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Tutkimuksen tavoitteena on selvittää, mitä kansainvälistä toimintaa Pohjanmaan Partiolaiset ry:n lippukunnissa 

toteutetaan ja kuinka Suomen Partiolaiset ry:n kansainvälisyyskasvatukselle asettamat tavoitteet toteutuvat piirin 

alueella toimivissa lippukunnissa. Lisäksi tutkimuksessa pohditaan, mitä mahdollisuuksia partion kansainvälisen 

toiminnan kehittämiselle löytyy.  

 

Partio on ollut perustamisestaan saakka vahvasti kansainvälinen liike ja kansainvälinen toiminta on olennainen osa 

partiotoimintaa. Kansainvälisyyttä ja kansainvälisyyskasvatusta toteutetaan partio-ohjelman avulla, erilaisien projektien 

kautta sekä erilaisina partiomatkoina. Käytännön partiotoiminnasta vastaavat ruohonjuuritasolla lippukunnat, joiden 

toimintaa ohjaavat ja koordinoivat Suomen Partiolaiset ry sekä partiopiirit. Niinpä on tärkeää, että kansainvälisen 

toiminnan toteutumista tutkitaan lippukuntien toiminnan kautta. 

 

Tutkimuksen teoreettisena lähtökohtana ovat kansainvälisyyskasvatus ja sen osa-alueet, sekä partio ja partio-ohjelmaan 

kuuluva kansainvälinen toiminta. Toiminnan kautta partiotoimintaan saadaan kansainvälisyyskasvatuksen eri osa-alueita, 

siksi tutkimuksen kohteena on lippukuntien konkreettinen toiminta. Tutkimus on toteutettu kvantitatiivisena 

tutkimuksena, joka on toteutettu kyselytutkimuksena. Kyselylomakkeeseen kuuluu sekä strukturoituja että avoimia 

kysymyksiä. Tutkimuksen otos on n=61. Aineiston analyysi toteutettiin SPSS-ohjelmalla ja tulokset on kuvattu 

taulukoiden ja kuvioiden avulla sekä sanallisesti. 

 

Tutkimuksessa selvisi, että Pohjanmaan Partiolaiset ry:n lippukunnissa toteutetaan kansainvälistä toimintaa vaihtelevasti.  

Kansainvälisen toiminnan osalta eniten aktiivisuutta löytyi Suomen Partiolaiset ry:n kehitysyhteistyöprojektia (Woomal 

2 -projekti) sekä kansainvälisiä suurleirejä kohtaan (maailmanjamboreet). Vastaajat kokivat, että heidän lippukunnissaan 

kansainvälisen toiminnan osalta löytyy kehitettävää. Suomen Partiolaiset ry:n kansainvälisyyskasvatukselle asettamien 

tavoitteiden katsottiin kuitenkin toteutuvan lippukunnissa hyvin. Ongelmiksi ja haasteiksi kansainvälisen toiminnan 

kannalta nousivat resurssien sekä tietotaidon puute. Kansainvälisen toiminnan kannalta löytyy kehitettävää, tärkeitä 

asioita olisivat muun muassa tiedon kokoaminen helposti saavutettavaksi sekä yhteistyön kehittäminen ja siihen 

panostaminen. 

 

Tulokset eivät ole suoraan yleistettävissä koko Suomen partiotoimintaa kattavaksi, vaan ne antavat tietoa yhden alueen 

toiminnasta. Tulokset antavat kuitenkin osviittaa siitä, mitä kansainvälistä toimintaa lippukunnissa mahdollisesti 

painotetaan. Kysely itsessään on mahdollista toteuttaa sellaisenaan minkä partiopiirin alueella tahansa. Tutkijana pidän 

tuloksia kohtalaisen luotettavana, vaikka ongelmia tutkimuksen aikana ilmeni muun muassa kyselylomakkeen 

kysymysten muotoilussa. 

 

Asiasanat Kansainvälisyyskasvatus, kansainvälinen toiminta, partio, kvantitatiivinen tutkimus 
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JOHDANTO 

Tietomme ja yhteytemme muuhun maailmaan eivät enää rajoitu suppealle alueelle, vaan 

pystymme päivittäin olemaan yhteydessä kaikkiin maailmankolkkiin ja saamme hetkessä 

tietoa sekä uutisia vaikkapa maapallon toiselta puolelta. Elämme kansainvälistymisen ja 

globalisaation aikaa. Globalisaatiolla tarkoitetaan koko maapalloa koskevan sosiaalisen 

vuorovaikutuksen lisääntymistä sekä kyseisen vuorovaikutuksen aiempaa suurempaa mer-

kitystä (Held & McGrew 2005, 9).  

 

Ihmisten kanssakäyminen yli rajojen, kaupan esteiden poistuminen sekä työvoiman vapaa 

liikkuminen pitävät huolen siitä, että kansainvälistyminen jatkuu entistäkin kiivaampana. 

Eri kulttuureja, arvoja, uskontoja sekä ideologioita edustavien ihmisten on tultava toimeen 

keskenään eroistaan huolimatta. (Myllymäki 2004, 7.) 

 

Kansainvälistyminen ja globalisaatio näkyvät Suomessa monin eri tavoin. Ulkomaalaiset 

ovat tuttu näky katukuvassa eikä koululuokissa enää ole pelkästään syntyperäisiä suoma-

laisia oppilaina. Lisäksi ihan lapsesta saakka ollaan entistä tietoisempia muista maista ja 

kulttuureista. Tämä on kasvatusalalla haaste. Miten kasvattaa lapset globaalin maailman 

kansalaisiksi? 

 

Kansainvälisyyskasvatus on keino kasvattaa globaaleja kansalaisia. Kansainvälisyyskasva-

tuksen tavoitteena on, että kasvatettava tuntee muita kulttuureita ja hyväksyy toisten ihmis-

ten erilaisuuden, ymmärtää kansojen ja ihmisten keskinäisen riippuvuuden sekä ymmärtää 

oikeudenmukaisuuden ja tasa-arvon ihmisarvon perustaksi. (Myllymäki 2004, 8.) 

 

Usein kansainvälisyyskasvatuksen, kuten kasvatuksen yleensä, kohteeksi mielletään vielä 

koulussa olevat lapset. Opetussuunnitelmassa onkin otettu huomioon kansainvälisyyskas-

vatus, mutta Suomessa kansainvälisyyskasvatusta toteutetaan myös muilla tahoilla. Yksi 

vahva taso on erilaiset järjestöt, joiden toimintaan kansainvälisyys kuuluu olennaisena osa-

na.  

 

Suomen Partiolaiset ry on yksi tällainen järjestö, jonka toimintaan kansainvälisyyskasvatus 

kuuluu. Suomen Partiolaiset ry on osa maailmanlaajuista partioliikettä, jonka päämääränä 
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on kasvattaa tasapainoisia, vastuuntuntoisia, aktiivisia sekä itsenäisesti ajattelevia paikalli-

sen, kansallisen sekä kansainvälisen yhteisön jäseniä. 

 

Tavoitteenani tässä pro gradu -tutkimuksessani onkin tutkia sitä, kuinka Suomen Partio-

laiset ry:n kansainvälisyyskasvatukselle asettamat tavoitteet toteutuvat järjestön käytännön 

toiminnassa. Henkilökohtainen kiinnostus aihetta kohtaan tulee omasta partiotaustastani 

sekä mielenkiinnosta kansainvälisyyttä koskevia asioita kohtaan.  

