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Agenda
Aikuispartiolaisten haastattelujen tulokset

Tauko

Ratkaisujen työstöä eteenpäin

Kotitehtävä ja seuraavat askeleet



Aikuisia kiinnostaa osallistua partioon

Kulttuuriset trendit, jotka tukevat partiota

• Elämyshakuisuus
• Käsillä tekemisen uusi arvostus
• Vapaaehtoistyön lasten & nuorten 

parissa lisääntynyt
• Itse valitut yhteisöt 



Kiinnostus kuitenkin lopahtaa jostain syystä melko nopeasti
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• Haastateltiin 5 aikuispartiolaista: 25-50 
vuotiaita, eri elämäntilanteissa olevia naisia ja 
miehiä (perheellisiä ja perheettömiä) sekä eri 
tavalla aikuispartioon sitoutuneita

• Tavoitteena oli selvittää aikuisena partioon 
hakeutuvien päätöksentekoa, toimintaa ja 
motivaatiota ohjaavat tekijät.

• Teemat mm.: syy partion aloittamiseen ja 
lopettamiseen, partiotarina ja siihen liittyvät 
keskeiset tapahtumat, ideaali 
aikuispartiokokemus ja ratkaisuhypoteesien 
läpikäyminen

Ymmärtääksemme ilmiötä paremmin, haastattelimme 
aikuisena partion aloittaneita ja lopettaneita



”Liityin partioon ja aloin vetää yhtä sudenpenturyhmää. Se ei 
tuottanut tulosta, sillä tuntui, että lippukunnassa kaikki tunsivat 
toisensa niin tiiviisti, ettei minulla ollut oikein paikkaa siellä. 
Kahdeksanvuotiaiden sudareiden ystävyys ei riittänyt. Lopetin 
vuoden jälkeen” 

Ennakkotehtävänä ”erokirje” Spontaanit vastaukset ja blogit

Keräsimme analyysin tueksi myös kirjallista aineistoa

Kuvaa ei voi näyttää.



Saimme erilaisia näkökulmia aikuispartioon

Pekka, 42v. 
Vuosi partiossa

Paavo, 37v.
3 vuotta partiossa

Marja, 50v. 
4 vuotta partiossa

Emmi, 25v. 
Ruuhkavuodet 

keskeytti partion

Timo, 45v. 
5v. partiossa 



Pekka – olisi halunnut auttaa, 
mutta kukaan ei vastannut 

”Mietin, että olisko musta jotain 
hyötyä, mutta ei sieltä tullut 
mitään viestiä… mutta jos ei ole 
tarvetta, niin en mä sinne 
väkisinkään tunge.”



Paavo – halusi oikeaksi 
partiolaiseksi

”Virallinen rooli 
aikuispartiolaiselle on se 
sudarijohtaja. Se on ainut 
loppusijoituspaikka ja sit on 
yhdistyspuuhastelua, mutta se 
ei ole oikeaa partiota.”



Marja – haluaisi harrastaa 
lapsen kanssa, muttei saanut

”Tärkeintä on että lapsilla on 
fiksua tekemistä ja oppii fiksuja 
taitoja, mutta sivussa aikuisilla 
pitää olla mielekästä.”



Emmi – aktiivipartiolainen on 
mukana täydellä sydämellä

”Perheen kanssa ei oikein ehti 
olla mukana ja on vaikea tehdä 
puolisydämisesti. Helpompi 
jättäytyä pois kun tehdä 
vähemmän.”



Timo – iloinen aikuis-
partiolainenkin miettii rooliaan

”Vaikeinta on kyllä se roolin 
ottaminen, kun ei oikein ole 
paikkaa siellä. (…)[Siksi] on 
tärkeää saada vertaistukea.”



Sain tutustua aivan mahtaviin tyyppeihin.

Parasta oli lasten kanssa yhdessä tekeminen. 

Sain mahdollisuuden leikkiä lasten kanssa, mitä 
muuten ei aikuisille oikein tarjoudu.

