttaakseen tämän päämäärän on luotu kasvatustavoitteet, jotka konkretisoivat sitä. 

Kasvatustavoitteissa kerrotaan sitä, millainen on tässä kulttuurissa ja maailmanajassa 

kunnon kansalainen sekä millaista on tasapainoinen elämä, joka perustuu partion arvo-

pohjaan. Kasvatustavoitteet ovat siis aikaan ja kulttuuriin sidottuja. Kasvatus tavoitteet 

ovat jaettu neljään osa-alueeseen: suhde itseen, suhde toisiin ihmisiin, suhde yhteiskun-

taan ja suhde ympäristöön. (Suomen Partiolaiset 2009.) 

 

Partiomenetelmä (kuvio 3) on vastaus siihen, miten päämäärään päästään partiossa. 

Suomalainen partiomenetelmä pohjautuu WAGGGS:n ja WOSM:n partiomenetelmiin. 

Partiomenetelmä on kokonaisuus, joka yhdistää toiminnan partioksi. Kaiken ei tarvitse 

toteutua samanaikaisesti, vaan toiminnassa kokonaisuudessa. Partiomenetelmässä on 

kahdeksan osaa, jotka tekevät toiminnasta partiota. (Suomen Partiolaiset 2009.) 

Kuvio 3. Partiomenetelmä (Suomen Partiolaiset 2009.) 
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Partio-ohjelma puolestaan selventää, millaista toiminta on, jotta se on partiomenetel-

män mukaista. Partio-ohjelma perustuu kasvatustavoitteille, jotka taas selventävät par-

tion päämäärää. Partio-ohjelma sisältää muun muassa ikäkausijaon ja toiminnan aktivi-

teetit. Partiotoimintaa voisi järjestää pelkästään partion päämäärän ja partiomenetelmän 

sekä arvopohjan perusteella, mutta Suomen Partiolaiset ovat halunneet helpottaa lippu-

kuntien toimintaa. Partio-ohjelma on apuna käytännön toiminnan rakentamisessa. 

(Suomen Partiolaiset 2009.) 

 

Partio-ohjelman toteuttaminen eli ikäkausitoiminnan järjestäminen on lippukunnan 

ensisijainen tehtävä. Lippukunnassa järjestetyn toiminnan kautta kasvatustavoitteet to-

teutuvat lippukunnassa. Partio-ohjelma myös antaa lippukunnille mallin siitä, miten 

partiomenetelmää toteutetaan. Kuitenkin partio tarjoaa paljon muutakin toimintaa, jot-

ka edistävät kasvatustavoitteita, kuin pelkästään ikäkausille suunnatut aktiviteetit. 

(Suomen Partiolaiset 2009.) 

 

Voidaan ajatella, että kaikki mitä lippukunnassa tapahtuu, on ikäkausitoimintaa tai aina-

kin sitä tukevaa. Kaikki ikäkaudet ovat yhtä arvokkaita. Tämän takia yhden ikäkauden 

ohjelman toteuttaminen ei saisi estää tai vaikuttaa toisen ikäkauden ohjelman toteutu-

miseen. Siis lippukunnan yhteinen toiminta tulisi rakentaa siten, että kaikki ikäkaudet 

voivat toteuttaa omaa ohjelmaa. Ikäkausien toiminnan yhteensovittamiseen tarvitaan 

lippukunnassa toimiva organisaatio ja riittävää, ikäkausirajat ylittävää, partio-ohjelman 

tuntemusta. (Suomen Partiolaiset 2009.) 

 

3.2  Lippukunnan toiminta 

Lippukunnan toiminnasta ja koko lippukunnan olemassaolosta vastaavat sen kaikki 

johtajat yhdessä. Viime kädessä vastuu on lippukunnanjohtajalla. Lippukunta on siis 

itsenäisesti toimiva kokonaisuus, jonka rakenne vaihtelee lippukunnittain. Kuitenkin 

useissa lippukunnissa toiminta on jaettu ikäkausien mukaisiin osastoihin. Tätä kuvastaa 

kuvio 4. (Suomen Partiolaiset 2007.) 
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Kuvio 4. Lippukunnan organisaatiokaavio (Suomen Partiolaiset 2007.) 

 

Lippukunnan toiminta perustuu ikäkausitoimintaan, jossa tarjotaan eri-ikäisille partio-

laisille heille suunniteltua toimintaa. Toimintaryhmät kokoontuvat kerran viikossa su-

denpennuissa, seikkailijoissa ja tarpojissa. Samoajat kokoontuvat kerran kuussa sekä 

vaeltajat satunnaisesti projekteista riippuen. Lippukunnan kololla on siis kovasti toimin-

taa, kun kaikki ryhmät tapaavat siellä. Kolo on lippukunnan toimitila, jossa suurin osa 

kokouksista järjestetään. (Grönlund 2011.) 

 

Viikoittaisissa kokouksissa harjoitellaan muun muassa vuolemista, eläinten tunnistamis-

ta, leikitään, opetellaan tekemään ruokaa sekä kaikkea muuta mahdollista. Retkillä puo-

lestaan nukutaan teltoissa, tehdään nuotioita, melotaan, uidaan, lauletaan iltanuotiolla, 

suunnistetaan sekä mitä vain johtajat keksivät. Tämän lisäksi osallistutaan partiotaito-

kilpailuihin, joissa testataan opittuja asioita. (Grönlund 2011.) 

 

Lapsille suunnattujen kokouksien lisäksi järjestetään lippukunnassa kerran kuussa johta-

janeuvoston kokouksia, joissa kaikki johtajat tapaavat. Johtajaneuvostoissa eli JN:ssä 

käsitellään lippukunnan ajankohtaisia asioita sekä yhteisiä tapahtumia. Tämän lisäksi 

lippukunnassa voi olla tietyn ikäryhmänjohtajille suunnattuja johtajaneuvostoja, kuten 

sudenpentulaumojen johtajille laumanjohtajaneuvostoja. Tällaisissa ikäkausikohtaisissa 
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neuvostoissa käydään läpi kyseisen ikäkauden asioita, mahdollisia ongelmatilanteita 

ryhmissä, suunnitellaan ikäkauden yhteisiä tapahtumia ja virkistäydytään. (Grönlund 

2011.) 

 

Käytännön asioiden ja hallinnon hoitamiseksi lippukunnalla on hallitus, jonka johtajisto 

valitsee. Hallituksen tehtävänä on luoda kaikille lippukunnan osastoille ja yksittäisille 

johtajille edellytykset toimia hyvin ja onnistua tehtävissään. Hallituksessa toimii lippu-

kunnanjohtaja sekä lippukunnanapulaisjohtaja. Heidän lisäkseen jokainen lippukunta 

saa valita hallituksen jäsenet omien mieltymysten perusteella. On olemassa hallituksia, 

joissa muut jäsenet ovat ikäkausivastaavia, jolloin saadaan kattava näkemyksen lippu-

kunnan toimintaan ja sitä voidaan valvoa. Mutta on myös hallituksia, joissa on niin kut-

suttuja avoimia salkkuja, jolloin nuoremmat johtajat pääsevät mukaan hallinnolliseen 

toimintaan. (Grönlund 2011; Suomen Partiolaiset 2007.) 

 

Lähtökohtaisesti lippukunnan päätösvalta kuuluu jäsenistölle. Kanava tämän vallan 

käyttämiseen on yhdistyksen kokous, jolla tarkoitetaan sääntömääräistä kevätkokousta 

tai kevät- ja syyskokousta. Jokainen lippukunnan jäsen saa osallistua yhdistyksen koko-

uksiin, ja jokaisella 15 vuotta täyttäneellä lippukunnan jäsenellä on siellä puhe- ja ääni-

oikeus. (Suomen Partiolaiset 2007.) 

 

Lippukunnassa on monenlaisia johtamistehtäviä. Osa tehtävistä on pitkäluontoisia, ku-

ten laumanjohtajuus, jota tehdään yleensä koko lauman elinkaaren ajan eli noin kolmen 

vuoden ajan. Vastaavanlaisia tehtäviä ovat myös joukkueenjohtajan ja vartionjohtajan 

tehtävät. Ikäkausivastaavat ja muut toimihenkilöt, kuten taloudenhoitaja, kalustovastaa-

va, lippukuntalehden toimittaja, lippukunnissa puolestaan valitaan yleensä vuodeksi. 

Yleistä on, että yhdellä johtajalla on kaksi tai useampi tehtävä samaan aikaan hallussaan. 

(Grönlund 2011.) 

 

Näiden tehtävien lisäksi lippukunnissa on tarjolla projekteihin liittyviä tehtäviä. Tällaisia 

projekteja ovat esimerkiksi tapahtumat, joita lippukunnassa järjestetään, kuten ikäkau-

den yhteinen retki, lippukunnan yhteinen retki, kesäleiri ja ryhmän ohjaajakurssi. Tällai-

sissa projekteissa on johtajilla usein pienempiä ja suurempia tehtäviä. (Grönlund 2011.) 
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3.3 Partio vapaaehtoistoimintana 

Partio on vapaaehtoistoimintaa, jossa vanhemmat partiolaiset johtavat nuorempia par-

tiolaisia. Nuorille annetaan hyvin vastuuta partion johtamisjärjestelmässä. Itse asiassa 

monilla yhteiskunnan johtotehtävissä toimivilla ihmisillä on partiotausta. Yhdessä päät-

tämistä, elämyksellisyyttä, ryhmässä toimimista, tekemällä oppimista ja toimintaa luon-

nossa voidaan pitää muina keskeisinä periaatteina partiotoiminnassa. Tämän lisäksi par-

tioon kuuluu keskeisenä osana kouluttautuminen. Partiossa kouluttautuminen jakautuu 

johtaja- ja taitokoulutukseen. (Suomen Partiolaiset 2011a; Säntti 2003.) 

 

World Organization of the Scout Movement myöntää, että vapaaehtoisilla on keskei-

nen rooli partiotoiminnassa. Viime vuosina partiomaissa on panostettu siihen, jotta 

löydettäisiin vapaaehtoistoimintaan liittyvät trendit. Kun on selvillä millaisiin tehtäviin 

vapaaehtoisia halutaan, on heitä helpompi säilyttää ja rekrytoida. (WOSM 2011.) 

 

Partiossa vapaaehtoiset voivat työskennellä suoraan lasten ja nuorten kanssa tai tukea 

tavalla tai toisella lasten ja nuorten mahdollisuuksia harrastaa partiotoimintaa. Mitä 

vanhempi vapaaehtoinen on, sitä enemmän hänen pitäisi nähdä oman roolinsa muuttu-

van osallistujasta mahdollistajaksi. (WAGGGS 2011.) 

 

Suomalaisen kyselytutkimuksen (Yeung 2002) mukaan 15–24-vuotiaista nuorista 39 

prosenttia on mukana vapaaehtoistoiminnassa, mikä on hieman suomalaisten keskiar-

voa enemmän. Sama tutkimus osoittaa, että suomalaisille nuorille tärkeitä ja tyypillisiä 

vapaaehtoistoiminnan muotoja ovat toiminta toisten nuorten ja lasten parissa (35 %), 

urheilu (35 %) sekä terveys- ja sosiaalipalvelut (19 %).  Verrattaessa nuoria suomalaisia 

iäkkäämpiin kansalaisiin (25-vuotiaat ja yli) voidaan huomata, että erityisesti lapsi- ja 

nuorisotyö kiinnostaa nuoria vapaaehtoisia muita suomalaisia enemmän. (Yeung & 

Grönlund 2005, 171–172.) 

 

Partio on siitä erikoinen vapaaehtoistoiminnan muoto, että suurin osa partion vapaaeh-

toisista on ollut alun perin harrastajana mukana toiminnassa. Tästä huolimatta partion-

johtaja Henrik Vuornos korostaa, että ”partioon voi hyvin tulla mukaan myös aikuise-

na: kaikenlaiselle osaamiselle on kysyntää”. (Karonen 2011.) 
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3.4 Vapaaehtoisten tukeminen partiossa 

Vapaaehtoistoiminta tarvitsee toimiakseen riittävät resurssit. Ohjaajaresurssien kehit-

tyminen ei tapahdu automaattisesti, vaan edellyttää järjestelmällistä työtä. Partiossa ai-

kuisten pääasiallisin tehtävä on tukea tavalla tai toisella lasten ja nuorten mahdollisuuk-

sia harrastaa partiotoimintaa ja siten toteuttaa partio-ohjelmaa. Partiotoiminnassa on 

mukana erilaisissa ohjaajatehtävissä myös paljon varhaisnuoria ja nuoria. (Sahi 2004, 

46.) 

 

Tehtävästä sopimisen lisäksi pestaamisessa sovitaan tuesta, koulutuksesta ja palautteesta 

koko pestin ajaksi. Pestin avulla on mahdollisuus onnistua tehtävässä ja pestaajalla puo-

lestaan on mahdollisuus saada toivotunlaisia tuloksia. Pesti siis toimii kaksisuuntaisesti 

ja hyödyttää molempia osapuolia. (Sahi 2004, 47.) 

 

Partiossa on monia erilaisia tukemismuotoja, kuten koulutus, vertaisryhmät, partio-

ohjelma, materiaalit ja palaute. Partion koulutusjärjestelmä tukee kaikenikäisten partio-

laisten kasvua ja edistää partiotoiminnan päämäärän saavuttamista. Koulutuksen tehtä-

vänä on antaa johtaja- ja koulutustehtävissä toimivalle niitä valmiuksia, joita hän toi-

minnassaan tarvitsee. Koulutus kehittää niitä arvoja, asenteita, tietoja ja taitoja, joita 

johtajat tarvitsevat tehtävänsä menestykselliseen hoitamiseen. (Sahi 2004, 47.) 

 

Lippukunnissa toimii erilaisia johtajaneuvostoja, joiden tarkoitus on antaa vertaistukea. 

Myös partio-ohjelma antaa tuen ryhmänjohtajille oman ryhmän toiminnan suunnitte-

luun. Lisäksi tukea sekä johtamiseen että toiminnan sisältöihin saa partiotoiminnan kä-

sikirjoista ja erilaisista teemallisista julkaisuista. Palaute on viimeinen tukimuoto, jolla 

tarkoitetaan sekä jatkuvaa arviointia että määräajoin annettavaa laajempaa palautetta. 

Palautteen erityismuotona on ansiomerkkijärjestelmä, joka ulottuu nuorimpiin johtajiin 

saakka. (Sahi 2004, 47.) 

 

Tärkeää vapaaehtoistoiminnassa on se, että rakenne tukee haluttuja toimintatapoja. 