 

Partion kansainvälisyyskasvatus toteutuu pitkälti käytännön toiminnan kautta. Suomen 

Partiolaiset ry, partiopiirit ja lippukunnat järjestävät erilaista kansainvälistä toimintaa, ku-

ten leirejä sekä projekteja. Tutkimukseni kohdistuu nimenomaan käytännön toimintaan, 

jota lippukunnissa totutetaan kansainvälisyyden osalta. 

 

Aihe on ajankohtainen, sillä Suomen Partiolaiset ry:n virallisena tavoitteena on olla Suo-

men vetovoimaisin nuorisojärjestö vuoteen 2020 mennessä. Näin ollen järjestö tavoittaisi 

toiminnallaan suuren osan kansainvälisyyskasvatukselle otollisimmista ikäkausista. Lisäksi 

nuoret aikuiset ja aikuiset ovat myös partiotoiminnassa vahvasti mukana, eikä järjestön 

kansainvälisyyskasvatus ei rajoittuisi pelkästään lapsiin ja nuoriin. Partio on perustamisen-

sa jälkeen levinnyt kansainväliseksi liikkeeksi verrattain nopeasti. Kansainvälisyyskasva-

tuksen osalta ei kuitenkaan Suomen Partiolaiset ry:n toiminnasta tehty paljonkaan tutki-

muksia. 
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1 KANSAINVÄLISYYSKASVATUS 

Kansainvälisyyskasvatus on vanha käsite, jonka lähtökohdat ja tausta ovat Yhdistyneiden 

Kansakuntien (YK) ihmisoikeuksia koskevissa julistuksissa. YK:n julistuksissa määritel-

lään muun muassa kansainvälisyyskasvatuksen arvopohja sekä päämäärä. Tänä päivänä 

kansainvälisyyskasvatuksen kenttä on laajentunut globalisaation kiihtyessä ja kansainvä-

lisyyskasvatus-termin rinnalla on alettu käyttää termiä globaalikasvatus. 

1.1 Asiakirjat kansainvälisyyskasvatuksen taustalla 

Yhdistyneiden kansakuntien (YK) kasvatus-, tiede-, ja kulttuurijärjestö Unesco on tehnyt 

useita kansainvälisyyskasvatusta koskevia suosituksia. Suositusten lähtökohtana on nope-

asti muuttuva maailma ja ne koskevat kansainvälisyyskasvatusta, rauhankasvatusta, ympä-

ristökasvatusta, kulttuurikasvatusta, ihmisoikeuskasvatusta, kehityskasvatusta, demokra-

tiakasvatusta sekä suvaitsevaisuuskasvatusta. Asiakirjoista tärkeimpiä ovat Kasvatusta 

kansainväliseen ymmärrykseen, yhteistyöhön ja rauhaan sekä ihmisoikeuksien ja perusva-

pauksien opetusta koskeva suositus (1974), Rauhan-, ihmisoikeus- ja demokratiakasvatuk-

sen yhteiset perusteet ja Julistus kasvatuksesta rauhaan, ihmisoikeuksien kunnioitukseen ja 

demokratiaan (1995a), Unescon suvaitsevaisuutta koskevien periaatteiden julistus ja YK:n 

suvaitsevuuden tiedotusvuotta koskeva toimintasuunnitelma (1995b) sekä Unescon rauhan 

kulttuurin vuotta 2000 koskeva julistus ja sitä koskeva toimintaohjelma (1999). (Allahwer-

di 2001, 1, 26.)  

 

Vuoden 1974 julistuksessa todetaan, että jotta jokaisella olisi valmiudet kansainväliseen 

solidaarisuuteen sekä yhteistyöhön, seuraavien asioiden tulisi ohjata kasvatusta: kansainvä-

linen ulottuvuus ja globaali näkökulma kaikilla tasoilla ja kaikissa muodoissa ymmärrys ja 

kunnioitus kaikkia ihmisiä, kulttuureja sekä arvoja kohtaan sekä kotimaisten vähemmistö-

jen että muiden valtioiden osalta tietoisuus lisääntyvästä keskinäisestä riippuvuudesta val-

tioiden ja ihmisten välillä kyky kommunikoida muiden kanssa tietoisuus oikeuksista ja 

velvollisuuksista muita ihmisiä, sosiaalisia ryhmiä ja valtiota kohtaan ymmärrys kansain-

välisen solidaarisuuden sekä yhteistyön välttämättömyydestä yksilön osalta valmius osal-

listua yhteisönsä, maansa sekä koko maailman ongelmien ratkaisemiseen. (Unesco 1974.) 
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Yhdistämällä oppimisen, koulutuksen, tiedon ja toiminnan, kansainvälisyyskasvatuksen 

tulisi edistää yksilön sopivaa henkistä ja tunneperäistä kehitystä. Kasvatuksen tulisi kehit-

tää sosiaalista vastuuta ja solidaarisuutta epäoikeutettuja ryhmiä kohtaan ja edistää kan-

sainvälistä ymmärrystä sekä maailmanrauhan vahvistamista. (Unesco 1974.) 

 

Unescon (1995a) julistuksessa kasvatuksesta rauhaan, ihmisoikeuksien kunnioitukseen ja 

demokratiaan todetaan, että koulutus tulee perustaa sellaisten periaatteiden pohjalle, jotka 

kehittävät oppilaiden, opiskelijoiden ja aikuisten persoonaa muita ihmisiä kunnioittavaksi 

ja rauhaa, ihmisoikeuksia ja demokratiaa edistäväksi. (Unesco 1995a.)  

 

Rauhan-, ihmisoikeuksien ja demokratia kasvatuksen päämääränä on kehittää jokaiselle 

yksilölle ymmärrys yleismaailmallisista arvoista ja käyttäytymisestä, jotka sisältyvät rau-

hankulttuuriin. Kasvatuksen tarkoituksena on kehittää kyky arvostaa vapautta sekä taitoja 

kohdata vapautta koskevat haasteet sekä kehittää valmiuksia ratkaista konfliktit väkivallat-

tomasti. (Unesco 1995a.) 

 

Kasvatus on tehokkain tapa ehkäistä suvaitsemattomuutta. Suvaitsevaisuuteen kasvattami-

sen tulisi tähdätä vastaamaan vaikutuksiin, jotka johtavat pelkoon ja muiden syrjimiseen 

sekä auttaa nuoria kehittämään itsenäistä harkintakykyä sekä eettistä järkeilyä. Ensimmäi-

nen askel suvaitsevaisuuteen kasvattamisessa on opettaa ihmisiä ymmärtämään yhteiset 

oikeudet ja vapaudet, jotta niitä voidaan kunnioittaa. Opetuksen ja kasvatuksen toimintata-

pojen ja ohjelmien tulisi omalta osaltaan vaikuttaa sekä yksilöiden että eri ryhmien välisen 

ymmärryksen, solidaarisuuden ja suvaitsevaisuuden kehitykseen. (Unesco 1995b.) 