Partio on yhdessä tekemistä ja toisten tukemista. 

Hirveästi ihania yhteisiä muistoja.

Se partiotoimintametsässä oleminen, leirit ja 
kaikki!

Uusille aikuisille oli leirillä kävelyretki – käytiin läpi 
mitä partio on. Kiva hetki ja mä rohkaistuin että 
mulla vois olla annettavaa.

Kommentteja

Vähän ulkopuolinenhan sitä helposti on.

Aikuiset joiden oletetaan vain olevan hiljaista 
työvoimaa leireillä ja retkillä.

Aika yksioikoisia lopulta on ne 
aikuispartiolaisen tehtävät.

Se yhteisö on lopulta sinä ja se alaikäinen 
jonka kanssa vedät ryhmää.

Käytin kaikki vapaat viikonloput tähän. Partio 
tässä elämäntilanteessa on vain yksi 
velvollisuus lisää.

Vaikea miettiä mitä sitä voisi nyt sitten tehdä.

Kaikkea hyvää sinulle. Ehkä taas kohtaamme. On 



Tunnistimme neljä kriittistä kohtaa aikuisen partiopolulla ja 
niihin liittyviä oletuksia

Helppo aloitus Oma yhteisö

Aikuispartiopolku

OMA ROOLIN 
LÖYTÄMINEN

OMA YHTEISÖ & 
VERTAISTUKI KULTTUURIN YLLÄPITO

HELPPO ALOITUS 
PARTIOON

Omia mahdollisuuksia ei 
ole helppo hahmottaa.

Oikeaksi partiolaiseksi 
on vaikea päästä.

Partiokulttuurin 
syvimmän olemuksen 
ymmärtäminen vaatii 
yhteisöä ja aikaa.

Aikuisen oletetaan 
tietävän ja osaavan.



Aikuisen oletetaan tietävän ja osaavan.



Aloitus vaatii kuitenkin myös aikuiselta perustiedot ja -taidot

”Kun liityin, en saanut mitään ilmoitusta, 
että olen jäsen tai edes tervetuloviestiä.(…) 
Minulle jäi sellainen fiilis, että olen mukana 
vain tukemassa toimintaa jäsenmaksun 
muodossa.”

”Johtajan kanssa oli sovittu, että saan 
tutustua toimintaan ja opetella samalla jo 
unohtuneita taitoja sekä kokonaan uusiakin. 
Minun käsitykseni partiosta ei ole se, että 
käyn kerran viikossa yksin yrittämässä 
saada kakkosluokkalaisia oppimaan jotakin, 
mitä en itsekään osaa :/”

Helppo 
aloitus

Oma 
roolin 

löytämi
nen

Oma 
yhteisö

Kulttuur
in 

ylläpito

Mihin olen tullut?
Mitä täällä tapahtuu?

Mitä taitoja pitäisi osata?
Mistä löydän oikeat ihmiset?

Keskeiset kysymykset



Omia mahdollisuuksia ei ole helppo hahmottaa.



Oman roolin ja paikan löytäminen on haasteellista

”Nopeastihan sen näki, että virallinen rooli 
aikuispartiolaiselle on se sudarijohtaja. Kun 
nuoremmat johtajat kasvoivat aikuisikään ja 
alkoivat johtaa ryhmiä, tuntenut että olisi 
muualle tarvetta minulle tai annettavaa.”

”Lopulta minua kiellettiin vetämästä ryhmää, 
vanhempi ei voi vetää tarpojaryhmää. En 
saanut tehdä mitään muutakaan.”

”Nuoretkaan ei oikein tiedä miten 
aikuispartiolaiseen pitäisi suhtautua.” 

”Helpompi jättäytyä pois kun tehdä 
vähemmän.”

Helppo 
aloitus

Oma 
roolin 

löytämi
nen

Oma 
yhteisö

Kulttuur
in 

ylläpito

Miten voisin auttaa?
Mitä kaikkea voisin tehdä?
Miten minua kuunnellaan?
Miten löydän oman paikan?