Kuitenkin lopulta on aina kiinni ihmisistä, miten suunnitellut toimintamallit toteutuvat 

ja miten toimijat kokevat saavansa tukea omaan pestiinsä. Lippukunnissa kouluttautu-
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mista tarvitsevat erityisesti ne, jotka vastaavat nuorten toimijoiden ohjaamisesta ja tu-

kemisesta. Haasteena on jatkuvasti parantaa rakenteita, tuottaa ja lanseerata toimivia 

malleja vapaaehtoistoiminnan tarpeisiin. (Sahi 2004, 47.) 

 

3.5 Ohjelmauudistus 2010 -projekti 

Suomen Partiolaiset uudistivat ohjelmansa vuosina 2006–2008. Uusi ohjelma oli mah-

dollista ottaa käyttöön syksyllä 2008 ja sen toivottiin olevan käytössä kaikissa lippukun-

nissa viimeistään vuonna 2010. Ohjelmauudistuksessa muuttuivat partio-ohjelman poh-

jana olevat kasvatustavoitteet sekä ikäkausijako. Tämän lisäksi partiomenetelmää, par-

tio-ohjelman rakennetta ja aktiviteetteja uudistettiin. Kuitenkin partion perusasiat säi-

lyivät: toiminta ryhmissä ja luonnossa sekä kaverit. (Suomen Partiolaiset 2011c.) 

 

Ohjelmauudistus toteutettiin, koska Suomen Partiolaiset tahtoivat toteuttaa entistä pa-

remmin tehtäväänsä lasten ja nuorten kasvattajana. Tavoitteena oli, että uuden partio-

ohjelman myötä partio on entistä kiehtovampi ja kasvattavampi matka. Olennaisimpina 

muutoksina voisi mainita seuraavat (Suomen Partiolaiset 2011c): 

 

 Uusi ohjelma tekee mahdolliseksi ottaa toiminnassa entistä paremmin huomioon 

ikäkausien nopeasti vaihtuvat tarpeet. 

 Partio-ohjelma laajenee koskemaan koko nuoruusikää aina ns. psyykkiseen aikui-

suuteen asti eli noin 22 ikävuoteen. 

 Nuoret saavat uuden partio-ohjelman myötä olla partiossa oman kasvunsa vuoksi. 

Aikuisen tuki vahvistuu.  

 

3.5.1 Suomen Partiolaiset – Finlands Scouter ry 

Suomen Partiolaiset – Finlands Scouter ry on suomalaisten partiolaisten keskusjärjestö. 

Järjestöön kuuluvat kaikki partiopiirit. Suomen Partiolaisten jäseninä ovat siis kaikki 

suomen- ja ruotsinkieliset, tytöt ja pojat sekä kaikkien uskontokuntien partiolaiset. 

Kansainvälisesti tämä on poikkeuksellista, sillä vain harvassa maassa on vain yksi kes-

kusjärjestö. (Suomen Partiolaiset 2011d.) 
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Ylin päätösvalta on joka toinen vuosi kokoontuvalla jäsenkokouksella, jossa ääniä käyt-

tävät partiopiirien nimeämät edustajat. Jäsenkokous valitsee päätösvaltaa käyttävän par-

tioneuvoston, jonka jäsenet ovat piirinjohtajia tai varajohtajia. Järjestön toimintaa joh-

taa hallitus. Hallituksen muodostavat puheenjohtajien ja sihteerin lisäksi valiokuntien 

puheenjohtajat. (Suomen Partiolaiset 2011d.) 

 

Suomen Partiolaisten keskustoimisto sijaitsee Partioasemalla Helsingin Töölössä. Toi-

miston tehtävänä on toteuttaa järjestön päättävien elinten päätöksen niin kutsuttujen 

palveluketjujen kautta. Ketjut perustuvat kuuteen palvelualueeseen: partiotoimintaan, 

viestintään, projekteihin, kansainvälisiin yhteyksiin, järjestötoimintaan sekä talouteen. 

Palveluketjuihin perustuu myös luottamushenkilöiden ja toimihenkilöiden yhteistyö ja 

keskinäinen tehtävien jako. Liite 1 kuvastaa Suomen Partiolaisten organisaatiokaaviota 

ja luottamushenkilöiden ja toimihenkilöiden suhdetta. Suomen Partiolaisilla on vain 27 

palkattua toimihenkilöä. Muuten toiminta pyörii vapaaehtoisten harteilla. (Suomen Par-

tiolaiset 2011d.) 

 

3.5.2 Suurimmat muutokset 

Ennen vuotta 2008 käytössä ollut partio-ohjelma käsitti Suomessa kolme ikäkautta: 

sudenpentu-, vartio- ja vaeltajaohjelman. Näitä kolmea ikäkautta varten lippukunnille 

oli tarjolla valmiit ikäkausiohjelmat ja ohjelmamateriaalia. Sudenpentujen ja vartiolaisten 

ohjelma oli kirjoitettu suoritusluetteloiksi ja taitomerkeiksi. Lauman- ja vartionjohtajien 

minimi ikä oli 15 vuotta. Vaeltajaohjelma perustui puolestaan ryhmän omaan tavoitteel-

liseen toimintaan, johon kuuluivat koulutuksellisuus, kaverit ja verkostoituminen. Vael-

tajatoiminta oli pitkälti projektipainotteista ja itseohjautuvaa. (Suomen Partiolaiset 

2005, 10.) 

 

Vuoden 2008 jälkeen ikäkausien määrä kasvoi viiteen ja partion kohderyhmän ikä nousi 

22 vuoteen. Uudet ikäkaudet ovat seuraavat (Suomen Partiolaiset 2009): 

 

 Sudenpennut 7–9-vuotiaat  

 Seikkailijat 10–12-vuotiaat 

 Tarpojat 12–14-vuotiaat 
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 Samoajat 15–17-vuotiaat 

 Vaeltajat 18–22-vuotiaat. 

 

Vasta yli 22-vuotiaat ovat aikuisia uuden partio-ohjelman mukaan (Suomen Partiolaiset 

2009). 

 

Sudenpentujen toiminta muodostuu yhdessä puuhaamisesta ja taitojen harjoittamisesta 

tarinoiden avulla. Sudenpentujen ryhmää kutsutaan laumaksi. Laumassa on 8–12 su-

denpentua sekä tyttöjä että poikia. Ryhmänjohtajana toimii kaksi akelaa, jotka ovat ai-

kuisia tai vaeltajia. Tämän lisäksi sudenpentu voi itse saada pienimuotoisia johtamisteh-

täviä, kuten leikin johtaminen. Itse sudenpentuohjelma koostuu 35 erilaisesta jäljestä, 

jotka on jaoteltu alaryhmiin kasvatustavoitteiden mukaisesti. (Suomen Partiolaiset 

2009.) 

 

Seikkailijat kokoontuvat 10–15 hengen joukkueissa, jotka jakaantuvat 2–3 pienryhmiin 

eli vartioihin. Tytöt ja pojat voivat olla samoissa ryhmissä. Joukkuetta johtaa kaksi ai-

kuista tai vaeltajaa, joita kutsutaan sammoiksi. Tämän lisäksi jokainen seikkailija saa olla 

vuorollaan vertaisjohtajana. Seikkailijaohjelma muodostuu ohjelmajaksoista, joita kutsu-

taan ilmansuunniksi. Pääilmansuunnat ovat pakollisia kaikille ja väli-ilmansuunnat va-

paaehtoisia. Tämän lisäksi seikkailijoille on tarjolla taitomerkkejä. (Suomen Partiolaiset 

2009.) 

 

Tarpojat puolestaan toimivat 4–12 hengen vartioissa, tytöt ja pojat omissaan. Tarpojien 

vartionjohtajana toimii samoaja. Tämän lisäksi itse tarpojalla on tilapäisiä vastuutehtä-

viä. Tämä luo erityisen tärkeän roolin tarpojien luotsille, joka on tehtävään koulutettu 

aikuinen. Luotsin tehtävänä on suunnitella toimintaa yhdessä vartionjohtajan kanssa ja 

olla hänen tukena. Tarpojaohjelma koostuu tarpoista, jotka ovat puolen vuoden jaksoja 

pakollisia ja vapaavalintaisia aktiviteettejä. (Suomen Partiolaiset 2009.) 

 

Samoajavartiossa on 4–12 jäsentä. Tytöillä ja pojilla on omat vartionsa. Vartionjohtaja-

na toimii yksi samoajista eli vertaisjohtaja. Samoajilla on myös oma luotsi lippukunnas-

sa, jonka tehtävä on auttaa toiminnan suunnittelussa sekä vastata koko ikäkaudelle 
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suunnatuista tapahtumista. Samoajien partio-ohjelma koostuu erimittaisista aktivitee-

teista, joista osa on pakollisia ja osa vapaavalintaisia. (Suomen Partiolaiset 2009.) 

 

Vaeltajat muodostavat 3–5 hengen vartioita, jotka voivat olla yhteisryhmiä. Vartionjoh-

tajana toimii vaeltaja, jolloin käytössä on vertaisjohtajuus. Vaeltajista vastaavan luotsin 

tehtävänä on ohjata vaeltajan henkilökohtaisen kehittymissuunnitelman tekemistä ja 

toteutumista. Vaeltajien ohjelma on jaettu 33 aihealueeseen. Näistä kaikista tulee valita 

vähintään yksi aktiviteetti neljän vuoden aikana. Tämän lisäksi ohjelmaan kuuluu vielä 

Suomi- ja Ulkomaanprojektit. (Suomen Partiolaiset 2009.) 

 

Aikuisen tehtävänä on mahdollistaa lasten ja nuorten toiminta. Aikuisen tärkein tehtävä 

on toimia kasvattajana sitoutuen partion arvoihin ja johtaen esimerkillään. Sudenpen-

nuille hän on turvallinen johtaja ja vanhemmille ikäkausille enemmänkin isosisko tai – 

veli. Toiminnallaan aikuinen luo puitteet, joissa nuori voi turvallisesti harjaantua johta-

jaksi. Partio-ohjelman toteuttaminen lippukunnassa edellyttää monenlaisia johtamisteh-

täviä, joista osa on suunnattu aikuisille. (Suomen Partiolaiset 2009.) 

 

Uudessa partio-ohjelmassa johtajuuden ikää on nostettu. Ennen vuotta 2008 oli nor-

maalia, että 15-vuotias toimi laumanjohtajana tai vertaisjohtajana vartiolaisille. Vaeltajil-

la ei ollut varsinaista johtajaa toiminnan itseohjautuvuuden takia. Kaikilla ikäkausilla oli 

kyllä kyseistä ikäkaudesta ja sen toiminnasta vastaava vanhempi johtaja. (Suomen Par-

tiolaiset 2005, 9–12.) Nykyään varsinaisina johtajina voi toimia vain yli 18-vuotiaat. 15-

vuotiaat voivat toimia vain vertaisjohtajina (Suomen Partiolaiset 2009). 

 

 



 

 

29 

4 Tutkimus ja tutkimustulokset 

Tässä luvussa kerrotaan käytetystä tutkimusmenetelmästä ja sen soveltuvuudesta kysei-

sen tutkimuksen toteuttamiseen. Luku kertoo kyselylomakkeen suunnittelusta ja toteu-

tuksesta. Luvussa käydään myös läpi tutkimustulokset. Aluksi kerrotaan, millä tavalla 

tutkimustuloksia analysoitiin, minkä jälkeen tulokset analysoidaan alaluvussa 4.4.  

 

4.1 Tutkimusmenetelmä 

Opinnäytetyössä käytettiin tutkimusmenetelmänä kvantitatiivista tutkimusta eli määräl-

listä tutkimusta. Tutkimuksessa haluttiin tutkia laajemmalla tasolla lippukunnanjohtaji-

en mielipiteitä ohjelmauudistuksen vaikutuksista. Kvantitatiivinen tutkimus pyrkii yleis-

tämään asioita. Kvantitatiivisessa tutkimuksessa saatua aineistoa käsitellään tilastollisilla 

menetelmillä. (Heikkilä 2008, 16; Holopainen & Pulkkinen 2008, 21; Kananen 2008, 

10.)  

 

Vaihtoehtoisesti tilannetta olisi voitu tutkia kvalitatiivisesti esimerkiksi haastattelemalla 

muutamia lippukunnanjohtajia. Vastaukset olisivat muodostaneet tarkan kuvauksen 

muutaman lippukunnanjohtajan mielipiteistä, eikä näin ollen olisi antanut haluttua 

yleiskuvaa tilanteesta. 

 

Tutkimusmenetelmäksi valittiin määrällinen tutkimus, koska tutkimuksen kohderyhmä 

oli laaja eikä laadullisella tutkimuksella olisi saavutettu haluttuja tuloksia kyseisessä tut-

kimustilanteessa. Tiedonkeruumenetelmänä tutkimuksessa käytettiin online-pohjaista 

kyselyä, Webropolia. Tutkimuksessa varmistettiin peittomatriisilla, että kysymykset kat-

tavat tutkimusongelman ja tutkimuksessa mitataan oikeita asioita. 

 

Aineiston keruussa käytetään useimmiten standardoituja tutkimuslomakkeita, joissa on 

valmiit vastausvaihtoehdot. Tuloksia havainnollistetaan taulukoin ja kuvioin. Usein sel-

vitetään myös eri asioiden välisiä riippuvuuksia tai tapahtuneita muutoksia. Aineistosta 

saatuja tuloksia pyritään yleistämään tutkittuja havaintoyksiköitä laajempaan joukkoon. 

Olemassa oleva tilanne saadaan yleensä kartoitettua kvantitatiivisen tutkimuksen avulla, 

mutta ei pystytä tarkasti selvittämään asioiden syitä. (Heikkilä 2008, 16.) 
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Kyselylomakkeen käytöllä on monia tavoitteita. Tärkeinpänä niistä voidaan pitää tutki-

jan tiedon tarpeen muuttamista kysymyksiksi, joihin vastaaja pystyy ja haluaa vastata. 

Kyselylomakkeen valmiit vastausvaihtoehdot takaavat yhdenmukaiset vastaukset, mikä 

nopeuttaa lomakkeiden käsittelyä. Tarkoituksena on myös, että lomake minimoi vastaa-

jan ponnistelut sekä vastausvirheet. (Holopainen & Pulkkinen 2008, 42.) 

 

Kysely lähetettiin kaikille suomenkielisten partiolippukuntien lippukunnanjohtajille, 

joilla on lippukunnassaan käytössä kaikki uuden partio-ohjelman mukaiset viisi ikäkaut-

ta. Lippukunnanjohtaja vastaa lippukuntansa toiminnasta ja näin ollen hänen tulisi olla 

perillä lippukunnan tilasta. Kriteerit täyttäviä lippukuntia ja lippukunnanjohtajia on 154 

ja kysely lähetettiin heille kaikille. Kyselyyn vastasi yhteensä 55 henkeä. Vastausprosent-

ti oli 35,7. 