 

Kasvatuksen kautta rauhankulttuuria voidaan vaalia varmistamalla, että jo varhaisesta iästä 

lapset hyötyvät kasvatuksessa arvoista, asenteista ja käyttäytymisenmalleista sekä elämän-

tavasta, jotka mahdollistavat heille konfliktien ratkaisun rauhallisesti, ihmisarvoa kunnioit-

taen, suvaitsevasti sekä ilman syrjintää. Lapset pitää myös saada mukaan sellaiseen toimin-

taan jossa heille opetetaan rauhankulttuurin arvoja ja päämääriä. (Unesco 1999.) 

Yllä mainittujen Unescon suositusten taustalla on Yhdistyneiden kansakuntien ihmisoike-

uksien julistus, jonka 26. artiklassa todetaan, että jokaisella on oikeus koulutukseen ja kou-

lutuksen on edistettävä valtioiden, rotujen ja uskontojen välistä ymmärrystä, suvaitsevai-

suutta sekä ystävyyttä. (YK 1948.) 



5 

 

1.2 Näkökulmia kansainvälisyyskasvatukseen 

1970-luvulla, Unescon Kasvatusta kansainväliseen ymmärrykseen, yhteistyöhön ja rauhaan 

sekä ihmisoikeuksien ja perusvapauksien opetusta koskevan suosituksen (1974), vuosi-

kymmenellä Kajava (1970) määritteli kansainvälisyyskasvatuksen olevan kasvatusta kan-

sainväliseen yhteisymmärrykseen ja yhteistoimintaan ja kansainvälisyyteen kasvattamisen 

olevan pohjimmiltaan myös kasvatusta rauhaan. (Kajava 1970, 9, 12.)  

 

Kansainväliselle kasvatukselle on moninaisia tavoitteita. Osa painottaa kasvatusta kansain-

väliseen yhteisymmärrykseen ja yhteistoimintaan, osa taas kasvatusta rauhaan tai yleiseen 

ihmisrakkauteen. Kansainvälisen kasvatuksen tavoitteiden kenttä on laaja, koska se ulottuu 

globaalisiin mittasuhteisiin. Tavoitteiden määrittely johtuu siitä, että ole saavutettu yksi-

mielisyyttä kansainvälisen kasvatuksen sisällöistä. Nimitys kansainvälinen kasvatuskaan ei 

ole aivan selvä. Kansainvälisen kasvatuksen päämäärä on erilaisista tavoitteiden asetteluis-

ta huolimatta sama: tavoitteena on kasvatettavien asenteiden muokkaaminen. (Kajava 

1970, 16.) 

 

Globaaleissa puitteissa kansainvälinen kasvatus pyrkii yhteistoiminnan sekä yhteisymmär-

ryksen edistämiseen kaikkien kansojen välillä. Kansainvälisestä kasvatuksesta löytyy yh-

tymäkohtia kristinuskon yleisen lähimmäisenrakkauden vaatimuksen, demokraattisen ja 

humanistisen kasvatuksen sekä rauhaan kasvatuksen kanssa. (Kajava 1970, 20.) 

 

Sisällöllisesti kansainvälisyyskasvatus on kokonaisuus, johon kuuluu kansainvälisen ym-

märtämyksen, yhteistyön ja rauhan edistäminen sekä ihmisoikeuksien kunnioittaminen. 

Tavoitteena on kasvattaa yhteisvastuuta aktiivisesti kantavia kansalaisia. (Ahonen, 1988. 

7.) 

 

Kansainvälisyyskasvatuksella sysätään liikkeelle tiedostamisprosesseja, joiden myötä oi-

valtuu kansainvälisen ymmärtämyksen, yhteistyön ja rauhan sekä ihmisoikeuksien ja pe-

rusvapauksien arvo, merkitys ja yhteiskunnallista kehitystä ohjaava voima. Kansainvä-

lisyyskasvatus on ihmisyyteen kasvattamista, yleisinhimillisten arvojen käyttöönottoa. 

(Ahonen, 1988. 9.) 
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Unescon suositusten mukaisesti kansainvälisyyskasvatus on kokonaisuus, jonka osia ovat 

kasvatus kansainväliseen ymmärtämykseen, yhteistyöhön ja rauhaan. Ihmisoikeuksien ja 

perusvapauksien käsitteet löytyvät YK:n ihmisoikeuksia koskevien asiakirjojen mukaisesti. 

Tavoitteena on antaa tietoja sekä virittää kasvatettavien ajattelu- ja toimintamalleja, jotka 

edistävät muun muassa: 

 

• ihmisoikeuksien ja perusvapauksien sekä ihmisarvon kunnioittamista 

• tasa-arvon ja oikeudenmukaisuuden toteuttamista 

• elämän kunnioittamista ja suojelemista 

• kulttuurien erilaisuuden kunnioittamista 

• yhteistyöhalua ja -kykyä 

• pyrkimystä ristiriitojen rauhanomaiseen ratkaisemiseen 

 

Kansainvälisyyskasvatuksen eettinen perusta on ihmisoikeudet. Ja vaikka ihmisoikeuksien 

toteutuminen käytännössä vaihtelee, kaikissa YK:n jäsenmaissa kansainvälisyyskasvatuk-

sen yhteiskunnallinen tavoite on ihmisoikeuksien toteuttaminen. YK:n ihmisoikeuksien 

julistus sekä ihmisoikeuksia koskevat yleissopimukset muodostavat kansainvälisyyskasva-

tuksen kansainvälisen normiston ja eettisen perustan. (Ahonen, 1988. 12–13.) 

 

Käytännön kasvatustyön kannalta olennaista on, että kansainvälisyyskasvatuksessa sovelle-

taan maailmanlaajuista näkökulmaa, lähestytään asioita kokonaisvaltaisesti, sekä integroi-

den eri alojen ja tieteiden antamaa tietoa. Asiat tuodaan esille läpäisyperiaatteella sekä 

toimitaan tietoisista ihmisoikeuksien lähtökohdista. Yhtenä tavoitteena on saada aikaan 

tiedostava asennoituminen niin jokaisen omaan henkilökohtaiseen tilanteeseen, kuin yh-

teiskunnan ja maailman tilanteeseen. (Suomen Unesco-toimikunta, 1978. 16.) 

1.3 Maastrichtin globaalikasvatuksen julistus 2002 

Tutkimukseni teoria kansainvälisyyskasvatuksesta pohjaa Maastrichtin globaalikasvatuk-

sen julistuksessa (2002) määriteltyihin seikkoihin. Julistuksessa käytetään termiä globaali-

kasvatus (global education) ja omaa tutkimustani ajatellen se on synonyymi käyttämälleni 

termille kansainvälisyyskasvatus. Julistuksessa todetaan seuraavaa: 
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Tarvitaan kansainvälistä, alueellista sekä valtiollista tukea ja sitoutumista kehittää kansain-

välisyyskasvatusta. Kansainvälisyyskasvatus on kasvatusta, joka tukee ihmisiä ottamaan 

selvää maailmasta sekä sitouttaa heitä kriittiseen kansalaisuuteen toteuttaakseen oikeu-

denmukaisuutta, kestävää kehitystä, tasa-arvoa sekä ihmisoikeuksien toteutumista.  

 

Euroopan North-South -keskuksen neuvoston määritelmä kansainvälisyyskasvatuksesta: 

 

 Kansainvälisyyskasvatus on kasvatusta, joka avaa ihmisten silmät ja mielet maail-

man todellisuudelle ja herättää heidät tekemään maailmasta oikeudenmukaisemman 

ja tasa-arvoisemman sekä toteuttamaan ihmisoikeuksia. 