Keskeiset kysymykset



Oikeaksi partiolaiseksi on vaikea päästä.



Aikuinenkin kaipaa omaa yhteisöä ja hyväksyntää

”Onhan se vähän harvinaista ja outo 
skenaario, kun aikuinen lähtee partioon.”

”Toivoisin että myös meidät aikuisena 
aloittaneet hyväksyttäisiin aidosti 
partiolaisiksi.”

”Jonkun kanssa pitää pystyä puhumaan, 
kun 16- vuotiaan kanssa se voi olla vaikeaa 
puolin ja toisin

”En yrityksistäni huolimatta saanut 
minkäänlaista sosiaalista kontaktia muihin 
lippukunnan aikuisiin.”
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Oma 
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löytämi
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in 
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Miten pääsen osaksi 
yhteisöä?

Miten minusta tulee saman 
arvoinen kuin muut aikuiset?

Keskeiset kysymykset



Partiokulttuurin syvimmän olemuksen ymmärtäminen 
vaatii yhteisöä ja aikaa.



Mitä sitten? – syvempi tarkoitus ja polku puuttuu

”En tuntenut että olisi tarvetta minulle tai annettavaa. 
Kun on suorittanut ne merkit, niin mitä sitten?”

”Ne jotka on kasvanu siihen polkuun on kuitenkin eri 
tavalla messissä, kun papereista lukemalla.”

”No kokemusta on puoli vuotta ja olen käytännössä 
tiedottanut. Meillä ei ole varsinaista partiotoimintaa 
aikuisille. Pelkkää johtajaduunia, joka on 
samanlaista, kuin muukin lasten harrastuksiin 
osallistuminen (+uniformu)”
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in 
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Miten tämä etenee?
Miksi tätä teen?

Entä sitten?

Keskeiset kysymykset



Aikuisen polkua partiolaiseksi tulee tukea

ROOLI: Ainut 
loppusijoituspaikka on 
sudarijohtaja

YKSILÖLLISYYS: ei tilaa 
sille et voi sanoa mitä voi ja 
haluaa tehdä

AIKA: Helpompi jättäytyä 
pois kun tehdä vähemmän

SOSIAALINEN STATUS: 
Partio on selkeä putki, jota ei 
voi enää kulkea aikuisena

YHTEISÖ: En yrityksistäni 
huolimatta saanut 
minkäänlaista sosiaalista 
kontaktia muihin aikuisiin

SISÄINEN MOTIVAATIO: 
Ne, jotka on kasvanu
partiopolkuun on 
sisäistäny sen

SYVEMPI MERKITYS: 
Entä sitten kun on tehnyt 
ne merkit? Mitä sitten?

Aikuispartiopolku

PERUSTIEDOT: kukaan ei 
hakenut mua mukaan 
toimintaan

PERUSTAIDOT: opetan yksin 
jotain mitä en itsekään osaa

OMA ROOLIN 
LÖYTÄMINEN

OMA YHTEISÖ & 
VERTAISTUKI KULTTUURIN YLLÄPITO

HELPPO ALOITUS 
PARTIOON



Aikuisten kiinnostus

Tiedollinen –
Aikuisen informointi

Taidollinen -
Aikuisen tukeminen

Sosiaalinen –
Aikuisen näkeminen

Yhteisöllinen-
Aikuinen mukaan 
yhteisöön



Hypoteesiratkaisuista pidettiin, mutta niiden toteutus mietitytti.



Kerrotaan kokonaiskuva

Tiedostosta ei löytynyt kuvaosaa, jonka suhdetunnus on rId2.

mihin olen tullut & mitä tarvitsee tietää ja osata

Tiedostosta ei löytynyt kuvaosaa, jonka suhdetunnus on rId2.