 

4.2 Kyselylomakkeen suunnittelu ja toteutus 

Kyselylomake (liite 2) suunniteltiin ensin itsenäisesti ja sen jälkeen siitä pyydettiin 

kommentteja Suomen Partiolaisten yhteyshenkilöltä. Tämän jälkeen kyselylomaketta 

muokattiin saadun palautteen pohjalta. Aluksi pohdittiin ja hahmoteltiin kysymyksiä 

uuteen partio-ohjelmaan liittyen ja luonnosteltiin kyselylomake Word-tiedostoon. Tä-

män jälkeen kysymykset rajattiin osa-alueittain (uuden partio-ohjelman aiheuttamat 

muutokset, johtajiston tila ja ikäkaudet lippukunnassa) ja poistettiin turhat tai samankal-

taiset kysymykset.  

 

Alustava lomake, joka oli syötetty Webropol -ohjelmaan, hyväksytettiin yhteyshenkilöl-

lä. Tämän lisäksi kyselyyn vastaaminen testattiin yhdellä testihenkilöllä. Kysely saatekir-

jeineen (liite 3) lähetettiin lippukunnanjohtajille 15.7.2011. Kyselyyn vastaaminen ta-

pahtui anonyymisti ja vastausaikaa oli 17 päivää. Neljä päivää ennen kyselyn sulkeutu-

mista lähetettiin vielä muistutusviesti (liite 4) lippukunnanjohtajille. 

 

Tutkimus toteutettiin puolistrukturoituna lomakekyselynä, mikä tarkoittaa sitä, että osa 

lomakkeen kysymyksistä oli avoimia kysymyksiä ja osassa vastausvaihtoehdot olivat 
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valmiiksi määriteltyjä. Strukturoituja kysymyksiä oli kuitenkin huomattavasti enemmän, 

sillä niitä on helpompi käsitellä. 

 

Lomakkeessa oli yhteensä 20 kysymystä. Kyselyssä oli sekä yksivalintakysymyksiä, 

avoimia kysymyksiä, monivalintakysymyksiä, Likertin asteikollinen kysymys että tausta-

kysymyksiä, jotta sillä saataisiin tarpeeksi kattavaa tietoa. Taustakysymykset olivat kyse-

lyn lopussa. Kyselylomakkeen hyppypaikat oli suunniteltu hyvin, sillä kysymyksiin oli 

tarkentavia kysymyksiä riippuen mitä vastaajat vastasivat. Jos tila lippukunnassa ei ollut 

toivotun mukainen, oli siihen laitettu jatkokysymys. Kyselyn kysymyksiin oli asetettu 

vastauspakote. Kuitenkin avoimet kysymykset ja aiempaa vastausta täydentävät kysy-

mykset olivat jätetty ilman vastauspakotetta. 

 

4.3 Tulosten analysointimenetelmät 

Tulosten analysoinnissa käytettiin PASW Statistics 18 – ohjelmaa. Ohjelmaan luotiin 

erilaisia havaintomatriiseja, mikä mahdollisti sen, että tuloksia voitiin tarkastella yhtenä 

joukkona tai erillisinä ryhminä. Tutkimustuloksia on havainnollistettu PASW Statistics 

18 – ohjelmalla toteutettujen kuvioiden ja taulukoiden avulla. Tutkimuksen tuloksia 

voitiin yleistää koskemaan koko perusjoukkoa, koska tutkimusmenetelmä oli määrälli-

nen. Tulosten luotettavuutta ja pätevyyttä käsitellään erikseen luvussa 5.1. 

 

Kyselyn vastaukset siirrettiin Webropolista Exceliin. Tämän jälkeen ne siirrettiin edel-

leen eteenpäin PASW Statistics 18 – ohjelmaan, jolla toteutettiin tarkempi analysointi. 

Avointen kysymysten vastaukset löytyvät liitteestä 5. Frekvenssijakaumia (liite 6) käytet-

tiin yksi- ja monivalintakysymysten analysoinnissa. Frekvenssitaulukossa taulukoidaan 

muuttujan arvojen toistumisten lukumäärät ja prosenttiosuudet aineistossa. Likertin 

asteikolla kysytyistä kysymyksistä tehtiin keskiarvopylväitä. 

 

Tutkimusten analysoinnissa käytettiin ristiintaulukointia (liite 7). Ristiintaulukoinnilla 

selvitetään kahden luokitellun muuttujan välistä yhteyttä, millä tavalla ne vaikuttavat 

toisiinsa. Muuttujat esitetään samassa taulukossa, niin että toinen muuttuja asettuu sa-

rakkeille (sarakemuuttuja) ja toinen riveille (rivimuuttuja). Ristiintaulukon ruuduissa 

olevat solufrekvenssit kertovat, kuinka monta mainituin ominaisuuksin varustettua yk-
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silöä aineistossa on. Ristiintaulukointia voidaan käyttää nominaaliasteikon tasoisille 

muuttujille. (Heikkilä 2008, 210.) 

 

Tutkimusten analysoinnissa käytettiin myös KruskalWallis – testiä, joka on varianssi-

analyysin parametriton vastine. Testi vastaa kysymykseen, ovatko useampaan verratta-

vaan ryhmään kuuluvat henkilöt vastanneet kysymyksiin eri tavalla. Testattava muuttuja 

on oltava vähintään järjestysasteikollinen. Tämä testi ei aseta vaatimuksia testattavan 

muuttujan jakauman muodolle. KruskalWallis – testiä käytetään tyypillisesti Likertin 

asteikon muuttujille. Ryhmien välisten erojen suuruutta kuvataan tilastollisella merkit-

sevyydellä (p-luku). Mitä pienempi p-luku on, sitä pienempi sattuman vaikutus on ero-

jen selittäjänä ja sitä selkeämpi ryhmien välinen ero on. Tilastollisesta merkitsevyydestä 

käytetään seuraavia symboleja ja ilmaisuja (Heikkilä 2008, 257): 

 

* tilastollisesti erittäin merkitsevä, jos p ≤ 0,001 

** tilastollisesti merkitsevä, jos 0,001 < p ≤ 0,01 

*** tilastollisesti melkein merkitsevä, jos 0,01 < p ≤ 0,05.  

 

4.4 Partio-ohjelman toteutuminen lippukunnissa 

Tässä alaluvussa esitellään tutkimuksella saadut tulokset sekä analysoidaan niitä ristiin-

taulukoinnilla ja KruskalWallis – testillä. Vastaukset käydään läpi järjestyksessä vastaaji-

en taustatiedot, uuden partio-ohjelman aiheuttamat muutokset lippukunnissa, johtajien 

työmäärät, osallistuminen ja asenteet sekä ikäkaudet lippukunnissa.  

 

4.4.1 Vastaajien taustatiedot 

Tutkimusta rajattiin lähettämällä se vain sellaisille lippukunnanjohtajille, joiden lippu-

kunnissa on käytössä kaikki viisi uutta ikäkautta nykyisen partio-ohjelman mukaan.  

Kyselyyn vastasi yhteensä 55. Kyselyssä selvitettiin, ovatko lippukunnanjohtajat vastan-

neet itse kyselyyn vai ovatko he kiireidensä takia välittäneet kyselyn lippukunnassa jol-

lekin toiselle. Kaikki vastaajat olivat lippukunnanjohtajia. 

 

Partiossa on olemassa kolmen tyyppisiä lippukuntia: seka-, tyttö- ja poikalippukuntia.  

Lippukunnanjohtajista suurin osa eli 33 henkeä (60 %) johtaa sekalippukuntaa. Sekä 
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tyttö- että poikalippukunnista oli yhtä monta kyselyyn vastannutta lippukunnanjohtaja 

eli 11 henkeä (20 %). Puolet Suomen lippukunnista on yhteislippukuntia ja loput jakau-

tuvat tyttö- ja poika lippukuntien kesken. (Kuvio 5.) 

 

 

Kuvio 5. Lippukuntien jakautuminen eri tyyppeihin 

 

Lippukunnat jakautuvat maantieteellisesti partiopiireihin ympäri Suomea (kuvio 6). 

Eniten vastaajia oli Pääkaupunkiseuden Partiolaiset ry:stä, 14 lippukunnanjohtajaa. 

Toiseksi eniten vastaajia eli 12 lippukunnanjohtajaa oli Lounais-Suomen Partio-piiri 

ry:stä. Yhdeksän lippukunnanjohtajaa oli Hämeen Partiopiiri ry:stä. Neljänneksi eniten 

vastaajia oli Uudenmaan Partiopiiri rystä, seitsemän lippukunnanjohtajaa. 

 

Järvi-Suomen Partiolaiset ry:stä kyselyyn vastasi kuusi lippukunnanjohtajaa, kun taas 

Pohjanmaan Partiolaiset ry:stä vastasi neljä lippukunnanjohtajaa. Lapin Partiolaiset 

ry:stä kyselyyn vastasi vain kaksi lippukunnanjohtajaa. Vähiten vastaajia oli Etelä-

Karjalan Partiolaiset ry:stä, yksi lippukunnanjohtaja. Kyselyyn ei vastannut yhtään 

lippukunnanjohtajaa Kymenlaakson Partiopiiri ry:stä eikä Pohjois-Savon Partiolaiset 

ry:stä. 
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Kuvio 6. Lippukuntien jakautuminen partiopiireihin 

 

Lippukunnan koolla on merkitystä partio-ohjelman toteutumisen kannalta (kuvio 7). 

Lippukuntien koko vaihtelee 20 jäsenestä hieman yli 200 jäseneen. Pienimmässä 

kyselyyn vastaanneessa lippukunnassa on vain 40 jäsentä. Suurimma kyselyyn 

vastanneessa lippukunnassa on puolestaan 253 jäsentä. Kyselyyn vastanneista 

lippukunnajohtajista 30 johtaa aika pientä lippukuntaa, jossa on vain 51–100 jäsentä. 

Kaksitoista lippukunnanjohtajaa johtaa keskisuurta lippukuntaa, jossa on 101–150 

jäsentä.  

 

Suuria lippukuntia johtavia lippukunnanjohtajia vastasi kyselyyn yhteensä 10 henkeä. 

Heistä seitsemällä on 151–200 jäseninen lippukunta, kahdella 201–250 jäseninen 

lippukunta ja yhdellä todella suuri, 251–300 jäsenen lippukunta. Kolmella kyselyyn 

vastanneella lippukunnanjohtajalla on pieni lippukunta, jossa on vain 1-50 jäsentä. 
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Kuvio 7. Lippukuntien koko 

 

4.4.2 Uuden partio-ohjelman aiheuttamat muutokset lippukunnassa 

Kyselyyn vastanneista lippukunnista 34,5 prosentissa uusi partio-ohjelma oli vaikutta-

nut lippukunnan hallituksen kokoonpanoon. Puolestaan 65,5 prosenttia vastanneista 

lippukunnanjohtajista ei kokenut, että sillä olisi ollut vaikutusta hallituksen toimintaan. 

Kysyttäessä millaisia vaikutuksia ohjelmauudistuksella oli hallituksen kokoonpanoon, 

saatiin seuraavanlaisia vastauksia; ikäkausivastaavien määrä hallituksessa on kasvanut, 

koska uudessa ohjelmassakin on ikäkausivastaavia enemmän. Tämä on johtanut siihen, 

että alle 18-vuotiaat eivät enää toimi hallituksissa tai hallituksen koko on kasvanut suu-

resti. 

 

72,7 prosentissa lippukuntia pestien lukumäärä on kasvanut uuden partio-ohjelman 

takia. 27,3 prosentissa ei ollut. Niillä lippukunnilla, joilla pestien määrä oli kasvanut, 

vain 10,9 prosentilla oli tullut muita kuin uusiin ikäkausiin liittyviä pestejä. Näitä oli 

kalustevastaava, ansiomerkkivastaava, koulutusvastaava, kisavastaava sekä web-

vastaava. 89,1 prosentilla lippukunnista pestien kasvu oli kohdistunut pelkästään uusiin 

ikäkausiin liittyviin pesteihin. 

 

Kysymys: Onko pestin lukumäärä kasvanut uuden partio-ohjelman myötä? ristiintaulu-

koitiin lippukunnan koon kanssa. Tämä tehtiin sen takia, että uudessa partio-
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ohjelmassa on enemmän ikäkausia ja haluttiin selvittää onko lippukunnan koolla merki-

tystä pestien kasvuun. Kuviossa 8 on näkyvissä lippukunnan koon suhde pestien luku-

määrän kasvuun. Pestien määrät olivat kasvaneet 100 prosenttisesti yli 150 hengen lip-

pukunnissa. Kaikista eniten pestien määrän kasvua oli 1-50 hengen lippukunnissa 66,7 

prosenttia. 51–150 hengen lippukunnissa oli kasvua pestien lukumäärissä noin 30 pro-

senttia (30,0 % ja 33,3 %). 

 

 

Kuvio 8. Pestien kasvu suhteessa lippukunnan kokoon 

 

Lippukunnissa järjestetään erilaisia johtajaneuvostoja, johtajien kokouksia. 43,6 pro-

senttia kyselyyn vastanneista lippukunnista järjestää laumanjohtajaneuvostoja. 56,7 pro-

senttia ei järjestä. 25,5 prosenttia lippukunnista järjestää joukkueenjohtajaneuvostoja. 

74,5 ei järjestä. 40,0 prosenttia lippukunnista järjestää puolestaan vartionjohtajaneuvos-

toja. 60,0 prosenttia ei järjestä. Johtajaneuvostoja järjestää 90,9 prosenttia lippukunnis-

ta. Vain 9,1 prosenttia ei järjestä johtajaneuvostoja. 

 

Ristiintaulukoitaessa lippukuntien erilaisia johtajaneuvostoja suhteessa lippukuntien 

kokoon, löytyi eroavaisuuksia kaikista muista neuvostoista, kuin johtajaneuvostoista. 
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Johtajaneuvostoja järjestetään tasaisesti kaikissa lippukunnissa. Kuviossa 9 näkyy lippu-

kunnan koon vaikutus laumanjohtajaneuvostojen järjestämiseen. Pienissä lippukunnis-

sa, 1-50 henkeä, ei järjestetä laumanjohtajaneuvostoja lainkaan. 51–200 henkisissä lip-

pukunnissa kasvua laumanjohtajaneuvostojen järjestämisessä oli tasaisesti lippukunnan 

koon kasvaessa. 201–250 henkisissä lippukunnissa laumanjohtajaneuvostoja järjestetään 

50 prosenttisesti. Kaikista suurimmissa lippukunnissa järjestetään laumanjohtajaneu-

vostoja 100 prosenttisesti. 