 

 Kansainvälisyyskasvatukseen katsotaan kuuluvaksi seuraavat kasvatuksen osa-

alueet: kehityskasvatus, ihmisoikeuskasvatus, kasvatus kestävään kehitykseen, rau-

hankasvatus sekä konfliktien ehkäisy ja kansainvälisyyskasvatus (intercultural edu-

cation). Nämä ovat siis kansalaiskasvatuksen globaaleja osa-alueita. 

 

Julistuksessa todetaan muun muassa myös, että on olemassa paljon globaaleja epäoikeu-

denmukaisuuksia eivätkä ihmisten perustarpeet täyty. Esimerkkinä tästä on koulutuksen 

epätasainen toteutuminen kansainvälisellä tasolla. Onnistuneesti kehitetty sekä suunniteltu 

kansainvälisyyskasvatus pyrkii saavuttamaan ymmärryksen ja hyväksynnän siitä, että de-

mokraattinen päätöksenteko vaatii dialogia kansalaisten sekä päätöksentekijöiden kesken. 

Kestävä kehitys voidaan saavuttaa vain jos kansalaisilla (miehillä ja naisilla) on mahdolli-

suus saada riittävää tietoa asioista.  

 

Lisäksi Eurooppa on maanosa, jossa asuvat ihmiset ovat lähtöisin ympäri maailmaa. Maa-

ilma globalisoituu ja valtioiden rajat ylittävät ongelmat täytyy kohdata yhteisillä sekä mo-

nitahoisilla poliittisilla toimenpiteillä. Kansainvälisen solidaarisuuden haasteet tulee koh-

data vakailla päätöksillä. Kansainvälisyyskasvatus on oleellista, kun vahvistetaan yleistä 

tukea yhteistyön rakentamiselle. kaikki kansalaiset tarvitsevat tietoa sekä taitoja ymmär-

tääkseen, osallistuakseen sekä toimiakseen kriittisesti globaalissa yhteiskunnassa.  

 

Kansainvälisyyskasvatuksen metodologia keskittyy tukemaan aktiivista oppimista sekä 

rohkaisee pohdiskeluun kasvattajien ja kasvatettavien kesken. Se kannattaa (ja ylistää) mo-
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nimuotoisuutta sekä toisten kunnioittamista ja rohkaisee kasvatettavia tekemään päätöksi-

ään omassa ympäristössään suhteessa globaaliin näkökulmaan. 

 

1.4 Kansainvälisyyskasvatuksen osa-alueet 

Kansainvälisyyskasvatuksen osa-alueita on useita, eikä niiden rajaaminen yksiselitteistä. 

Joitakin seuraavista osa-alueista voidaan myös pitää synonyymeinä kansainvälisyyskasva-

tukselle. Muun muassa Opetusministeriö (2006) on rajannut kansainvälisyyskasvatuksen 

osa-alueiksi ihmisoikeuskasvatuksen, tasa-arvokasvatuksen, rauhankasvatuksen, me-

diakasvatuksen, kulttuurienvälinen ymmärryksen, kehitys- ja oikeudenmukaisuuskysy-

mykset sekä kasvatuksen kestävään kehitykseen. Edellä mainitut termit esiintyvät myös 

lähteestä riippuen omina käsitteinään. Käsitteet ovat päällekkäisiä eikä niiden erottaminen 

ole tarpeellista. (Lampinen & Melén-Paaso, 2009. 12.) 

 

Partio-ohjelman perusteella olen rajannut kansainvälisyyskasvatuksen osa-alueiksi ihmis-

oikeuskasvatuksen, rauhankasvatuksen, kehityskasvatuksen, kasvatuksen kestävään kehi-

tykseen. Nämä ovat Suomen Partiolaiset ry:n asettamien kansainvälisyyskasvatuksen ta-

voitteiden perusteella tärkeimmät osa-alueet. 

 

Ihmisoikeuskasvatus 

 

Ihmisoikeudet ovat kaikkien kansanvälisyyskasvatuksen perustana olevien asiakirjojen 

pohja (Allahwerdi 2001, 30). Ihmisoikeudet kuuluvat kaikille ihmisille ja niiden mukaan 

ihmisillä on oikeus elää vapaata sekä ihmisarvoista elämää. Jokaisella on samanlainen 

asema ihmisoikeuksien kunnioittamisessa.  Ihmisoikeuksia ei voi ottaa keneltäkään pois 

eikä niitä voi luovuttaa vapaaehtoisesti. (Human Development Report 2000, 16) 

 

Ihmisoikeudet ovat luonteeltaan yleismaailmallisia ja niihin liittyy lisäksi velvollisuuksia 

sekä velvoitteita, joiden mukaan toimitaan tietyllä tavalla eri tilanteissa. Ihmisoikeusjulis-

tukset ilmaisevat yhteisesti sovitut periaatteet ja normit, mutta ne eivät sellaisenaan ole 

oikeudellisesti velvoittavia.  Tosin joillakin ihmisoikeusjulistuksilla käsitetään olevan lain 

asema, koska niiden sanoma on laajasti tunnustettu kaikkia valtioita koskevaksi. (Human 

Development Report 2000, 16–17.)  



9 

 

Ihmisoikeussopimuksia ja -julistuksia on yli sata ja niiden keskeisiä periaatteita ovat arvot, 

kuten oikeudenmukaisuus, ihmisarvo ja tasa-arvo. Sopimuksilla määritellään kansalaisten 

suhde valtioon sekä molempien osapuolien oikeuksia, vastuuta ja velvollisuuksia. Yksilö-

tasolla voidaan periaatteessa kaikki ihmiskunnanongelman todentaa ihmisoikeusrikkomuk-

siksi. Ihmisoikeuksia koskevat ongelmat ja kysymykset liittyvät kansalaisryhmien ja valti-

on väliseen kansalaissuhteeseen. (Allahwerdi 2001, 31–30.) Ihmisoikeuskasvatuksesta on 

monia eri näkökulmia, jotka täydentävät toisiaan. Nämä näkemykset koskevat ihmisoike-

uskasvatuksen tavoitteita, sisältöjä sekä painopistealueita (Matilainen 2011, 22).  

 

Ihmisoikeuskasvatuksella tarkoitetaan kasvatusta, koulutusta ja tietoisuuden lisäämistä. 

Kasvatettaville pyritään antamaan tietoa, taitoja sekä ymmärrystä, jotta he pystyvät kehit-

tämään asenteitaan ja käyttäytymistään saadakseen edellytykset osallistua yleismaailmalli-

sen ihmisoikeuskulttuurin rakentamiseen ja puolustamiseen. (Euroopan neuvosto 2010.) 

 

Opetusministeriön (2010) julkaisussa todetaan, että ihmisoikeuskasvatus tekee näkyväksi 

sen, miten ihmisoikeuksien toteutumista tuetaan tai ehkäistään yhteiskunnallisissa raken-

teissa. Näitä rakenteita ovat muun muassa säädökset ja palvelut. Ihmisoikeuskasvatuksen 

toimiala on erityisen laaja, koska ihmisoikeudet kattavat koko inhimillisen elämän kirjon. 

Yksinkertaisimmillaan ihmisoikeuskasvatus on epäoikeudenmukaisuuden vastustamista 

sekä vastuunkantoa ja sen tavoitteena on vaikuttaa asenteisiin sekä konkreettiseen käytök-

seen. (Opetusministeriö 2010, 43–44.) 