SP:n tekemänä jokin pohja, ainakin 
tiedot mistä löytyy oikeat yhteystiedot ja 

tapahtumat.

Ettei tästä tule sellanen
nakkilista?

Tässä olis nimet ja joku 
kuvaus mitä osaa.

Tämä avulla voisi sanoa 
nuorille, että on käytettävissä, 

muttei jyräisi heitä.



Kuunnellaan miten ja mitä aikuinen voisi tehdä

Tiedostosta ei löytynyt kuvaosaa, jonka suhdetunnus on rId2.

yksilön kuuntelu ja mielekkään polun etsiminen

Tiedostosta ei löytynyt kuvaosaa, jonka suhdetunnus on rId2.

Ei lippukuntatason kartta, vaan 
jäsentämään laajempaa kuvaa ja 

mahdollisuuksia
Kunhan tämä sitten on mahdollista 

myös toteuttaa..

Lukisko tässä aikuispartiolaiselle sitten 
vaan, että sudarijohtaja?Just tällanen, et voisi 

saada osaamiset käyttöön 
ja voisi kertoa miten paljon 

voi itse olla mukana.



Autetaan löytämään oma yhteisö ja tapa olla

Tiedostosta ei löytynyt kuvaosaa, jonka suhdetunnus on rId2. Tiedostosta ei löytynyt kuvaosaa, jonka suhdetunnus on rId2.

Tämä on juuri se mikä mulla jo olikin, tosi 
tärkeä  - se teki sen perehdytyspassin ja 

motivaatiokartoituksenkin. 

Jos uusille tää olis tehtävien harjoittelua ja muille 
jaksamisen tukemista, mut kuinka tämän toteuttaa? 

Olisko tää lippukuntatasolla vai korkeammalla?

vertaistuki ja mahdollisuus kokea sopeutuvansa ryhmään 



Otetaan kaikki irti aikuispartiolaisista

Alumni-partiolaisuus

Rakennetaan järjestelmä, joka opettaa, miten aikuisia voi käyttää resursseina ja mikä heidän rooli on 

Kaikki irti aikuisista - opas

Ne vois tarjota osaamista käyttöön ja tehdä 
selkeitä projekteja tai olla tuuraajia. 

Jos aikuinen ei tiedä mikä sen rooli on, niin 
ei siellä lippukunnassakaan tiedetä!



Tiedostosta ei löytynyt kuvaosaa, jonka suhdetunnus on rId2.

Rakennetaan askeleet yhteisön jäseneksi
mahdollisuus virallisesti saavuttaa tasavertainen asema muiden yhteisön jäsenten kanssa 

Olis selkeästi se mikä kurssi 
mahdollistaa minkäkin pestin ja mihin ei 

tarvii mitään.

Tää on hyvä, mut entä sitten kun käyny
tämän? Mitä sitten?

polku



HELPPO ALOITUS 
PARTIOON

Aikuiset kaipaavat vertaistukea partiotaipaleelle

Tiedostosta ei löytynyt kuvaosaa, jonka suhdetunnus on rId2.Tiedostosta ei löytynyt kuvaosaa, jonka suhdetunnus on rId2.

Tiedostosta ei löytynyt kuvaosaa, jonka suhdetunnus on rId2.

Aikuispartiopolku

OMA ROOLIN 
LÖYTÄMINEN

OMA YHTEISÖ & 
VERTAISTUKI KULTTUURIN YLLÄPITO



”Kaikki nämähän voivat toteutua aikuispartiopolussa.”



Miten tästä eteenpäin?



Aikuispartiopolku on tapa jäsentää
partiolaiseksi kasvamista

• Tiedot
• Taidot
• Yhteisön ja kulttuurin oppiminen ja ylläpitäminen
• Yhteisön hyväksytyksi tulemisen reitti



Vaeltajat
18–22

Sudenpennut
7–9

Samoajat
15–17

Tarpojat
12–15

Seikkailijat
10–12



2 v3 kk 1-2 v1 v6 kk