 

 

Kuvio 9. Laumanjohtajaneuvostojen järjestäminen suhteessa lippukunnan kokoon 

 

Joukkueenjohtajaneuvostojen järjestäminen suhteessa lippukunnan kokoon on nähtä-

vissä kuviossa 10. Huomattavaa on, että pienimmät lippukunnat eivät järjestä ollenkaan 

joukkueenjohtajaneuvostoja, mutta myöskään kaikista suurimmat lippukunnat eivät 

järjestä niitä. 51–100 henkisissä lippukunnissa joukkueenjohtajaneuvostoja järjestetään 

vain 13,3 prosentissa. Puolestaan 101–150 henkisistä lippukunnista 33,3 prosenttia jär-

jestää joukkueenjohtajaneuvostoja. 201–250 henkisissä lippukunnissa niitä järjestetään 
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50 prosenttisesti. Eniten joukkueenjohtajaneuvostoja järjestetään 151–200 jäsenen lip-

pukunnissa, 71,4 prosenttia. 

 

 

Kuvio 10. Joukkueenjohtajaneuvostojen järjestäminen suhteessa lippukunnan kokoon 

 

Vartionjohtajaneuvostoja järjestetään melkein kaiken kokoisissa lippukunnissa, vain 

suurimmat lippukunnat eivät järjestä niitä. Eniten vartionjohtajaneuvostoja järjestetään 

151–200 jäsenen lippukunnissa (85,7 %), 101–150 jäsenen lippukunnissa (66,7 %) sekä 

201–250 jäsenen lippukunnissa (50 %). Vähiten vartionjohtajaneuvostoja järjestetään 

51–100 jäsenen lippukunnissa (20 %) ja 1–50 jäsenen lippukunnissa (33,3 %). 
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Kuvio 11. Vartionjohtajaneuvostojen järjestäminen suhteessa lippukunnan kokoon 

 

Vain 14,5 prosentissa lippukunnista oli johtajakokousten määrä kasvanut uuden ohjel-

man myötä. Seuraavanlaisia kokouksia oli tullut lisää; eri ikäkausien johtajakokouksia 

johtajaneuvostojen lisäksi, ikäkausivastaavien yhteiskokous tai neuvosto, uuden ohjel-

man koulutuskokouksia, samoajien kokoukset sekä seikkailijaosaston kokoukset. 85,5 

prosentissa lippukuntia ei ollut huomattu johtajakokousten määrän kasvaneen. 

 

4.4.3 Johtajiston työmäärä, osallistuminen ja asenteet 

Kyselyssä kysyttiin lippukunnanjohtajan mielipiteitä johtajistostaan, sen työllistyneisyy-

destä, osallistumisesta sekä asenteista ohjelma uudistuksen jälkeen. Kuten kuviosta 12 

on huomattavissa johtajiston osallistuminen omaan ikäkausiohjelmaan vaikuttaa heidän 

työmääriinsä. Johtajisto koetaan myös työllistyneemmäksi nyt kuin vanhan ohjelman 

aikana. Lisäksi tekemisen hengen koetaan säilyneen johtajistossa uuteen ohjelmaan siir-

ryttäessä. Hieman positiivista kannatusta saa myös väite: johtajisto osallistuu mielellään 

omaan ohjelmaansa. Ainoa väite, josta lippukunnanjohtajat olivat eri mieltä, oli: johta-

jiston jakautuminen eri ikäkausiin on aiheuttanut eripuraa johtajistossa. 
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Kuvio 12. Johtajistoon liittyvät asiat 

 

Tilastollista merkitsevyyttä etsittiin väittämien ja lippukunnan koon väliltä. Koska 

kaikilla testimuuttujilla virhe on suurempi kuin 0,05, eivät lippukunnan kokoon 

liittyvillä erot ole tilastollisesti merkittäviä. (Liite 8.) 

 

Kyselyssä kysyttiin edellä mainittuihin väitteisiin liittyviä tarkentavia kysymyksiä. Jos 

johtajisto ei osallistunut mielellään omaan ohjelmaan, oli vastaajien mukaan syinä aika 

ei riitä (81,8 %),  ikäkausi on niin pieni, ettei toiminta ole miellyttävää (27,3 %), ohjelma 

ei ole miellekästä (10, 9 %) sekä lippukunta ei tue ohjelmaan osallistumista (7,3 %).  

Tämän lisäksi syinä oli johtamistehtävät koetaan mielekkäämmiksi kuin oman 

ikäkauden toteuttaminen, laiskuus, motivaation puute, aikuisille ei ole aktiviteettaja sekä 

osallistuvat siihen, mitä järjestetään, mutta eivät järjestä niitä itse. 

 

Lisäksi kysyttiin täydentävä kysymys väitteestä: johtajiston jakautuminen eri ikäkausiin 

on aiheuttanut eri puraa johtajistossa. Johtajistoa on hiertänyt entisten vartionjohtajien 
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jakautuminen kahteen eri ikäkauteen. Lisäksi koetaan, että tarpojien  ja samoajien roolit 

ovat sekaisin. Ryhmänohjaajakurssia ei mielletä johtajakoulutukseksi. Kommunikaation 

on vähentynyt. Nykyisillä vaeltajilla on ollut hieman identiteettikriisi, kun he ennen 

olivat aikuisia, mutta eivät enää ole. Lisäksi osallistuminen ikäkausiohjelmaan on koettu 

takapakiksi, johtamisessa on tarpeeksi haastetta vaeltajille. Vaeltajat eivät myöskään ole 

tarpeeksi itseohjautuvia, mikä johtaa siihen, että aikuiset järjestävät ohjelmaa, mutta 

osallistuminen on silti niukkaa ja asenne huonoa. Ryhmien määrä on kasvanut, kun taas 

johtajien ei. Tämä on johtanut siihen, että johtajia ei riitä joka paikkaan ja ei pääse 

kaverin kanssa. Kiire vaikuttaa myös ihmissuhteisiin. 

 

Kysyttäessä työmäärien kasvusta joissakin partiopesteissä, vastasi 49,1 prosenttia 

lippukunnanjohtajista myönteisesti. Kun kysyttiin, että missä pesteissä ja miten 

työmäärät olivat kasvaneet, saatiin paljon vastauksia. Uusi partio-ohjelma on johtanut 

siihen, että yhdellä johtajalla on useampi pesti lippukunnassa, koska johtajia ei ole 

tarpeeksi. Ennen sudenpentujen ja vartiolaisten koordinointiin tarvittiin kaksi henkeä. 

Nyt tarvitaan kaikille omansa sekä luotseja. Tämän lisäksi ennen vartiota veti 1–2 

johtajaa, nyt sekä seikkailijoita että tarpojia varten tarvitaan 2–4 johtajaa. 

 

Ikäkausivastaavien tehtävänkuvan todettiin myös kasvaneen, sillä osaston omia ja 

osaston välisiä tapahtumia on enemmän sekä lisäksi joutuu toimimaan kummijohtajana. 

Samoja- ja vaeltajaikäkausivastaavien pestit tuntuvat suurilta lippukunnissa tällä 

hetkellä, sillä toimintaa vasta yritetään käynnistää. Lippukunnanjohtajan tehtävä 

koetaan sekä haastavammaksi että rikastuneemmaksi. Nuoret johtajat tarvitsevat tukea 

enemmän pesteissään. Seikkailijaohjelma koetaan myös haastavaksi, sillä taitomerkkejä 

tulisi ehtiä suorittamaan normaalin ohjelman lisäksi. 

 

4.4.4 Ikäkaudet lippukunnissa 

Taulukko 2 kuvastaa ikäkausien toimintaa lippukunnissa. Sudenpennut toimivat itsenäi-

sesti 49 lippukunnassa. Yhteistyössä seikkailijoiden kanssa sudenpennut toimivat vain 

viidessä lippukunnassa. Vain yhdessä lippukunnassa sudenpennut toimivat yhdistettynä 

seikkailijoiden kanssa. Seikkailijat puolestaan toimivat itsenäisesti 39 lippukunnassa. 
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Yhteistyössä tarpojien kanssa seikkailijat toimivat 13 lippukunnassa. Kolmessa lippu-

kunnassa seikkailijat toimivat yhdistettyinä tarpojien kanssa.  

 

Tarpojat toimivat itsenäisesti 40 lippukunnassa. Yhteistyössä samoajien kanssa tarpojat 

toimivat 13 lippukunnassa. Vain kahdessa lippukunnassa tarpojat toimivat yhdistettyinä 

samoajien kanssa. Samoajat toimivat itsenäisesti 39 lippukunnassa. Samoajat toimivat 

yhteistyössä vaeltajien kanssa 14 lippukunnassa sekä yhdistettyinä heidän kanssaan 9 

lippukunnassa. Vaeltajat toimivat itsenäisesti 37 lippukunnassa. Yhteistyössä aikuisten 

kanssa vaeltajat toimivat kymmenessä lippukunnassa. Yhdistettyinä aikuisten kanssa 

vaeltajat toimivat kahdeksassa lippukunnassa. 

 

Taulukko 2. Ikäkausien toiminta lippukunnissa 

 Itsenäisesti Yhteistyössä 

vanhemman ikä-

kauden kanssa 

Yhdistettynä van-

hemman ikäkau-

den kanssa 

Sudenpennut 89,1 % 9,1 % 1,8 % 

Seikkailijat 70,9 % 23,6 % 5,5 % 

Tarpojat 72,7 % 23,6 % 3,7 % 

Samoajat 58,2 % 25,4 % 16,4 % 

Vaeltajat 67,3 % 18,2 % 14,5 % 

 

Ristiintaulukoitaessa eri ikäkausien toimintaa lippukunnissa suhteessa lippukuntien ko-

koon, löydettiin eroavaisuuksia nuorimmissa ikäkausissa, sudenpennuissa ja seikkaili-

joissa. Kuvio 13 kuvastaa lippukuntien koon vaikutusta sudenpentujen toimintaan lip-

pukunnissa. Seuraavan kokoisissa lippukunnissa sudenpennut toimivat itsenäisesti: 1-50 

jäsentä, 201–250 jäsentä ja 250–300 jäsentä. Yhteistyössä seikkailijoiden kanssa suden-

pennut toimivat seuraavan kokoisissa lippukunnissa: 51–100 jäsentä (6,7 %), 101–150 

jäsentä (8,3 %) ja 151–200 jäsentä (28,6 %). Näistä lippukunnissa vain 51–100 jäsenen 

lippukunnissa 3,3 prosenttia sudenpennuista toimii yhdistettyinä seikkailijoiden kanssa. 

Muuten sudenpennut toimivat itsenäisesti. 
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Kuvio 13. Sudenpentujen toiminta lippukunnassa suhteessa lippukunnan kokoon 

 

Seikkailijoiden toimintaa lippukunnassa suhteessa lippukunnan kokoon kuvataan kuvi-

ossa 14. Suurimmissa lippukunnissa, 201–250 henkeä ja 251–300 henkeä, seikkailijat 

toimivat itsenäisesti. 151–200 henkisissä lippukunnissa seikkailijat toimivat 71,4 pro-

senttisesti itsenäisesti, 14,3 prosenttisesti yhteistyössä tarpojien kanssa ja 14,3 prosentti-

sesti yhdistettyinä tarpojien kanssa. 101–150 henkisissä lippukunnissa seikkailijat puo-

lestaan toimivat 75 prosenttisesti itsenäisesti, 16,7 prosenttisesti yhteistyössä tarpojien 

kanssa ja 8,3 prosenttisesti yhdistettyinä tarpojien kanssa. 66,7 prosenttia seikkailijoista 

toimii itsenäisesti ja 33,3 prosenttia yhteistyössä tarpojien kanssa niissä lippukunnissa, 

joissa on 51–100 jäsentä. Pienimmissä, 1-50 jäsenen, lippukunnissa itsenäisesti toimii 

66,7 prosenttia seikkailijoista, loput 33,3 prosenttia toimivat yhdistettyinä tarpojien 

kanssa. 
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Kuvio 14. Seikkailijoiden toiminta lippukunnassa suhteessa lippukunnan kokoon 

 

Kyselyssä kysyttiin syitä sille, miksi jotkut ikäkaudet toimivat yhdistettyinä. Vastauksiksi 

saatiin: johtajiston pienen määrän vuoksi (27,3 %), pienen ikäkauden vuoksi (20 %), 

lippukuntaa on helpompi johtaa, kun ikäkausia on vähemmän (9,1 %) sekä toisen ikä-

kauden ohjelma on huonompaa kuin toisen (1,8 %). 

 

Taulukko 3 kuvastaa erilaisten partiomerkkien jakamista lippukunnissa. Sudenpennuille 

jaetaan aloitusmerkit 50 lippukunnassa, aktiviteettimerkit 44 lippukunnassa ja päätös-

merkit 49 lippukunnassa. Seikkailijoille jaetaan aloitusmerkit 47 lippukunnassa, aktivi-

teettimerkit 43 lippukunnassa ja päätösmerkit 37 lippukunnassa. 

 

Tarpojille jaetaan aloitusmerkit 44 lippukunnassa, aktiviteettimerkit 38 lippukunnassa ja 

päätösmerkit 35 lippukunnassa. Samoajille jaetaan aloitusmerkit 36 lippukunnassa ja 

päätösmerkit 30 lippukunnassa. Aloitusmerkit jaetaan vaeltajille 34 lippukunnassa ja 

päätösmerkit 28 lippukunnassa. 
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Taulukko 3. Partiomerkkien jakaminen lippukunnissa 

 Aloitusmerkki Aktiviteettimerkki Päätösmerkki 

Sudenpennut 90,9 % 80 % 74,5 % 

Seikkailijat 85,5 % 78,2 % 67,3 % 

Tarpojat 67,3 % 69,1 % 63,6 % 

Samoajat 65,6 % - 54,5 % 

Vaeltajat 61,8 % - 50,9 % 

 

Jos lippukunta ei jakanut jotain jotakin partiomerkkiä, kysyttiin syytä siihen kyselyssä. 

Vastaukseksi saatiin: partiolaiset ostavat ne itse (42,9 %), merkkejä ei koeta tärkeäksi 

osaksi toimintaa (21,4 %), merkit ovat liian kalliita (10,7 %) sekä merkkejä myyvää par-

tiokauppaa ei ole lähellä (7,1 %). Tämän lisäksi syinä olivat aktiivisuuden puute, ohjel-

man tuoreus, ikäkausiohjelman ei suoraviivainen suorittaminen sekä johtajien ohjeista-

mattomuus. Osassa lippukunnista lippukunta jakaa vain osan merkeistä tai ryhmät os-

tavat ne itse.  