 

Rauhankasvatus  

 

Rauhankasvatus on käsite, jota käytetään kansainvälisyyskasvatuksen rinnalla yleiskäsit-

teenä (Allahwerdi 2001, 32). Rauhankasvatuksen periaatteita ovat maailmanrauhaan pyr-

kiminen ja sen vahvistaminen, konfliktien ehkäiseminen, ristiriitojen väkivallaton ratkai-

seminen sekä rauhan kulttuurin perustan vahvistaminen (Unesco 1974, 5; 1995a; 1997, 

16). 

 

Rauhankasvatusta toteutetaan eri tavoin ja painotuksin eri puolilla maailmaa. Tarkoitukse-

na on kuitenkin vaalia kaikkia muutoksia, jotka tekevät maailmasta paremman ja inhimilli-

semmän. Rauhankasvatuksen tavoite on toteutuksen erilaisista lähtökohdista huolimatta 

vähentää muun muassa epäoikeudenmukaisuutta, ennakkoluuloja sekä ihmisoikeusrikko-
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muksia. Rauhankasvatus heijastelee yhteiskunnan poliittisia, sosiaalisia sekä ekonomisia 

lähtökohtia ja sen erilaisista painotuksista on nähtävissä tyytymättömyys kulloinkin ky-

seessä olevan yhteiskunnan tilanteeseen. (Bar-Tal 2002, 27.) 

 

Rauhankasvatuksessa korostetaan tietoa, jonka avulla voidaan ymmärtää mistä maailman-

rauhaa uhkaavat tekijät syntyvät (Allahwerdi 2001, 33). Maailmanrauhaa uhkaavia tekijöi-

tä ovat muun muassa ydinsota, rasismi sekä väkivallanilmaukset. Rauhankasvatusta koske-

vissa suosituksissa tarkastellaan yksilön vastuuta rauhan rakentajana. Opetuksessa tulisi 

korostaa yhteisvastuullisuutta, kriittisyyttä, ristiriitojen väkivallatonta ratkaisemista, luo-

vuutta sekä suvaitsevaisuutta. (Unesco 1974, 5–6; 1995a; 1997, 16.) 

 

Unescon mukaan rauhankulttuuri nähdään arvojen, traditioiden, asenteiden sekä käyttäy-

tymis- ja elämäntapojen koosteena. Tämä kooste perustuu koulutuksen, keskustelun ja yh-

teistyön avulla tapahtuvaan elämän kunnioittamisen, väkivallan lopettamisen ja väkivallat-

tomuuden harjoittamiseen. (Unesco 1999.) Rauhankasvatuksen tavoitteena on kasvattaa 

ihmisestä yhteisvastuullista, luovaa, väkivallatonta, kriittistä, vapautta arvostavaa, avointa 

ja muita kunnioittavaa kansalaista. Rauhankasvatuksen painotukset tavoitteet ja suositukset 

muuttuvat siirryttäessä suosituksesta toiseen. (Allahwerdi, 2001. 34.) 

 

Rauhankasvatuksen idea on lähtöisin jo Deweyn, Montessorin, Freiren sekä Galtungin 

töissä. Sen laillinen ja institutionaalinen pohja on YK:n ohjelmana tarkoituksenaan suojata 

tulevia sukupolvia sodalta sekä konflikteilta edistämällä keskinäistä ymmärrystä ja hyväk-

syntää ihmiskunnan hyvinvoinnin turvaamiseksi. (Bleszynska, 2008.) 

 

Nykyään rauhankasvatuksen osa-alueita ovat rasismi, ympäristötuhot, rikollisuus, uskon-

nolliset ja etniset konfliktit, väkivalta kotona sekä henkilökohtaisissa suhteissa (Allahwerdi 

2001, 34). Rauhankasvatuksen rinnalla käytetään termi rauhankulttuuri, jossa tarkastellaan 

arvoja ja yhteiskunnan toimintatapoja. Rauhankulttuurin toteuttamisen keinoina nähdään 

ihmisoikeuskasvatus suvaitsevaisuuteen, demokratiaan ja kestävään kehitykseen liitettynä. 

Rauhankulttuurin rakentaminen painottaa ihmisen kasvattamista rauhantahtoiseksi. (Al-

lahwerdi 2001, 35.) 

 

Keskeistä rauhankasvatuksessa on ihmisen suhde itseensä ja muihin. Tärkeintä on ymmär-

tää ne arvot ja toimintatavat, jotka koskevat koko maailmaa ja joille rauhankulttuuri raken-
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tuu. Rauhankasvatuksen tarkoituksena on herättää ihmiset pohtimaan ihmisarvoon ja oi-

keudenmukaisuuteen liittyviä kysymyksiä sekä tarjota keinoja konfliktien ratkaisemiseksi 

väkivallattomasti ja antaa valmiudet väkivallan havaitsemiseen niin maailmanlaajuisesti, 

kuin omassa elinpiirissä. (Rauhankasvatusinstituutti 2010, 3-4.) 

 

Kehityskasvatus  

 

Kehityskasvatuksen avulla tutkitaan kansainvälisiä riippuvuussuhteita sekä mahdollisuuk-

sia globaalin epätasa-arvon poistamiseksi. Kehityskasvatuksen avulla etsitään kestäviä 

elämäntapoja ja tutkitaan erilaisia tulevaisuuden mahdollisuuksia. Tavoitteena kehityskas-

vatuksella on lisätä ymmärrystä kehityskysymyksistä sekä köyhyyden syistä ja seurauksis-

ta. Yksilöä rohkaistaan ja ohjataan kehityskasvatuksen kautta toiminaan vastuuntuntoisesti 

sekä toisia huomioiden. (globaalikasvatus.fi) 

 

Kehityskasvatukseen kuuluu olennaisena osana kehitysyhteistyö, jonka perusteena on ke-

hittyneempien maiden vastuu vähemmän kehittyneiden maiden tukemisesta. Kehitysyhteis-

työn avulla turvataan kehittyville maille niiden edellytykset kehittyä. Päävastuu on kehi-

tysmailla itsellään, mutta rikkaampien maiden taloudellisella ja strategisella avulla saadaan 

mahdollisuus poistaa epäoikeudenmukaisuuksia sekä taata toimeentuloedellytykset. (Suo-

men Unesco-toimikunta, 1978. 232–233.) 

 

Kasvatus kestävään kehitykseen 

 

Kestävällä kehityksellä tarkoitetaan sellaista taloudellista, ekologista, yhteiskunnallista ja 

kulttuurista kehitystä, jonka on mahdollista täyttää sekä nykyisten että tulevien sukupolvi-

en tarpeet. Ympäristö ymmärretään tällöin laajasti kaikkien edellä mainittujen osa-alueiden 

kokonaisuutena. (Åhlberg, 1998. 14) 

 

Suomen Kestävän kehityksen toimikunta (1995) on määritellyt kestävän kehityksen olevan 

maailmanlaajuisesti, alueellisesti ja paikallisesti tapahtuvaa jatkuvaa ja ohjattua yhteiskun-

nallista muutosta, joka huomioi luonnon kestokyvyn rajallisuuden ja pitää päämääränään 

hyvän elämisen mahdollisuuksien turvaamisen nykyisille ja tuleville sukupolville. 
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Usein kestävän kehityksen kasvatuksesta puhuttaessa käytetään termiä ympäristökasvatus. 

