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Haastattelut ja kuvat: S A T U  P Ä I V Ä R I N T A

Tekemällä
oppiminen
Tekemällä oppiminen tar-
koittaa oppimista ja oivalta-
mista kokemuksen kautta.
Tekemällä oppimisen idea
on että partiolaiset pääsevät
itse kokeilemaan. Itse teke-
minen on ainoa tapa todella
testata opittua ja päästä so-
veltamaan oppimaansa. Te-
kemällä oppiminen on epäi-
lemättä ihmiskunnan vanhin
opetusmenetelmä. Jo aivan
pienet lapset oppivat tarpeel-
lisia taitoja jäljittelemällä
vanhempiensa ja sisarusten-
sa toimintaa. Lapsella on
luontainen taipumus kehit-
tää itseään: halu kokea uut-
ta, oppia ja toimia. Siihen
halutaan kannustaa ja roh-
kaista myös partiossa.

Henkilökohtainen
kehitys
Moni ulkopuolinen on ih-
metellyt, miten niin nuorille
annetaan partiossa niin pal-
jon vastuuta. Vastaus perus-
tuu jo vuosikymmenien ai-
kana kerättyyn kokemuk-

seen: nuoret ovat tuon luot-
tamuksen arvoisia. Kun jat-
kuvasti pyritään luomaan
sellainen ympäristö ja sel-
laiset olosuhteet, että yksi-
löllä on monipuoliset mah-
dollisuudet kehittyä, vaikut-
taa se monin tavoin toimin-
taan. Siksi henkilökohtainen
kehitys on paitsi tavoite
myös menetelmä. Yksilölle
se merkitsee mahdollisuutta
oppia ja kokea uutta, uusia
haasteita ja laajenevia nä-

köaloja.

Elämykset ja
seikkailu
Muistot ja muistamisen ar-
voiset hetket  ihmisen elä-
mässä rakentuvat elämyk-
sistä. Kovin väärässä tuskin
on arvellessaan, että useim-
mat harrastavat partiota juuri
niiden vuoksi. Elämyksiä
voivat olla esimerkiksi ys-
tävyyden ja partiohengen
kokeminen, omien rajojen
ylittäminen ja jonkin tavoit-
teen saavuttaminen. Partio-
menetelmän ominaispiir-
teistä elämykset ja seikkai-

Toiminta
luonnossa

Toiminta luonnossa on kas-
vatusmenetelmä moneen
asiaan. Ulkona harjoitellaan
tulemaan toimeen toisien
kanssa, siellä liikutaan, lei-
kitään, seikkaillaan ja opi-
taan huolehtimaan itsestään.
Ulkotoiminta ja luonnon lä-

P A R T I O

heisyys ovat alusta saakka
olleet partiotoiminnan kaik-
kein leimallisimmat piirteet.
Retket, leirit, vaellukset ja
kilpailut ovat olennainen osa
partiota. Tämän partiome-
netelmän ominaispiirteen
toinen puoli on ympäristö-
kasvatus. Tarkoitus on, että
ympäristökasvatuksen nä-
kökulma otetaan huomioon
kaikessa toiminnassa.

Partiohenki
Ulkoista silausta tärkeämpi
on sisäinen henki. Partio-
henkeä on se, että ihanteet ja
lupaus pyritään elämään to-
deksi toiminnan kautta. Tär-
keää on myös se, ettei toi-
minta ole ristiriidassa liik-
keen tavoitteiden kanssa.
Ristiriidattomuuden edelly-
tys on, että tiedostetaan mitä
ollaan tekemässä ja minkä

vuoksi. Ilmapiiriä voi-
daan käyttää yhtenä

partiohengen mit-
tareista. Hyvä
ilmapiiri tar-
koittaa, että
p u h a l l e -
taan yhteen
hiileen ja
t y ö s k e n -
nellään yh-
t e i s t e n
päämääri-
en hyväksi.

Ryhmään
kuuluminen
Sudenpennut toi-

mivat laumoissaan,
partiotytöt ja -pojat var-

tioissaan, vaeltajat ja johta-
jat omissa ryhmissään, jois-
ta osa on projektiryhmiä.
Partiomenetelmän yksi
ydinkohta on oma ryhmä.
Yksilön näkökulmasta se
merkitsee paikkaa organi-
saatiossa, ja sen mukanaan
tuomia tehtäviä ja toimin-
nan jatkuvuutta. Ryhmään
kuuluminen merkitsee myös
toisten kanssa toimimista ja
ystävystymisen mahdolli-

Mikä tekee partiosta partion?