 

Samoajien ja vaeltajien merkkien jakamiseen liittyi hieman enemmän selityksiä. Heidän 

toimintansa ei ole lähtenyt kunnolla käyntiin tai on vasta aluillaan. Heidän toimintansa 

on vähäistä. He eivät välttämättä koe itse omia merkkejään tärkeiksi. He eivät välttä-

mättä suorita varsinaista ohjelmaa, vaan enemmän omia projekteja. Partiokaverit ovat 

tärkeämpiä kuin merkit. 
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5 Johtopäätökset 

Tässä luvussa pohditaan tutkimuksen luotettavuutta ja pätevyyttä eli validiteettia ja re-

liabiliteettia. Lisäksi tehdään johtopäätöksiä sekä yhteenveto tutkimustuloksista. Luvun 

lopussa annetaan vielä vastaukset tutkimusongelmiin sekä kehitysehdotuksia. 

 

5.1 Tutkimuksen validiteetti ja reliabiliteetti 

Validiteetilla tarkoitetaan tutkimuksen pätevyyttä eli sitä, että tutkimus mittaa sen, mitä 

sen oli tarkoitus mitata. Tutkijan tulisi asettaa tarkat tavoitteet tutkimukselle sekä määri-

teltävä tutkimusongelma tarkasti, jotta tutkittavat asiat olisivat oikeita. Tutkimuksen 

validius tulee siis varmistaa jo ennen tutkimusta suunnittelemalla kyselylomake huolelli-

sesti. Vastaukset tutkimukseen tulee myös kerätä harkitusti. Pätevän tutkimuksen toteu-

tumista edesauttaa korkea vastausprosentti. Tutkimuksen validiteetti ilmenee kahdella 

tavalla. Se voi olla sisäisesti tai ulkoisesti validi. Sisäisesti validi tutkimus ilmenee niin, 

että mittaukset vastaavat teoreettisessa viitekehyksessä esitettyjä käsitteitä. Ulkoisesti 

validi tutkimus edellyttää myös muiden tutkijoiden samanlaista tulkintaa saaduista tu-

loksista. (Heikkilä 2008, 29.) 

 

Lippukunnanjohtajille suunnatun tutkimuksen validiteettia puoltaa valittu tutkimusme-

netelmä, joka oli sopiva suurelle kohderyhmälle suunnattuun tutkimukseen. Oikean 

tutkimusmenetelmän valinnalla varmistetaan tutkimuskohteen asianmukainen mitatta-

vuus. Kyselyn suunnitteluun ei osallistunut muita henkilöitä, mutta se lähetettiin kom-

mentoitavaksi Suomen Partiolaisten yhteyshenkilölle. Tämä mahdollisti sen, että kyse-

lyyn saatiin molempien tahojen pohdinnan tulokset. Kyselystä saatiin selkeä ja kattava. 

Näin myös halutut tutkimuksen kohteet tulivat sisällytetyksi tutkimukseen. Opiskelija 

testautti lomakkeen partionjohtajalla ennen kyselyn lähetystä. PASW – analyysityökalua 

voidaan pitää sopivana aineiston analysointiin. 

 

Tutkimuksen validiteettiin eivät näytä vaikuttavan myöskään aika, mittaustapahtuma, 

kato eikä mittaristo. Kyselyn vastausaika oli 2,5 viikkoa eli 17 päivää. Vastausaika pidet-

tiin tarkoituksella lyhyenä. Tavoitteena oli, että vastaajat vastaisivat saman tien, eivätkä 

unohtaisi vastata. Varmuuden vuoksi vielä 4 päivää ennen kyselyä lähetettiin muistu-
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tusviesti, jotta saataisiin mahdollisimman suuri vastausprosentti. Kysely toteutettiin 

15.7.–31.7.2011. 

 

Mittaustapahtumaan eikä mitattavaan henkilöön voitu vaikuttaa, sillä kysely lähetettiin 

lippukunnanjohtajien sähköposteihin. Kohderyhmä koostui kuitenkin suhteellisen nuo-

rista ihmisistä, jotka yhdistystaustansa takia toimivat tietokoneiden kanssa. Tämän takia 

heidän tavoitettavuutensa ei olisi pitänyt olla ongelma.  

 

Sähköisesti tehtyihin tutkimuksiin saattaa kaikesta huolimatta liittyvä ongelmia, joiden 

vaikutusta on vaikea arvioida. Kyselyn kysymykset saattoivat olla vaikeasti ymmärrettä-

västi tai vastausvaihtoehdoissa olla puutteita. Tämä on voinut johtaa siihen, että jotkut 

vastaisivat vain jotain päästäkseen eteenpäin. He ovat myös voineet jättää kyselyn kes-

ken. Kyselyn tuloksia saattaa vääristää myös se, että vastausvaihtoehdoissa ei ole sopi-

vaa vaihtoehtoa vastaajalle. Kysely avattiin 59 kertaa ja vastauksia tuli 55. Ei siis voi 

tietää, palasivatko nämä neljä vastaajaa täyttämään kyselyn loppuun. Kyselyyn vastasi 

kyselyn vastaanottaja, sillä sitä kysyttiin lomakkeella. 

 

Lippukunnanjohtajia suomenkielisissä lippukunnissa, joissa on kaikki viisi uutta ikä-

kautta käytössä, on 154. Vastaukset saatiin 55 lippukunnanjohtajalta. Vastausprosentti 

oli siis 35,7 ja näin ollen kato oli 64,3 prosenttia. Vastausprosentti oli hieman parempi 

kuin partiotutkimusten yleensä. Yllä olevien seikkojen perusteella voidaan todeta, että 

tutkimus on validi eli mittaa sitä, mitä sen pitikin mitata. Tästä on myös todisteena peit-

tomatriisi luvussa 1.2.  

 

Tutkimuksen reliabiliteetti määritellään kyvyksi tuottaa tuloksia, jotka eivät ole sattu-

manvaraisia. Reliabiliteettia on validiteetin tavoin sekä sisäistä että ulkoista. Sisäinen 

reliabiliteetti voidaan tutkimuksessa todeta mittaamalla sama tilastoyksikkö useammin. 

Tutkimus on reliaabeli, jos mittaustulokset ovat samat. Tutkimuksen ulkoinen reliabili-

teetti tarkoittaa sitä, että mittaukset ovat toistettavissa myös muissa tutkimuksissa ja 

tilanteissa. (Heikkilä 2008, 187.) 

 

Reliabiliteetin puutteellisuus johtuu yleensä satunnaisvirheistä. Satunnaisvirheitä aiheut-

tavat otanta sekä erilaiset mittaus- ja käsittelyvirheet. Tiettyyn rajaan saakka tulosten 
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tarkkuus riippuu otoksen koosta: mitä pienempi otos, sitä sattumanvaraisemmat tulok-

set. Tämä saattaa johtaa epätarkkaan tietoon todellisesta keskiarvosta. Reliabiliteettia 

voidaan tarkastella myös mittauksen jälkeen. Mitataan samaa asiaa kahdella tai useam-

malla kysymyksellä eli käytetään kontrollikysymystä. (Heikkilä 2008, 187). 

 

Tutkimuksen reliabiliteettia puoltaa se, että tutkimus oli kokonaistutkimus. Tällä voi-

daan minimoida tutkimustulosten sattumanvaraisuus. Tutkimuslomakkeessa oli muu-

tama kontrollikysymys, jotka mittasivat samaa asiaa. Esimerkiksi väite: Johtajiston ja-

kautuminen eri ikäkausiin on aiheuttanut eripuraa johtajistossa. Kahdeksan lippukun-

nanjohtajaa oli täysin samaa mieltä tai jokseenkin samaa mieltä väitteen kanssa. Väittee-

seen liittyi avoin kysymys: Jos johtajiston jakautuminen eri ikäkausiin on aiheuttanut 

eripuraa, niin millaista? Tähän kysymykseen saatiin juuri kahdeksan avointa vastausta.  

Kysymysten vastaukset eivät siis olleet ristiriidassa toistensa kanssa. 

 

Kontrollikysymyksillä voidaan myös selvittää, että vastaaja lukee kysymykset eikä vain 

vastaa sattumanvaraisesti. Avoimiin kysymyksiin saatiin paljon samoja ja samankaltaisia 

vastauksia, mitä ei voi pitää sattumana. Tutkimustulokset syötettiin Exceliin ja analysoi-

tiin PASW – ohjelmalla. Tämän takia mittaus- ja käsittelyvirheitä ei pitäisi olla tutki-

muksessa. Näin ollen voidaan todeta tutkimuksen reliabiliteetin olevan kunnossa. 

 

5.2 Vastaukset tutkimusongelmiin 

Tämän tutkimuksen tavoitteena oli selvittää miten uusi partio-ohjelma on vaikuttanut 

lippukuntien arkeen ja johtajiston toimintaan. Pääongelman lisäksi tutkimuksessa oli 

kolme alaongelmaa: mitä muutoksia uusi partio-ohjelma on aiheuttanut lippukunnan 

arjessa, miten johtajiston työmäärät sekä osallistuminen ja asenteet ovat muuttuneet 

sekä toteutuvatko kaikki ikäkaudet oikeasti lippukunnissa. Alaongelmiin saatiin tutki-

muksella vastaukset, jonka takia voidaan todeta, että uudella partio-ohjelmalla on ollut 

vaikutusta lippukunnan arkeen ja johtajiston toimintaan. 

 

5.2.1 Uuden partio-ohjelman aiheuttamat muutokset lippukunnassa 

Kuten aikaisemmin on todettu, on vastuu yhdistyksen toiminnasta ja tehtävän toteu-

tumisesta on yhdistyksen hallituksella. Tämän takia on tärkeää tutkia uuden ohjelman 
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vaikutuksia yhdistyksen hallituksen toimintaan. Kolmasosa kyselyyn vastanneista lippu-

kunnista koki, että uusi partio-ohjelma oli vaikuttanut lippukunnan hallituksen ko-

koonpanoon. Suurin muutos oli ikäkausivastaavien kasvanut määrä hallituksen jäseninä. 

Lippukunnissa haluttiin, että ikäkausitoiminta, joka on lippukunnan tehtävä, säilyy halli-

tuksen valvonnan alaisena.  

 

Tällä päätöksellä on kuitenkin seurauksensa, joka ilmeni kyselystäkin. Alle 18-vuotiaat 

eivät enää toimi lippukuntien hallituksissa. Uusi partio-ohjelma tukee kuitenkin edel-

leen nousujohteisuutta. Nyt nousujouhteisuuden ikä on vain kasvanut hallitustoimin-

nan kohdalla. Aikaisemminkin nuorille tarjottujen vastuutehtävien kirjo oli monipuoli-

sempi. Nyt nuorempien vastuulliset tehtävät ovat vain erilaisia kuin ennen, mutta ne 

eivät ole kadonneet minnekään. 

 

73 prosentissa lippukuntia partiopestien lukumäärä on kasvanut uuden partio-ohjelman 

takia. Näistä pesteistä 89 prosenttia liittyi uusiin ikäkausiin. Partiopestien määrän kasvu 

oli kohdistunut enemmän pieniin lippukuntiin, joilla on vähemmän johtajia. Johtajako-

kouksia oli tullut lisää 15 prosenttiin lippukunnista. Uudet kokoukset liittyivät vahvasti 

uusiin ikäkausiin. Johtajakokoukset sekä ikäkausiin liittyvät tapahtumat muodostavat 

lippukunnan arjen. Kun ikäkausien määrä lisääntyy, tietää se lisää ryhmiä, joille pitää 

viikoittaisia kokouksia, lisää retkiä ja lisää kokouksia, joissa tätä toimintaa suunnitellaan. 

 

Partiopestien ja kokousten määrien kasvu on tärkeää johtajien jaksamisen kannalta. 

Yksi suuri vaikuttaja vapaaehtoistoimintaan lähtemisessä on se, että vapaaehtoisella on 

riittävästi aikaa vapaaehtoistoiminnan toteuttamiseen. Jos olemassa oleva vapaaehtoi-

suuden viitekehys muuttuu radikaalisti, voi olla mahdollista, että vapaaehtoinen lopettaa 

vapaaehtoistoiminnan. 

 

Eräitä tärkeimpiä johtajakokouksia ovat neuvostot. Johtajaneuvosto on kaikkien johta-

jien yhteinen kokous, jossa käydään läpi kuulumisia ja suunnitellaan lippukunnanyhtei-

siä tapahtumia. Ennen uutta partio-ohjelmaa järjestettiin laumanjohtajaneuvostoja ja 

vartionjohtajaneuvostoja lippukunnissa. Näistä neuvostoista laumanjohtajat ja vartion-

johtajat saivat vinkkejä toimintaan sekä vertaistukea, joka on tärkeä vapaaehtoisuuden 

muoto. 
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Uuden ohjelman myötä vastaavat ikäkaudet kasvoivat kolmeen, sudenpennut, seikkaili-

jat ja tarpojat. Huomattavaa kuitenkin on, että laumanjohtajaneuvostoja ja vartionjohta-

janeuvostoja järjestetään noin 40 prosentissa lippukuntia, mutta joukkueenjohtajaneu-

vostoja vain 25 prosentissa lippukuntia. Mitä pienempi lippukunta oli, sitä vähemmän 

siellä järjestettiin ikäkausien omia johtajaneuvostoja.  

 

Vastauksista kävi ilmi, että seikkailijaohjelma ei ole vielä vakiintunut lippukuntiin, mikä 

saattaa vaikuttaa siihen, että monissa lippukunnissa ei järjestetä seikkailijajoukkueenjoh-

tajaneuvostoja. Kävi myös ilmi, että osassa lippukuntia seikkailijat ja tarpojat toimivat 

yhdessä, jolloin voi olla, että lippukunta järjestää vain vartionjohtajaneuvostoja. Johta-

janeuvostot ovat tärkeitä vertaistuen ja jaksamisen lähteitä partiossa. Kuitenkin on huo-

lestuttavaa, että kaikki lippukunnat eivät mahdollista tätä tukea tasapuolisesti kaikille 

ryhmänjohtajille.  

 

Voisi siis todeta, että uusi partio-ohjelma on aiheuttanut muutoksia lippukunnan halli-

tuksessa, johtajiston pestien määrässä sekä kokousten määrässä. Näin ollen ensimmäi-

seen alaongelmaan on saatu vastaus tutkimuksella. 

 

5.2.2 Johtajiston työmäärät, osallistuminen ja asenteet 

Lippukunnanjohtajat kokevat johtajistonsa työllistyneemmäksi kuin vanhan ohjelman 

aikana. Huojentavaa oli se, että vaikka matka uuteen partio-ohjelmaan koettiin rankaksi, 

oli lippukunnanjohtajat sitä mieltä, että tekemisen henki ei ole kadonnut johtajistosta. 

Uusi ohjelma eroaa vanhasta siinä määrin, että vanhassa ohjelmassa yli 15-vuotiaat oli-

vat johtajia. Uusi ohjelma jakaa johtajat kolmeen eri ikäkauteen: samoajiin, vaeltajiin 

sekä aikuisiin. 