Käsitteitä käytetään myös synonyymeinä. Kestävän kehityksen käsitettä on alettu käyttää 

yleisessä keskustelussa 1990-luvulta lähtien, josta lähtien sitä on käytetty ympäristökasva-

tus-termin rinnalla (Wolff, 2004. 27). Kasvatus kestävään kehitykseen on siis jatkumoa 

ympäristökasvatukselle, vaikkakin termien käyttö ja erittely eivät ole yksiselitteisiä. 

Kasvatuksen päämääränä on saada ihmiset tietoisiksi ympäristöstä ja ympäristökysymyk-

sistä sekä omasta roolistaan ympäristön hoitajana ja säilyttäjänä. Kyseessä on elinikäinen, 

kaikilla koulutusasteilla toteutuva, oppimisprosessi, jonka keskeinen periaate on, että sen 

kautta ihmiset saavat tietoja ja taitoja osallistua demokraattisen yhteiskunnan kehitykseen. 

(Wolff, 2004. 19.) 
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1.5 Kansainvälisyyskasvatus Suomessa 

Suomessa kansainvälisyyskasvatuksen alku ajoittuu samoihin vuosiin kuin peruskoulun 

toimeenpano. Jo peruskoulujärjestelmään siirtymistä valmisteltaessa Yhdistyneiden Kan-

sakuntien ihmisoikeusjulistus kuului keskeisimpiin arvodokumentteihin. 1970- ja 1980 -

luvuilla vuonna 1974 hyväksytty Unescon kansainvälisyyskasvatussuositus on ollut toistu-

vasti esillä opetuksen kehittämisessä ja opetussuunnitelmatyössä. 1980 -luvulta lähtien 

Suomesta on osallistuttu Euroopan Neuvoston ihmisoikeus- ja demokratiakasvatustyöhön. 

Euroopan Unioniin liittyminen vuonna 1995 on avannut kouluille vaihto-ohjelmia ja kehit-

tyvä tietotekniikka tekee kansainvälisestä vuorovaikutuksesta osan koulujen arkea. (Jääs-

keläinen 2010, 9-11.) 

 

Vuonna 2005 laadittiin Opetusministeriön toimesta kansallinen kansainvälisyyskasvatuk-

sen toimenpideohjelma, Kansainvälisyyskasvatus 2010. Toimenpideohjelma kantaa eng-

lanniksi nimeä Global Education 2010. Termi globaalikasvatus otettiin käyttöön, sillä enää 

ei riitä pelkkä kansojen välisten ilmiöiden tarkastelu, vaan tarkastelu täytyy laajentaa koko 

globaalia maapalloa koskevaksi. Termi globaalikasvatus ei istu kunnolla suomalaiseen 

suuhun, mutta käsitteen muutos avaa Jääskeläisen (2010) mukaan edellä mainittua muutos-

ta. 

 

Koulujen keino reagoida yhteiskunnan globalisoitumiseen on oppilaiden kasvattaminen 

globaaliin vastuuseen (Jääskeläinen 2010, 11). Jari Kivistö toteaa julkaisussa Globaaliin 

vastuuseen kasvaminen – Näkökulmia maailman hahmottamisen pedagogiikkaan (Ulko-

asiainministeriö 2007), että globaalikasvatuksessa etsitään reilumpaa, oikeudenmukaisem-

paa ja kohtuullisempaa tapaa elää maapallolla, jonka resurssit ovat rajalliset. 

 

1.5.1 Kansainvälisyyskasvatus Perusopetuksen opetussuunnitelmassa 

Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteissa (2004) kansainvälisyyskasvatus näkyy 

ensimmäisenä määriteltynä osaksi perusopetuksen arvopohjaa. Perusopetuksen arvopohjaa 

ovat ihmisoikeudet, tasa-arvo, demokratia, ympäristön monimuotoisuuden säilyttäminen 

sekä monikulttuurisuuden hyväksyminen. (Opetushallitus, 2004. 14.) 
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Lisäksi perusopetuksen arvopohjaan kuuluu se, että opetuksen avulla tuetaan oppilaan 

osallisuutta globaalistuvassa maailmassa, jonka avulla edistetään suvaitsevaisuutta sekä 

kulttuurien välistä ymmärrystä. Myös tasa-arvo ja sen edistäminen on osa perusopetuksen 

arvopohjaa. (Opetushallitus, 2004. 14.) 

 

Yksi perusopetuksen aihekokonaisuuksista on kulttuuri-identiteetti ja kansainvälisyys. Tä-

män aihekokonaisuuden päämääränä on muun muassa auttaa oppilaita kehittämään val-

miuksiaan kulttuurien väliseen vuorovaikutukseen sekä kansainvälisyyteen. Keskeisinä 

sisältöinä ovat ihmisoikeudet ja ihmisryhmien välisen luottamuksen, keskinäisen arvostuk-

sen ja onnistuneen yhteistyön edellytykset sekä kansainvälisyys eri elämänalueilla ja taidot 

toimia kansainvälisessä vuorovaikutuksessa. (Opetushallitus, 2004. 39.) 

 

Myös muissa aihekokonaisuuksissa kansainvälisyyskasvatuksen osa-alueet ovat esillä. Ih-

misenä kasvamisen yksi keskeinen sisältö on oikeudenmukaisuus ja tasa-arvo, Osallistuva 

kansalaisuus ja yrittäjyys -aihekokonaisuudessa keskeisenä sisältönä on demokratian mer-

kitys yhteiskunnassa. Yksi aihekokonaisuus korostaa vastuuta ympäristöstä sekä kestävästä 

tulevaisuudesta, joka myös on yksi kansainvälisyyskasvatuksen osa-alueista. Aihekokonai-

suudet ovat kasvatus- ja opetustyön painoalueita, joiden tavoitteet ja sisällöt liittyvät usei-

siin oppiaineisiin. (Opetushallitus, 2004. 38–41.) 

1.5.2 Järjestöt 

Koulujen tukena kansainvälisyyskasvatuksessa Suomessa toimivat erilaiset järjestöt. Jär-

jestöt saavat taloudellista tukea kansainvälisyyskasvatuksen toteuttamiseen Ulkoasiainmi-

nisteriöltä. (Jääskeläinen, 2010. 15.) 

 

Suomessa on useita järjestöjä, jotka tekevät kansainvälisyyskasvatustyötä. Vuonna 2001 

Kehitysyhteistyön palvelukeskus Kepan toimesta aloitetun hankkeen puitteissa selvitettiin 

kansainvälisyyskasvatuksen tilaa Suomessa. Osana tätä selvitystä kartoitettiin kansainvä-

lisyyskasvatusta tekeviä järjestöjä.  Kartoituksen piiriin kuuluivat ne järjestöt, jotka olivat 

selvityksen alkuvaiheessa Kepan ylläpitämässä kansainvälisyyskasvatustyötä tekevien jär-

jestöjen rekisterissä. (Myllymäki, 2004. 10, 12.) 
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Selvityksen mukaan kansainvälisyyskasvatustyötä tekeviä järjestöjä oli tuolloin 76 järjes-

töä. Jokainen järjestö, joka itse määrittelee tekevänsä kansainvälisyyskasvatustyötä, voi 

liittyä rekisteriin, joten rekisteriin kuulumiselle ei ole asetettu ehtoja. Noin viidesosa rekis-

teriin kuuluvista järjestöistä tekee päätoimisesti kansainvälisyyskasvatusta. Yli puolella 

kansainvälisyyskasvatus on keskeinen osa toimintaa tai läpäisee järjestön toimintaa. Reilu 

viidesosa järjestöistä toimii pääosin muiden tarkoitusperien mukaan, mutta kansainvä-

lisyyskasvatus on joiltain osin mukana toiminnassa. (Myllymäki, 2004. 12–13.) 