Partiomenetelmän
ominaispiirteitä
Partiomenetelmällä tarkoitetaan kasvatuskeinojen muodostamaa
kokonaisuutta. Siihen  sisältyy viisi ominaispiirrettä. Ajatuksena on, että
kutakin partiomenetelmän osasta voidaan tarkastella erillisinä, mutta vasta
yhdessä ne muodostavat kokonaisuuden, partiomenetelmän. Partio-
menetelmän ytimessä on jokaiselle partioon liittyvälle keskeisiä asioita.
Tavoitteena on, että kaikki neljä ydinasiaa: partiohenki, oma ryhmä,
johtaminen ja ohjelma ovat kunnossa jokaisen partiolaisen kohdalla. Kun
ydinasiat ovat kunnossa  ja viisi ominaispiirrettä ovat käytössä, voidaan
puhua laadukkaasta partiotoiminnasta.

lut ovat kaikkein vai-
kuttavin ja luulta-
vasti myös kaik-
kein henkilö-
koh t a i s i n .
Partiotoi-
minnassa
pyritään
myöntei-
siin elä-
myksi in
ja seikkai-

luihin.

Y h d e s -
sä
p ä ä t t ä -
minen

Yhdessä päättäminen tar-
koitta sitä, että voi vaikuttaa
omaan toimintaansa ja op-
pia kantamaan vastuuta. Se
tarkoittaa demokratiaa, kan-
sanvaltaa, mutta myös sitou-
tumista päätösten toteutta-
miseen. Tavoite on, että yh-

dessä päättäminen kuuluu

tavalla tai toisella kaikkeen

partiotoimintaan.

suutta. Toimiessaan pien-
ryhmissä nuori vähitellen
harjaantuu yhä vaativimpiin
yhteistoiminnan muotoihin.

Johtaminen
Partioliikkeen sisällä johta-
mista tarvitaan, jotta toimin-
ta olisi mahdollista ja liike
voisi toteuttaa tarkoitustaan.
Tärkeää on myös johtaja teh-
tävissä oppiminen ja niihin
kouluttautuminen. Joiden-
kin mielestä johtamista on
kaikki mitä aikuinen tekee
partiossa. Toisten mielestä
partiossa johtaja on ennen
kaikkea kasvattaja, kun toi-
set taas puolestaan korosta-
vat vastuuta toiminnan or-
ganisoinnista. Partiossa joh-
taminen on kaikkea tätä ja
vielä enemmän. Lisäksi tu-
lee omaa kasvua ja kehitty-
mistä partiossa ja partion
ulkopuolella ja oman itsen-
sä johtamista.

Ohjelmat
Partioliikkeen tavoitteet voi-
vat toteutua ohjelmien - toi-
minnan ja tekemisen  - kaut-
ta. Lapsia ja nuoria eniten
kiinnostava partiomenetel-
män ydinkohdista on luulta-
vasti ohjelmat. Se vastaa
kysymyksiin sisällöstä: mitä
partiossa tehdään ja miten
se tehdään. Alun perin kaik-
kea partiossa lapsille ja nuo-
rille tarjottua ohjelmaa kut-
suttiin koulutukseksi. Vasta
kun johtajille ryhdyttiin jär-
jestämään erityisiä johtaja-
kursseja, syntyi käsite joh-
tajakoulutus. Kun koulutus
myöhemmin vakiintui tar-
koittamaan nimenomaan
johtajien koulutusta, ryhdyt-
tiin lasten ja nuorten toimin-
taa kutsumaan ohjelmaksi.

( Niilo Hakonen: Partiojoh-
tajan käsikirja, Suomen Par-
tiolaiset -Finlands Scouter
ry, Karisto Oy 2001)

Henna Aho, 10 v.
1. Olen aloittanut tänä keväänä.

2. Tykkään retkeillä.

3. Mukavinta on tämä leiri.

4. Olen saanut paljon uusia
    kavereita.

5. Ei mitään kurjaa.

Joni Suovuori, 9 v.
1. Olen ollut partiossa yhden vuoden.

2. Isoveli Juho oli partiossa, ja siellä
    on kivaa.

3. Leirit.

4. Uiminen.

5. Herätys on ollut liian aikaisin.

Silja Räikkönen, 7 v.
1. Olen ollut vuoden.

2. Isosisko Elisa on partiossa.

3. Leirit.

4. Iltanuotio.

5. Teltan sekasotku.

Elias Karjalainen, 8 v.
1. Aloitin viime syksynä.

2. Jotta oppisin kaikkia juttuja.

3. Nuotion tekemisen harjoittelu.

4. Teltassa nukkuminen.

5. Hampaita on kurja pestä pimeässä.

Partion aloittamiseen on yleensä joku syy. Vuorenkävijä-
lehti selvitti miksi nykyiset sudarimme ovat liittyneet
mukaan ja miten he ovat viihtyneet. Haastattelu tehtiin
elokuun alussa lippukunnan kesäleirillä.

Kysymykset:

1. Kuinka kauan olet ollut partiossa?

2. Miksi aloitit partion?

3. Mikä on mukavinta partiossa?

4. Mikä on ollut mukavinta tällä leirillä?

5. Mikä on ollut tällä leirillä kurjaa?

??Sudarigallup