 

Nyt tarkoituksena on oman ohjelman suorittamisen lisäksi toimia johtajatehtävissä. 

Lippukunnanjohtajat kokevat, että omaan ikäkausiohjelmaan on työllistänyt johtajia 

entisestään. Yleinen mielipide oli kuitenkin, että johtajat osallistuvat mielellään omaan 

ohjelmaan. Suurimpana syynä ohjelmaan osallistumattomuuteen olivat: aika ei riitä sekä 

johtajat eivät ole ehkä ohjelman kannalta tarpeeksi itseohjautuvia. 
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Yhtenä kysymyksenä kysyttiin, että onko johtajiston jakautuminen eri ikäkausiin aiheut-

tanut mahdollisesti eripuraa lippukunnassa. Suurimmaksi osaksi näin ei ollut käynyt, 

mutta jossakin lippukunnissa se ilmeni kommunikaation vähenemisenä sekä osallistu-

minen ikäkausiohjelmaan on koettu takapakiksi, sillä johtamisessa on tarpeeksi haastet-

ta. Lisäksi ryhmien kasvanut määrä on johtanut siihen, että kaikkea ei saa tehdä kave-

reiden kanssa sekä kiire hiertää ihmissuhteita. 

 

Puolet kyselyyn vastanneista lippukunnanjohtajista vastasi myönteisesti työmäärien 

kasvuun partiopesteissä. Yleinen käsitys kuitenkin oli, että lähinnä pestien määrä oli 

kasvanut, mutta johtajien määrä ei ollut, mikä johtaa siihen, että samoilla johtajilla on 

useampia pestejä. Eniten työmäärät olivat kasvaneet ikäkausivastaavien ja lippukunnan-

johtajan pesteissä. 

 

Partiotoiminnan pestikenttä on kuitenkin laaja ja kattaa monenlaisia erilaisia pestejä. 

Tämä on hyvä asia sen takia, että monille johtajille kasaantuu useampia pestejä. Eriko-

koiset tehtävät ottavat paremmin huomioon ihmisten erilaiset elämäntilanteet ja mah-

dollistavat useamman erilaisen pestin valitsemisen.  

 

Uusi partio-ohjelma on siis vaikuttanut monella tapaa lippukuntien johtajistoihin, mutta 

yleistunnelma lippukunnanjohtajien vastauksissa oli positiivinen. Johtajistosta on kui-

tenkin tärkeä pitää huolta, sillä se on lippukunnan toiminnan ehto. Ilman vapaaehtoisia 

ei ole yhdistystäkään. Näin ollen toiseen alaongelmaan on saatu vastaukset tutkimuksen 

kautta. 

 

5.2.3 Ikäkaudet lippukunnissa 

Uuteen partio-ohjelmaan kuuluu oleellisena osana se, että jokainen lippukunnan jäsen 

saa juuri hänelle tarkoitettua partio-ohjelmaa. Tämän takia ikäkausia ei saa yhdistää. 

Yhdistämällä ikäkausia keskenään kasvatustavoitteet eivät enää toteudu. Onneksi tut-

kimuksen tulokset näyttävät siltä, että suurin osa lippukunnista pyörittää ikäkausitoi-

mintaa itsenäisesti tai yhteistyössä toisen ikäkauden kanssa.  Vanhemmissa ikäkausissa 

(samoajat ja vaeltajat) toiminta on enemmän yhdistettyä, niin kutsuttua johtajatoimin-
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taa. Suurimmat syyt ikäkausien yhdistämiseen ovat johtajiston pieni määrä sekä pieni 

ikäkausi. 

 

Merkkien jakaminen on erityisen tärkeää pienille lapsille partiossa. Merkit on suunnitel-

tu tukemaan kyseisen ikäkauden ohjelmaa sekä sen suorittamista. Partiomerkkejä jae-

taan kiitettävästi lippukunnissa. Päätösmerkkejä ei kuitenkaan vielä jaeta ahkerasti. Niil-

lä saisi ikäkauden toiminnan päätettyä tyylikkäästi. On kuitenkin lippukuntia, joissa par-

tiomerkkejä ei jaeta. Osassa lippukuntia partiolaiset ostavat ne itse. 21 prosenttia olivat 

kuitenkin sitä mieltä, että merkit eivät ole tärkeä osa toimintaa. 

 

Kaikki kyselyyn vastanneet lippukunnat ovat sanoneet paperilla, että heillä toimii kaikki 

viisi uutta ikäkautta. Kolmas alaongelma etsikin vastausta juuri tähän. Kuten vastauksis-

ta saattaa nähdä, kaikki ikäkaudet eivät vielä toteudu oikeasti lippukunnissa, mutta 

suunta on oikea. 

 

5.3 Kehitysehdotukset 

Suurin ongelma, joka näkyi monessa vastauksessa, on johtajien työmäärien kasvu. 

Ryhmien määrät ovat kasvaneet, mutta johtajien määrää ei ole saatu kasvamaan samal-

la. Itse asiassa johtajaksi tulon ikäkin on noussut. Tässä kyselyssä ei selvitetty sitä, ovat-

ko lippukunnat koettaneet rekrytoida lisää johtajia lippukuntaansa. Ehdottaisin kuiten-

kin, että kehitettäisiin johtajaikäisten rekrytointiin lisää apukeinoja ja että jo olemassa 

olevaa vapari -hanketta mainostettaisiin vielä enemmän lippukunnille.  

 

Vapari – hanke on Suomen Partiolaisten vapaaehtoisten aikuisten rekrytointihanke. Sen 

tarkoituksena on auttaa lippukuntia rekrytoimaan lisää aikuisia mukaan partiotoimin-

taan. Partiossa ei tällä hetkellä ole useaa aikuisena partioon liittynyttä. Lippukuntien 

tulisi nähdä retkelle lähtevä vanhempi, joka tulee tekemään ruokaa, ennemmin voima-

varana, kuin taakkana. Tähän tulisi myös panostaa. 

 

Jos lippukunta saisi kasvatettua johtajien ja aikuisten määrää, helpottuisi sillä johtajien 

työmäärät, päällekkäiset ja ylikuormitetut pestit sekä ikäkausien itsenäinen toiminta. 

Tällä hetkellä suurin syy ikäkausien yhdistämiseen on vähäinen johtajiston määrä sekä 
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pienet ikäkaudet. Jos johtajia olisi enemmän, voisi myös jäseniä rekrytoida lisää, jolloin 

ikäkaudet kasvaisivat. 

 

Johtajaikäiset eivät osallistu ahkerasti omaan ikäkausiohjelmaansa. Ikäkauteen kuuluvat 

johtajat eivät jaksa itse järjestää itselleen ohjelmaa, he tahtoisivat aikuisten järjestävän 

sitä heille. Kun aikuiset järjestävät jotain, on osanotto niukkaa ja asenne huono. Ohjel-

ma ei motivoi heitä tarpeeksi, vaan kaverit ovat kivempia. Tämä on mielestäni suuri 

ongelma uudessa partio-ohjelmassa. Täytyisi siis kehittää jotain, mikä saisi johtajat in-

nostumaan omasta ohjelmasta. Tästä esimerkkinä voisi olla vihkonen, jossa olisi lippu-

kunnille valmiita vinkkejä, miten ohjelman aktiviteetteja voisi tehdä kätevästi kololla tai 

osaston retkellä. 

 

Tulisi myös miettiä vaihtoehtoisia tapoja, joilla lippukuntien hallituksen keski-ikää saa-

taisiin laskettua niin, että nuoret pääsisivät vaikuttamaan myös hallitustoiminnassa. Se 

on asia, mistä partiossa ollaan ylpeitä, mutta joka ei enää uuden ohjelman myötä toteu-

du. Hyvä esimerkki tästä on avointen salkkujen periaate, jossa osa hallituksen paikoista 

on sidottu kiinni pesteihin, kuten ikäkausivastaavat ja osa ovat avoimia, joihin saavat 

hakea kaikki johtajiston jäsenet. 

 

Johtajien vertaistuki on erityisen tärkeää. Johtajaneuvostoja on kuitenkin monenlaisia ja 

kuten tutkimus osoitti, pienet lippukunnat eivät pysty järjestämään niitä kaikkia. Tämän 

takia lippukunnat voisivat kokeilla ryhmänjohtajaneuvostoja, joissa olisi aluksi kaikille 

yhteisiä vinkkejä ja tukea ja sen jälkeen jakauduttaisiin ikäkausittain keskustelemaan 

osastojen omista asioista. Tämä ei kuitenkaan toimi, jos lippukunnassa on monta johta-

jaa, jotka kuuluvat useampaan osastoon. 

 

Suomessa on 820 partiolippukuntaa, joista 154 lippukunnalla on käytössä kaikki uuden 

ohjelman mukaiset viisi ikäkautta, ainakin paperilla. Toivonkin, että ne 666 lippukuntaa 

saavat tästä tutkimuksesta virikkeitä, miten he saavuttaisivat kaikki viisi ikäkautta omas-

sa lippukunnassaan. Tutkimus on osoittanut, mitä kompastuskiviä niillä lippukunnilla 

on, joilla on kaikki viisi ikäkautta käytössä. Toivottavasti muut lippukunnat saisivat täs-

tä käytännön vinkkejä, miten toimintaa kannattaa lähteä kasvattamaan. 
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5.4 Oman oppimisen arviointi 

Olen tyytyväinen opinnäytetyön prosessiin ja onnistumiseen. Olin asettanut itselleni 

selkeän päämäärän sekä tiukan aikataulun sen saavuttamiseksi, jonka takia tavoiteeseen 

suunnattiin määrätietoisesti. Etuna työni valmistumiseen nopeassa aikataulussa on ollut 

ohjelmauudistuskoulutusten järjestäminen Pääkaupunkiseudun Partiolaiset ry:ssä sekä 

hyvät projektinhallinta- ja tilastolliset taidot. 

 

Työn teoriaperustan kirjoittaminen tuotti hieman vaikeuksia. Koin sen rajaamisen han-

kalaksi, mutta sain ohjaavalta opettajaltani apua ja etenin projektissa. Kvantitatiivisen 

tutkimuksen teko oli haastavaa. Kuitenkin tulosten analysointi oli paras ja mielenkiin-

toisin osa työtä. Vaikka työni ei liity työelämään, vahvisti henkilöstöön liittyvän opin-

näytetyön tekeminen uskoani siitä, että olen valinnut oikean suuntautumisen liiketalou-

den saralla. Toivonkin työskenteleväni henkilöstöjohtamisen parissa tulevaisuudessa. 
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Liite 2. Kyselylomake 
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Liite 3. Saatekirje 

 

Hei lippukunnanjohtaja! 

  

Teen opintoihini kuuluvaa opinnäytetyötä partio-ohjelman toteutumisesta. Tutkimuksen tarkoituksena on selvit-

tää uuden partio-ohjelman vaikutuksia lippukunnan arkeen ja johtajiston toimintaan. Vastaamalla kyselyyn annatte 

tärkeää tietoa Suomen Partiolaisille. Vastausten perusteella partio-ohjelman tukimateriaaleja voidaan kehittää 

edelleen. Tiedän, että olette juuri vastanneet LPKJ-barometriin ja sen takia tämän kyselyn tuloksia käytetäänkin 

yhdessä LPKJ-barometrin kanssa. 

  

Kyselyyn pääset alla olevasta linkistä: 

  

http://www.webropol.com/P.aspx?id=563996&cid=64077783 

  

Kyselyn täyttäminen vie aikaa noin 15 minuutista puoleen tuntiin. Kyselyn tuloksista tehdään kooste alkusyksystä, 

ja linkki koosteeseen lähetetään kaikille kyselyyn vastanneille. 

  

Vastaathan kyselyyn 31.7. mennessä! 

  

Jos sinulla on jotain kysyttävää kyselystä, ota yhteyttä Pauliina Pietilään (p. 050 337 65 34 

tai pauliina.pietila@maahiset.net). 

  

Kiitos avustasi, ja oikein mukavaa kesänjatkoa! 

  

  

Viestin välitti, 

******************************************** 

Jussi Elo 

Markkinointisuunnittelija 

+358 40 740 4196, 09 8865 1161 

jussi.elo@partio.fi 

  

Suomen Partiolaiset – Finlands Scouter ry. 

Töölönkatu 55, 00250 Helsinki 

Info (09) 8865 1100, faksi (09) 8865 1199 

www.partio.fi 

  

http://www.webropol.com/P.aspx?id=563996&cid=64077783
mailto:pauliina.pietila@maahiset.net
tel:%2B358%2040%C2%A0740%204196
mailto:jussi.elo@partio.fi
http://www.partio.fi/
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Liite 4. Muistutusviesti 

Hei lippukunnanjohtaja! 

  

Vielä on sunnuntaihin aikaa vastata kyselyyn, jonka tarkoituksena on selvittää uuden 

partio-ohjelman vaikutuksia lippukunnan arkeen ja johtajiston toimintaan.  

Kyselyyn pääset alla olevasta linkistä: 

  

https://www.webropol.com/P.aspx?id=563996&cid=64077783 

  

Kyselyn täyttäminen vie aikaa noin 15 minuutista puoleen tuntiin.  

  

Jos sinulla on jotain kysyttävää kyselystä, ota yhteyttä Pauliina Pietilään (p. 050 337 65 

34 tai pauliina.pietila@maahiset.net). 

 

 

 

 

https://www.webropol.com/P.aspx?id=563996&cid=64077783
mailto:pauliina.pietila@maahiset.net
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Liite 5. Alkuperäiset avoimet vastaukset ja kommentit 

Jos hallituksen kokoonpano on muuttunut, niin miten? 

 Osastonjohtajia on hallituksessa aiempaa enemmän, koska osastonjohtajia on ohjelman 

mukaisesti aiempaa enemmän 

 Nykyään hallitukseen kuuluu aiempaa vähemmän varsinaisia jäseniä ja enemmän ikä-

kausivastaavia. 

 Pyrimme kokoamaan hallituksen sitä, että kaikki ikäkaudet olisivat edustettuina siinä. 

 Pestejä on jouduttu yhdistelemään, koska esim. jokaiseen ikäkauteen ei ole luotsia saa-

tu. 

 Uusi tai vanha ohjelma – hallitus päivitetään vuosittain. Myös siis uuden ohjelman ai-

kana. 

 Hallitukseen kuuluu jokaisen ikäkauden johtaja, joten nyt hallitukseen kuuluu enem-

män jäseniä kuin aiemmin. 

 Ainakin sukupuolijakaumaa on pyritty tasaamaan. Olisi kyllä varmaan tehty ilman oh-

jelmauudistustakin. 