 

Kansainvälisyyskasvatuksen parissa toimivien järjestöjen resursseissa on paljon eroja, osa 

toimii valtakunnallisesti jonkin kansainvälisen järjestön alajärjestönä ja osa pelkästään 

paikallisesti. (Myllymäki, 2004. 13.) 
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2 PARTIO JA KANSAINVÄLISYYS 

Partioliike on perustamisestaan saakka ollut kansainvälinen liike. Partioliike koostuu kah-

desta kansainvälisestä maailmanjärjestöstä, joiden alaisuudessa ja toimintamallien mukaan 

kaikki kansalliset partioliikkeet toimivat. Suomessa toimii Suomen Partiolaiset - Finlands 

Scouters ry., joka jakautuu piireihin ja edelleen lippukuntiin. 

2.1 Partioliikkeen perustaminen ja leviäminen kansainväliseksi liikkeeksi 

Ajatus partioliikkeen perustamisesta lähti liikkeelle, kun Robert Baden-Powell oli tarkas-

tamassa Poikien Prikaatin 21-vuotisjuhlatilaisuutta. Poikien Prikaati oli sotilasmainen poi-

kajärjestö, jonka William Alexander Smith perusti vuonna 1883. Baden-Powell huomasi 

juhlatilaisuutta tarkkaillessaan, että pojat hakeutuivat mukaan koulutukseen, joka kiinnosti 

heitä. Lisäksi B-P pani merkille, että aikuiset olivat valmiita uhraamaan aikaa poikien kou-

luttamiseen. Poikien Prikaatin sulkeisjärjestys kuitenkin kiusasi Baden-Powellia, joten hän 

ehdotti Smithille vaihtelevampaa ohjelmaa. Ajatus Poikien Prikaatin ohjelman muutokses-

ta jäi Baden-Powellin mieleen. (Hillcourt & Baden-Powell 1992, 97–100.) 

 

Ensimmäinen ohjelmaluonnos poikien partiomaiselle toiminnalle ilmestyi 1906 ja oli ni-

meltään Partiolaisen kirja. Ohjelmaluonnoksessa Robert Baden-Powell hahmotteli ohjel-

man, joka sisälsi muun muassa havainnointia, ensiapua, päättelyä, etäisyyden arviointia 

sekä retkeilyä ja leireilyä. Varsinaiset päämäärät nuorisotyölleen Baden-Powell julkaisi 

1907 tiivistelmässään Poikavartiot. Tiivistelmästä kävi ilmi nuorisoliikkeen päämäärä, 

toimintamuodot sekä rakenne. Baden-Powellin laatimassa ohjelmassa pojat itse kantaisivat 

vastuun koulutuksestaan. Tällaista toimintatapaa ei ollut aikaisemmin sovelluttu nuoriso-

järjestöissä. (Hillcourt & Baden-Powell 1992, 106–108.) 

 

Baden-Powellin nuorisotyölleen määrittelemä päämäärä oli auttaa olemassa olevia järjestö-

jä tekemään nousevasta sukupolvesta luokkaan ja uskontokuntaan katsomatta hyviä kansa-

laisia tai hyödyllisiä siirtomaaihmisiä. Toiminnassa keskeisiä olivat havainnointi, jäljistys, 

erätaidot, hengenpelastus, merimiestaidot, säästäväisyys, päättelykyky, terveydenhoito, 

epäitsekkyys, vastuullisuus, ritarillisuus, kurinalaisuus ja isänmaallisuus. Järjestön rakenne 

koostui vartioista sekä lippukunnista. Vartiossa oli kuusi poikaa ja vartionjohtaja, joka oli 

muita vanhempi poika. Neljästä kymmeneen vartiota muodostivat lippukunnan, jonka joh-
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dossa oli lippukunnanjohtaja. (Hillcourt & Baden-Powell 1992, 108.) Baden-Powellin 

määrittelemästä päämäärästä voidaan huomata, että hänen alkuperäisenä tavoitteenaan ei 

ollut luoda omaa nuorisojärjestöä, vaan pelkästään laatia ohjelmaa jo olemassa oleville 

järjestöille. Lisäksi hän ajatteli toiminnan alun perin vain brittiläiseen yhteiskuntaan sopi-

vaksi. 

 

Hahmoteltuaan ohjelman Baden-Powell alkoi kirjoittaa kirjaa suunnitelmistaan, mutta en-

nen kirjan lopullista muotoa hän halusi testata suunnitelmaansa käytännössä järjestämällä 

leirin. Ensimmäinen partioleiri pidettiin vuonna 1907 eräällä saarella Briteissä. Leirille 

Baden-Powell kutsui poikia useista eri yhteiskuntaluokista. Ohjelmassa leirillä oli Baden-

Powellin suunnittelemaa partiotoimintaa. Palaute leiristä oli hyvin kannustavaa. Pojat oli-

vat innoissaan partiotoiminnasta ja vanhempien mielestä leiristä oli ollut hyötyä pojille. 

Pojista oli vanhempien mukaan tullut oma-aloitteisempia ja itsenäisempiä. (Hillcourt & 

Baden-Powell 1992, 111–121.) 

Ensimmäinen osa Partiopojan käsikirjasta ilmestyi 15.1.1908. Partiopojan käsikirjasta löy-

tyi yhteenveto siitä, mitä partiolaisuus on. Kirjassa puhuttiin partiotoiminnan aatetaustasta, 

partiolupauksesta sekä partiotunnuksesta. Kirjasta kävi ilmi kokeet, joita suorittamalla po-

jat pääsivät kohti partiomerkkiä. Loppuun Baden-Powell oli kirjoittanut tietoa partioter-

vehdyksistä, univormusta, salaisista merkeistä sekä huudoista. Baden-Powell kirjoitti kir-

jan sarjaksi iltanuotiotarinoita, joiden määrä oli kannustaa lukijaa toimimaan. Partiopojan 

käsikirjasta ilmestyi yhteensä kuusi osaa, joista viidessä ensimmäisessä oli leikkejä ja har-

joituksia monilta eri aloilta ja niissä käsiteltiin muun muassa lintujen, kasvien ja puiden 

tunnistusta, suunnistusta, isänmaallisuutta ja kansalaisvelvollisuuksia. Viimeinen, kuudes 

osa erosi muista ja oli suunnattu nuorille miehille, jotka kouluttivat poikia. Kuudes kirja oli 

Baden-Powellin suora pyyntö ryhtyä johtajiksi ja ”ottaa rauhanajan partiointi asiakseen ja 

opettaa sitä pojille”. (Hillcourt & Baden-Powell 1992, 129–130.) 

 

Baden-Powell suuntasi partiotoiminnan alun perin pelkästään pojille. Jo toiminnan alku-

vaiheessa Baden-Powell törmäsi kuitenkin myös tyttöjen tarpeeseen partiotoiminnasta. 