 Hallituksesta on jääneet pois entisen ohjelman akela, sampo ja valtermanni ja tilalla on 

vähintään yksi kunkin ikäkauden vastaava. Hallituksesta on poistuneet alaikäiset vas-

tuunkantajat. 

 Hallituksen kokoonpano on muuttunut, muttei partio-ohjelman takia. 

 Ihmiset muuttuvat vuosittain. 

 Ennen kaikki osastonjohtajat olivat hallituksessa. Nykyään kaikki entiset oj:t eli nykyi-

set ikäkausivastaavat (toki pesti ei ole täysin vastaava) eivät mahdu hallitukseemme/ole 

kiinnostuneita asettumaan ehdolle hallituksen vaaliin/hallitusjäsenyyttä ei ”vaadita”. 

 Meillä kokoontuu hallitus ja johtajisto. Hallitus päättää kaikista juridisista asioista ja sii-

hen kuuluu samoajista ylöspäin kaikista ikäkausista edustajat. Se sinällään on muuttu-

nut sillein, että siihen on lisätty tuo määritys. Kuitenkin ymmärtäisin kysymyksen kui-

tenkin meidän tilassa, että onko johtajisto muuttunut. Sekin on saanut määritelmän, et-

tä johtajistoon kokoontuu samoajista ylöspäin olevat kaikki lippukuntalaiset. Ennen 

myös tarpojaikäiset saattoivat osallistua johtajistoon, mutta nyt pelkästään samoajat 

pystyvät olemaan ryhmänjohtajia. 

 Hallituksessa on nykyään joka ikäkaudelle oma vastuuhenkilö. 

 Kaikkien ikäkausien vastaavat istuvat hallituksessa. 

 Vstuualeuita on muuetttu uuden ohjelman mukaisiksi. 

 hallitusta on pyritty ”vanhentamaan”- tämä on kuitenkin yhä vaiheessa. 

 Tullut yksi paikka lisää, jotta jokaisella ikäkaudelle on oma vastuuhlö. 

 Entiset sampo, laumojen edustaja ja vartioiden edustuja vaihtuivat hallituksen jäseniksi 

1-3, eli heillä ei ole nykyisin mitään virallista pestiä. 

 normaalia vaihtuvuutta 
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Jos pestien lukumäärä on kasvanut lippukunnassa, onko tullut muita kuin uusiin ikä-

kausiin liittyviä pestejä? 

 Kalustevastaava, ansiomerkkivastaava 

 Kisavastaava 

 KoVa 

 KoVa isommassa roolissa 

 web-vastaava 

 

Jos johtajakokousten määrä on kasvanut, niin mitä kokouksia on tullut lisää? 

 Eri ikäkausien johtajat kokoontuvat omissa porukoissaan johtajakokouksiin johtaja-

neuvostojen lisäksi. Ennen näitä eri ikäkausien johtajien kokouksia oli kahta erilaista 

(laumanjohtajat ja vartionjohtajat) nykyään kolme (akelat, sammot ja tarpojajohtajat). 

 Pidämme ikäkausivastaaville oman kokouksensa, joka on nimeltään Luotsiasema. 

 Kokousten määrä on lisääntynyt lähinnä ikäkausien omien johtjakokousten myötä. 

 Uuden ohjelman koulutuskokouksia. 

 Uutena on tullut IKVN eli ikäkausivastaavien neuvosto, joka kokoontuu noin neljä 

kertaa vuodessa miettimään ”suuria linjoja”. Osittain kokoukset ovat avoimia kaikille ja 

etenkin hallitukselle. Ikäkausivastaavat vaihtavat kuulumisia ja antavat sekä saavat ver-

taistukea. Lisäksi mietitään esim. siirtymiä, linjanvetoja uuden ohjelman toteuttamises-

sa, eräpainotteisuutta, johtajakuvioita ym. IKVN:n johtaa joko LPKJ tai LPKJA. 

 Voisi sanoa, että jokainen samoajien kokous on eräänlainen johtajakokous, mutta meil-

lä kasvu on varmaan pääosin oman johtajisto uudistuksen myötä tullut. 

 LPK:mme on kaikille yhteinen kokous neljä kertaa vuodessa, mutta edellisellä toimin-

takaudella yhtäkään ei saatu järjestettyä järjestäjien kiireiden takia. 

 Seikkailijaosaston keskeiset kokoukset. 

 Ikäkausijohtajakokouksia, sampo- ja luotsikokouksia 

 

Jos johtajat eivät osallistu mielellään omaan ohjelmaan, niin miksi? 

 Avustus- ja johtamistehtävät koetaan mielekkäämmiksi kuin oman ikäkauden toteut-

taminen 

 laiskuus 

 osallistuvat siihen mita on, mutta osallistuisivat varmasti enemman mielellaan, mutta 

vertaisjohtajuus ei ole toiminut tarpeeksi hyvin, tarvitsisivat paljon tukea tai etta oman 

ryhman johtajuus olisi ainoa pesti 

 Piirin ikäkausitapahtumiin tuntuu olevan hankala lähteä, eikä lippukunta järjestä johta-

jaikäisille juurikaan omaa ohjelmaa. 

 tottumattomuus omaan ohjelmaan 

 Uudessa ohjelmassa aikuisikäkaudelle ei ole kovin paljoa aktivitetteja 

 Vartionjohtajilla on ajoittaista motivaationpuutetta ja asenneongelmia… 

 Motivaation puute 
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Jos johtajiston jakautuminen ikäkausiin on aiheuttanut eripuraa, niin millaista? 

 No enemmän kommunikaation vähenemistä plus jokaisella ryhmällä oma tapa toimia 

mikä tekee sitä että lippukunnnan retkillä ohjelma tehdään omilla ryhmillä harvemmin 

laajemmin 

 Aluksia johtajistoa hiersi erityisesti entisten vartionjohtajien jakautuminen kahteen eri 

ikäkauteen. Nyt ongelma on mielestäni jo saatu ratkaistua. 

 Varsinkin tarpojien ja samoejien roolijaot ovat sekaisin. Ja tarpojat kokevat vääryyttä 

kun eivät vielä pääse johtajiksi. Vanhassa ohjelmassa olisivat päässeet. Samoajat ovat 

tympääntyneitä aloittamaan johtajapestiään uudestaan alusta, kun ovat parhaimmat jo 

sen 2-3 vuotta vartiota vetäneet. Myöskään ROK ei ole saanut jalansijaa nuorten kes-

kuudessa. Sitä ei mielletä johtajakoulutukseski. 

 Identiteettikriisi jossain määrin: aiemmin aikuisista tulikin jälleen ohjelmansuoritusikäi-

siä.. –tai siis olisi pitänyt tulla.. 

 ryhmiä enemmän; johtajia suunnilleen sama määrä. Ei riitä joka paikkaan ja aina ei pää-

se tietyn kaverin kanssa. 

 Haluttaisiin olla 14-.. tarpojaja (vja) samoaja. Tehty vähän poikkeusjärjestelyjä ja annet-

tu olla samoaja. 

 Osallistuminen ikäkausiohjelmaan koetaan takapakiksi. Johtamisessa on haastetta kyl-

liksi vaeltajaikäisille. 

 Vaeltajaikäkauteen kuuluvat johtajat eivät ole itse olleet valmiita järjestämään tai teke-

mään oman ikäkauden ohjelmaa. He toivovat heille valmiiksi järjestettyä ohjelmaa, jo-

hon vain osallistutaan. Aikuisten tätä järjestäessä osallistuminen on erittäin niukkaa ja 

asenne huonoa. Kiire vaivaa kovasti. 

 

Jos työmäärät ovat kasvaneet, niin missä pesteissä ja miten? 

 Yhdellä johtajalla on useampi pesti lpk:ssa, koska johtajia ei riitä joka ikäkauteen johta-

jiksi tai aikuisiksi tuiksi. Lpk:n hallituksen 6:sta jäsenestä viidellä on hallituspestin lisäk-

si vähintään kaksi muuta tehtävää lpk:ssa. 

 Kaikissa osastonjohtajien pesteissä sudenpentuosaston johtajaa lukuun ottamatta työ-

määrä on kasvanut. Osaston omia ja osastojen välisiä tapahtumia on huomattavasti ai-

empaa enemmän ja aikuisten johtajien puutteessa osastonjohtaja joutuu toimimaan li-

säksi ”kummijohtajana” kaikille osaston nuoremmille johtajille henkilökohtaisen kum-

mijohtajuusjärjestelmän sijaan. 

 Lippukunnanjohtaja ja monet muut sen takia kun on enemmän toimivia ryhmiä joilla 

on omat tarpeensa 

 Erityisesti samoajaluotsin ja vaeltajaluotsin pestit tuntuvat tällä hetkellä varsin isoilta. 

Suurin syy siihen on se, että näiden ikäkausien ohjelmaa yritetään vasta saada kunnolla 

käyntiin. 

 ikäkausivastaavien pesteissä pitää olla kokoajan enemmän tekemässä ja tukemassa 

 Muutamat ihmiset ovat joutuneet hoitamaan yhdistettyjä pestejä, koska ihmisiä ei ole 

tarpeeksi. Uuden opettelu ja opettaminen on vienyt hirveästi resursseja. 
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 Lippukunnassamme on käytössä ikäkausvastaavat. Koska luotsien tärkeyttä painote-

taan uudessa ohjelmassa ja niihin meillä ei riitä tekijöitä silloin luotsien hommat ka-

saantuu ikäkausivastaaville. 

 Aktiivisille on löytynyt aina paljon monentason tehtävää – niin vanhan kuin uudenkin 

ohjelman aikana. 

 Seikkailijoiden ja tarpojien ja samoajien ikäkausivastaavat verrattuna aiempaan sammon 

rooliin. Johtajat tekevät yhtestyötä keskenään, luotsien/sampojen kanssa ja myös nuor-

ten kanssa suoraan. 

 luotsit, kun sellaista tehtävää ei ennen ollut tai vanhan ohjelman mukaista vaeltajatoi-

mintaa ei toteutetttu Sammon tehtävä on käytännössä ihan uusi ja todella vaativa ta-

voitteiden saavuttamiseksi 

 LPKJ:n tehtävässä on haastavaa olla, kun ikäkausien parissa toimivat johtajat eivät 

syystä tai toisesta lue ja sisäistä materiaaleja. 

 lippukunnanjohtajalla, laumanjohtajilla.. 

 LPKJ:n rooli on rikastunut ikäkausivastaavien neuvoston pitämisellä. Toksi samanlai-

nen ”huolehtiminen” kuuluu ”vanhaankin” LPKJ:n pestiin. Kuitenkin mielestäni sään-

nöllinen tapaaminen ja alas istuminen koko IKV-porukan kesken on ollut tarpeellista 

ja selkeyttänyt koko lippukunann linjaa ja tilaa ohjelmauudistuksessa. Vastuu ohjelman 

toteutumisesta on koko johtajistolla, kuitenkin viime kädessä hallituksella ja LPKJ:lla. 

 Varmaan meillä on herätty siihen, että nuoria johtajia pitää tukea enemmän pestissää. 

Tosin herätys kävi jo vähän ennen uudistusta ja se on parantunut uuden ikäkausijärjes-

telmän myötä. 

 ikäkaussvastaavat 

 Lpkj ja ikäkausivastaavien (osaston johtajien). Aiempaa enemmän suunnittelua ja ko-

koustamista, jopa useita kokouksia aktiviteettejä päällekkäin. aika ja työtunnit ei riitä. 

 Seikkalijaosaston kanssa ainaki haastetta ehtiä suorittamaan taitomerkkejä normaalioh-

jelman lisäksi. 

 Ainoastaan siinä, että johtajia pitää olla enemmän kun ryhmiä on enemmän kuin en-

nen. 

 Ennen sudenpentujen koordinointiin riitti yksi ihminen, samoin vartiolaisten. Nyt tar-

vitaan erikseen joku seikkailijoille ja samoajille, tai sitten yksi todella ylityöllistetty mo-

lemmille. 

 Puuttuvien ikäkausivastaavien tehtävät jäävät lpkj:lle. 

 Pestit ovat pikemminkin kasautuneet samoille henkilöille. LPKJ:lla enemmän huoleh-

timista, kun ei ole tarpeeksi aikuisia ottamaan vastuuta ikäkausista. Onneksi nyttemmin 

on entisistä samoajista kasvanut vastuullisia vaeltajia ottamaan luotsien pestejä. 

 Lähinnä johtuen seurakuntaliitoksesta ja uuteen ohjelmaan perehtymisestä. 

 Aikaisemman ohjelman mukaan vartiolaia veti 1-2 johtajaa. Uudessa ohjelmassa on se-

kä seikkailijoita että tarpojia ja johtajia tarvitaan nyt 2-4. Ryhmien lukumäärä on kasva-

nut ja siten tarvitaan enemmän ryhmänvetäjiä. 

 Ei välttämättä niinkään yhdessä pestissä, mutta kokonaisuudessaan uuden ohjelman 

myötä johtajia tarvitaan enemmän tai sitten yhdellä johtajalla on monta pestiä. 
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Jos lippukunta ei jaa merkkejä, niin miksi? 

 aktiivisuudeb puute ja ohjelman tuoreus 

 Ei ole vielä ohjeistettu ikäkauden johtajia, eikä heillä itsellään ole kiinnostusta asiaan. 

 Esimerkiksi vaeltajat eivät suorita varsinaista ohjelmaa, vaan enemmänkin omia projek-

tejaan. Partiokaverien kanssa tekeminen on tärkeämpää kuin merkit.. Päätösmerkkejä 

ei olla vielä oikein omaksuttu. 

 Ikäkausiohjelmaa ei suoriteta niin suoraviivaisesti. 

 Laumat ja ryhmät ostavat osittain itse merkit ryhmäläislle 

 Lippukunta mahdollistaa ohjelman toteutukseen liittyvät merkit, päätösmerkki on so-

vittu hankittavaksi itse – jos niin haluaa. Osa lopettaa kesken, eikä halua ao. merkkiä 

lainkaan.. 

 Merkkien suorittaminen tai jakaminen ei ole ikinä ollut merkittävä osa lippukuntamme 

toimintaa. 

 osa merkeistä jaetaan lpk:n toimesta 

 samoaja- ja vaeltajatoiminta ei ole lahtenyt kunnolla kayntiin ohjelman mukaisesti 

 Samoaja ja vaeltajatoiminta vasta aluillaan 

 Samoajat ja vaeltajat eivät koe omia merkkejään mitenkään tärkeiksi. 

 Uudet ikäkaudet eivät ole vielä täysin sisäänajettuja 

 Vaeltajatoiminta ja samoajatoiminta on vähäistä, eikä merkkejä siksi ole jaettu  
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Liite 6. Frekvenssit 

Onko hallituksen kokoonpano muut-

tunut uuden ohjelman myötä? 

 Frekvenssi Prosentti 

Kyllä 19 34,5 

Ei 36 65,5 

Yhteensä 55 100,0 

 

Onko pestien lukumäärä kasvanut 

lippukunnassa uuden ohjelman myö-

tä? 

 Frekvenssi Prosentti 

Kyllä 40 72,7 

Ei 15 27,3 

Yhteensä 55 100,0 

 

Jos pestien lukumäärä on kasvanut, 

niin onko tullut muita kuin uusiin 

ikäkausiin liittyviä pestejä? 

 Frekvenssi Prosentti 

Kyllä 6 10,9 

Ei 49 89,1 

Yhteensä 55 100,0 

 

Laumanjohtajaneuvosto 

 Frekvenssi Prosentti 

Valittu 24 43,6 

Ei 31 56,4 

Yhteensä 55 100,0 

 

Joukkueenjohtajaneuvosto 

 Frekvenssi Prosentti 

Valittu 14 25,5 

Ei 41 74,5 

Yhteensä 55 100,0 

 

Vartionjohtajaneuvosto 

 Frekvenssi Prosentti 

Valittu 22 40,0 

Ei 33 60,0 

Yhteensä 55 100,0 



 

 

72 

 

Johtajaneuvosto 

 Frekvenssi Prosentti 

Valittu 50 90,9 

Ei 5 9,1 

Yhteensä 55 100,0 

 

Johtajisto on työllistetympi nyt kuin vanhan ohjel-

man aikana 

 Frekvenssi Prosentti 

Täysin eri mieltä 2 3,6 

Jokseenkin eri mieltä 7 12,7 

Ei samaa eikä eri mieltä 8 14,5 

Jokseenkin samaa mieltä 24 43,6 

Täysin samaa mieltä 14 25,5 

Yhteensä 55 100,0 

 

Omaan ikäkausiohjelmaan osallistuminen vaikuttaa 

johtajiston työllistymiseen 

 Frekvenssi Prosentti 

Täysin  eri mieltä 1 1,8 

Jokseenkin eri mieltä 7 12,7 

Ei samaa eikä eri mieltä 10 18,2 

Jokseenkin samaa mieltä 24 43,6 

Täysin samaa mieltä 13 23,6 

Yhteensä 55 100,0 

 

Johtajat osallistuvat mielellään omaan ikäkausioh-

jelmaan 

 Frekvenssi Prosentti 

Täysin eri mieltä 3 5,5 

Jokseenkin eri mieltä 12 21,8 

Ei samaa eikä eri mieltä 12 21,8 

Jokseenkin samaa mieltä 19 34,5 

Täysin samaa mieltä 9 16,4 

Yhteensä 55 100,0 
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Tekemisen henki on säilynyt johtajistossa uuden 

ohjelman myötä 

 Frekvenssi Prosentti 

Täysin eri mieltä 1 1,8 

Jokseenkin eri mieltä 10 18,2 

Ei samaa eikä eri mieltä 9 16,4 

Jokseenkin samaa mieltä 20 36,4 

Täysin samaa mieltä 15 27,3 

Yhteensä 55 100,0 

 

Johtajiston jakautuminen eri ikäkausiin on aiheutta-

nut eripuraa johtajistossa 

 Frekvenssi Prosentti 

Täysin eri mieltä 22 40,0 

Jokseenkin eri mieltä 15 27,3 

Ei samaa eikä eri mieltä 10 18,2 

Jokseenkin samaa mieltä 7 12,7 

Täysin samaa mieltä 1 1,8 

Yhteensä 55 100,0 

 

Aika ei riitä 

 Frekvenssi Prosentti 

Valittu 45 81,8 

Ei 10 18,2 

Yhteensä 55 100,0 

 

Ohjelma ei ole miellekästä 

 Frekvenssi Prosentti 

Valittu 6 10,9 

Ei 49 89,1 

Yhteensä 55 100,0 

 

Lippukunta ei tue ohjelmaan osallis-

tumista 

 Frekvenssi Prosentti 

Valittu 4 7,3 

Ei 51 92,7 

Yhteensä 55 100,0 
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Ikäkausi on niin pieni, että toiminta 

ei ole miellyttävää 

 Frekvenssi Prosentti 

Valittu 15 27,3 

Ei 40 72,7 

Yhteensä 55 100,0 

 

Muu, mikä? 

 Frekvenssi Prosentti 

Valittu 7 12,7 

Ei 48 87,3 

Yhteensä 55 100,0 

 

Sudenpennut 

 
Frekvenssi 

Pro-

sentti 

Itsenäisesti 49 89,1 

Yhteistyössä vanhemman 

ikäkauden kanssa 

5 9,1 

Yhdistettynä vanhemman 

ikäkauden kanssa 

1 1,8 

Yhteensä 55 100,0 

 

Seikkailijat 

 Frekvenssi Prosentti 

Itsenäisesti 39 70,9 

Yhteistyössä vanhemman 

ikäkauden kanssa 

13 23,6 

Yhdistettynä vanhemman 

ikäkauden kanssa 

3 5,5 

Yhteensä 55 100,0 

 

Tarpojat 

 Frekvenssi Prosentti 

Itsenäisesti 40 72,7 

Yhteistyössä vanhemman 

ikäkauden kanssa 

13 23,6 

Yhdistettynä vanhemman 

ikäkauden kanssa 

2 3,6 

Yhteensä 55 100,0 
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Samoajat 

 Frekvenssi Prosentti 

Itsenäisesti 32 58,2 

Yhteistyössä vanhemman 

ikäkauden kanssa 

14 25,5 

Yhdistettynä vanhemman 

ikäkauden kanssa 

9 16,4 

Yhteensä 55 100,0 

 

Vaeltajat 

 Frekvenssi Prosentti 

Itsenäisesti 37 67,3 

Yhteistyössä vanhemman 

ikäkauden kanssa 

10 18,2 

Yhdistettynä vanhemman 

ikäkauden kanssa 

8 14,5 

Yhteensä 55 100,0 

 

Pienen ikäkauden vuoksi 

 Frekvenssi Prosentti 

Valittu 11 20,0 

Ei 44 80,0 

Yhteensä 55 100,0 

 

Johtajiston pienen määrän vuoksi 

 Frekvenssi Prosentti 

Valittu 15 27,3 

Ei 40 72,7 

Yhteensä 55 100,0 

 

Toisen ikäkauden ohjelma on huo-

nompaa kuin toisen 

 Frekvenssi Prosentti 

Valittu 1 1,8 

Ei 54 98,2 

Yhteensä 55 100,0 

 

Lippukuntaa on helpompi johtaa, 

kun ikäkausia on vähemmän 

 Frekvenssi Prosentti 

Valittu 5 9,1 

Ei 50 90,9 
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Lippukuntaa on helpompi johtaa, 

kun ikäkausia on vähemmän 

 Frekvenssi Prosentti 

Valittu 5 9,1 

Ei 50 90,9 

Yhteensä 55 100,0 

 

Aloitusmerkki Sudenpentu 

 Frekvenssi Prosentti 

Valittu 50 90,9 

Ei 5 9,1 

Yhteensä 55 100,0 

 

Aktiviteettimerkki Sudenpentu 

 Frekvenssi Prosentti 

Valittu 44 80,0 

Ei 11 20,0 

Yhteensä 55 100,0 

 

Päätösmerkki Sudenpentu 

 Frekvenssi Prosentti 

Valittu 41 74,5 

Ei 14 25,5 

Yhteensä 55 100,0 

 

Aloitusmerkki Seikkailija 

 Frekvenssi Prosentti 

Valittu 47 85,5 

Ei 8 14,5 

Yhteensä 55 100,0 

 

Aktiviteettimerkki Seikkailija 

 Frekvenssi Prosentti 

Valittu 43 78,2 

Ei 12 21,8 

Yhteensä 55 100,0 

 

Päätösmerkki Seikkailija 

 Frekvenssi Prosentti 

Valittu 37 67,3 

Ei 18 32,7 

Yhteensä 55 100,0 
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Aloitusmerkki Tarpoja 

 Frekvenssi Prosentti 

Valittu 44 80,0 

Ei 11 20,0 

Yhteensä 55 100,0 

 

Aktiviteettimerkki Tarpoja 

 Frekvenssi Prosentti 

Valittu 38 69,1 

Ei 17 30,9 

Yhteensä 55 100,0 

 

Päätösmerkki Tarpoja 

 Frekvenssi Prosentti 

Valittu 35 63,6 

Ei 20 36,4 

Yhteensä 55 100,0 

 

Aloitusmerkki Samoaja 

 Frekvenssi Prosentti 

Valittu 36 65,5 

Ei 19 34,5 

Yhteensä 55 100,0 

 

Päätösmerkki Samoaja 

 Frekvenssi Prosentti 

Valittu 30 54,5 

Ei 25 45,5 

Yhteensä 55 100,0 

 

Aloitusmerkki Vaeltaja 

 Frekvenssi Prosentti 

Valittu 34 61,8 

Ei 21 38,2 

Yhteensä 55 100,0 

 

Päätösmerkki Vaeltaja 

 Frekvenssi Prosentti 

Valittu 28 50,9 

Ei 27 49,1 

Yhteensä 55 100,0 
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Merkit ovat liian kalliita 

 Frekvenssi Prosentti 

Valittu 3 5,5 

Ei 52 94,5 

Yhteensä 55 100,0 

 

Partiolaiset ostavat merkit itse 

 Frekvenssi Prosentti 

Valittu 12 21,8 

Ei 43 78,2 

Yhteensä 55 100,0 

 

Merkkejä myyvää kauppaa ei ole lä-

hellä 

 Frekvenssi Prosentti 

Valittu 2 3,6 

Ei 53 96,4 

Yhteensä 55 100,0 

 

Merkkejä ei koeta tärkeäksi osaksi 

toimintaa 

 Frekvenssi Prosentti 

Valittu 6 10,9 

Ei 49 89,1 

Yhteensä 55 100,0 

 

Muu, mikä? 

 Frekvenssi Prosentti 

Valittu 13 23,6 

Ei 42 76,4 

Yhteensä 55 100,0 

 

Lippukunnanjohtaja 

 Frekvenssi Prosentti 

Lippukunnanjohtaja 55 100,0 
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Lippukunta 

 Frekvenssi Prosentti 

Sekalippukunta 33 60,0 

Tyttölippukunta 11 20,0 

Poikalippukunta 11 20,0 

Yhteensä 55 100,0 

 

Partiopiiri 

 Frekvenssi Prosentti 

Pääkaupunkiseudun Partio-

laiset ry 

14 25,5 

Uudenmaan Partiopiiri ry 7 12,7 

Lounais-Suomen Partiopiiri 

ry 

12 21,8 

Hämeen Partiopiiri ry 9 16,4 

Etelä-Karjalan Partiolaiset ry 1 1,8 

Järvisuomen Partiolaiset ry 6 10,9 

Pohjanmaan Partiolaiset ry 4 7,3 

Lapin Partiolaiset ry 2 3,6 

Yhteensä 55 100,0 

 

Lippukunnan koko jaoteltuna 

 Frekvenssi Prosentti 

1-50 3 5,5 

51-100 30 54,5 

101-150 12 21,8 

151-200 7 12,7 

201-250 2 3,6 

251-300 1 1,8 

Yhteensä 55 100,0 
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Liite 7. Ristiintaulukoinnit 

 
Onko pestien lukumäärä kasvanut lippukunnassa uuden ohjelman 
myötä? * Lippukunnan koko jaoteltuna 
 

 

 

Crosstab 

 
Lippukunnan koko jaoteltuna 

Total 1-50 51-100 101-150 151-200 201-250 251-300 

Onko pestien lukumäärä 

kasvanut lippukunnassa 

uuden ohjelman myötä? 

Kyllä   1 21 8 7 2 1 40 

  33,3% 70,0% 66,7% 100,0% 100,0% 100,0% 72,7% 

Ei   2 9 4 0 0 0 15 

  66,7% 30,0% 33,3% ,0% ,0% ,0% 27,3% 

Total   3 30 12 7 2 1 55 

  100,0

% 

100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

 

 
$Neuvostot*LPKKoJao Crosstabulation 

  
Lippukunnan koko jaoteltuna 

Total 1-50 
51-
100 101-150 

151-
200 

201-
250 251-300 

 Laumanjohtajaneuvosto Count 0 8 8 6 1 1 24 

% within 
LPKKoJao 

0,0 % 26,7 
% 

66,7 % 85,7 
% 

50,0 
% 

100,0 % 

  

Joukkueenjohtajaneuvosto Count 0 4 4 5 1 0 14 

% within 
LPKKoJao 

0,0 % 13,3 
% 

33,3 % 71,4 
% 

50,0 
% 

0,0 % 

  

Vartionjohtajaneuvosto Count 1 6 8 6 1 0 22 

% within 
LPKKoJao 

33,3 % 20,0 
% 

66,7 % 85,7 
% 

50,0 
% 

0,0 % 

  

Total Count 3 30 12 7 2 1 55 
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Sudenpennut * Lippukunnan koko jaoteltuna 
 

Crosstab 

 

Lippukunnan koko jaoteltuna 

Total 1-50 51-100 

101-

150 151-200 201-250 251-300 

Sudenpen-

nut 

Itsenäisesti   3 27 11 5 2 1 49 

  100,0% 90,0% 91,7% 71,4% 100,0% 100,0% 89,1% 

Yhteistyössä vanhem-

man ikäkauden kanssa 

  0 2 1 2 0 0 5 

  ,0% 6,7% 8,3% 28,6% ,0% ,0% 9,1% 

Yhdistettynä vanhem-

man ikäkauden kanssa 

  0 1 0 0 0 0 1 

  ,0% 3,3% ,0% ,0% ,0% ,0% 1,8% 

Total   3 30 12 7 2 1 55 

  100,0% 100,0

% 

100,0

% 

100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

 

 
Seikkailijat * Lippukunnan koko jaoteltuna 
 

 

 

Crosstab 

 
Lippukunnan koko jaoteltuna 

Total 1-50 51-100 101-150 151-200 201-250 251-300 

Seikkailijat Itsenäisesti   2 20 9 5 2 1 39 

  66,7% 66,7% 75,0% 71,4% 100,0% 100,0% 70,9% 

Yhteistyössä vanhem-

man ikäkauden kanssa 

  0 10 2 1 0 0 13 

  ,0% 33,3% 16,7% 14,3% ,0% ,0% 23,6% 

Yhdistettynä vanhem-

man ikäkauden kanssa 

  1 0 1 1 0 0 3 

  33,3% ,0% 8,3% 14,3% ,0% ,0% 5,5% 

Total   3 30 12 7 2 1 55 

  100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 
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Liite 8. KruskalWallis -testi 

 