Vaikka partiotoiminnan perustamisen aikoihin pidettiin mahdottomana tyttöjen osallistu-

mista poikien harrastukseen, Baden-Powellin mielestä tytöt ansaitsivat oman suunnitel-

mansa. Tämän suunnitelman tavoitteena olisi luonteen kehittäminen ja kansalaiskunnon 

kohentaminen kuten pojillakin, mutta toiminnan pitäisi suuntautua taloudenpitoon rankan 

ulkoilmaelämän sijaan. Baden-Powell pyysi sisartaan Agnesia huolehtimaan tyttötoimin-
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nan kehittämisestä, muodostamaan toimikunnan avukseen sekä muokkaamaan Baden-

Powellin kirjoittamasta Partiopojan kirjasta tyttöjen käyttöön sopivan version. (Hillcourt & 

Baden-Powell 1992, 140–141.) 

 

Partiotoiminnan käynnistäminen ei sujunut ilman sitä kohtaan esitettyä kritiikkiä, vaikka 

enemmistö brittiläisistä hyväksyi partiotoiminnan hyvänä. Kritiikkiä esittivät niin sotakiih-

koilijat kuin rauhanpuolustajatkin ja sosialistit sekä ammattiyhdistysväki. Sotakiihkoilijat 

syyttivät Baden-Powellia siitä, että tämä oli jättänyt käyttämättä mahdollisuuden istuttaa 

brittiläisiin nuoriin sotilaallinen henki. Rauhanpuolustajat puolestaan syyttivät Baden-

Powellin luoneen propagandakoneen, jonka tarkoituksena oli istuttaa maan nuorisoon so-

taisia ajatuksia. Sosialistit ja ammattiyhdistysväki syyttivät Baden-Powellia sosialismin ja 

ammattiliittojen vastustajaksi. (Hillcourt & Baden-Powell 1992, 141–142.) 

 

Suurin Baden-Powellin järjestöön kohdistunut kritiikki koski sen uskonnollisen tarkoitus-

perän puutetta. Kaikki aiemmat poikatyötä tehneet järjestöt olivat kirkon perustamia ja 

uskonnollinen kasvatus kuului niiden toimintaohjelmaan. Partiojärjestöllä ei ollut kiinteää 

yhteyttä kirkon kanssa ja sen toimintaohjeissa kiinnitettiin vain vähän huomiota uskontoon. 

Kriitikot eivät ottaneet huomioon sitä seikkaa, että Baden-Powell ei ollut aikonut perustaa 

omaa järjestöään vaan suunnitelmat olivat tarkoitettu jo olemassa oleville järjestöille. 

(Hillcourt & Baden-Powell 1992, 143.) 

 

Vaikka Baden-Powellin suunnitelmissa olikin vain luoda ohjelma jo olemassa oleville jär-

jestöille, vuoden 1909 syksyyn mennessä hän ymmärsi, että hänen partiotoiminnastaan oli 

muodostunut erillinen liike. Yhtenäinen partioliike tarvitsi järjestön tuekseen ja Baden-

Powell ryhtyi järjestämään tällaista järjestöä. Aikomuksena hänellä oli että Lontoossa si-

jaitsevasta keskustoimistosta käsin autetaan, valvotaan ja perustetaan paikallisia elimiä 

sekä kansallisia toimikuntia. Baden-Powellin mukaan partioliikettä tuli johtaa vapaaehtoi-

sista koostuva johtokunta, sillä koko partioliikekin oli vapaaehtoisjärjestö. (Hillcourt & 

Baden-Powell 1992, 145–146.) 

 

Partioliike levisi nopeasti ympäri maailmaa, mikä hämmästytti Baden-Powellia. Baden-

Powell yllättyi, kun hänen kehittämänsä partiotoiminta kiinnosti muitakin kuin brittipoikia. 

Baden-Powell sai useita kutsuja tulla tarkistamaan muiden maiden partiotoimintaa ja Ba-

den-Powell matkusteli paljon. Palattuaan eräältä näistä matkoista Baden-Powell kirjoitti 
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äidilleen uskovansa, että partiosta oli tulossa kansainvälinen liike. Tätä kirjettä kirjoittaes-

saan Baden-Powell vähätteli partioliikkeen leviämistä, sillä partio oli jo tuossa vaiheessa 

levinnyt kansainväliseksi liikkeeksi. Vuonna 1920 ensimmäisen maailmansodan jälkeen 

pidettiin partiojärjestön ensimmäinen jamboree Britanniassa, johon osallistui partiolaisia 

ympäri maailmaa. Jamboreella partioliikkeen perustaja Baden-Powell julistettiin maailman 

partiolaisten ylijohtajaksi. (Hillcourt & Baden-Powell 1992, 149, 160, 200–204.)  

 

Partion laajeneminen ympäri maailmaa liittyi samaan ajankohtaan kun Kansainliitto alkoi 

kehittyä ensimmäisen maailmansodan jälkeen. Baden-Powell seurasi Kansainliiton syntyä 

tarkkaan ja ymmärsi sen olevan tärkeä askel kohti sodan kitkemistä maailmasta. Baden-

Powellin ajatuksissa partiopoika- ja partiotyttöjärjestöillä saattoi olla tärkeä osa Kansainlii-

ton tavoitteiden vaalimisessa. Baden-Powell kirjoittikin Partiopoikien kansanvälisen toi-

miston julkaisemaan Jamboree -lehteen näin: ”Meille on avautunut valtavia mahdollisuuk-

sia. Kun rakennamme kunkin maamme hyväksi omia kansallisia partiojärjestöjämme, pitä-

käämme aina mielessämme suurempaa tavoitetta edistää toveruutta ulkomaisten partiovel-

jiemme ja -sisartemme kanssa. Tällä tavalla saatamme suuresti kehittää yleistä yhteenkuu-

luvuutta ja hyvää tahtoa, jotka tekevät maailmasta varmasti rauhan kodin, sekä tuovat kai-

kille onnea ja hyvinvointia”. (Hillcourt & Baden-Powell 1992, 206–207.) 
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2.2 Suomen Partiolaiset ry, piirit ja lippukunnat 

Partioliike tuli Suomeen vuonna 1910 Ruotsista. Suomi kuului tuolloin Venäjään ja partio-

toiminta lakkautettiin pian, sillä venäläiset pelkäsivät partiolaisten haluavan Suomen itse-

näisyyttä. Partiotoiminta käynnistyi uudelleen Suomen itsenäistyttyä ja 1917 perustettiin 

Suomen Partioliitto - Finlands Scoutförbud. Liitto kuitenkin hajosi jo vuonna 1919 ja tilal-

le syntyi kahdeksan partioliittoa. Tytöt ja pojat toimivat näissä partioliitoissa erillään vuo-

teen 1972 saakka, jolloin perustettiin yhteinen keskusjärjestö Suomen Partiolaiset - Fin-

lands Scouter ry. (Niilo-Rämä, 2010. 23–24.) 

 

Suomen Partiolaiset - Finlands Scouter ry on molempien partion maailmanjärjestöjen, 

World Association on Girl Guides and Girl Scouts (WAGGGS) ja World Organisation of 

Scout Movement (WOSM), jäsen ja huolehtii että suomalainen partiotoiminta on näiden 

järjestöjen periaatteiden mukaista. Suomen Partiolaiset ry on suomalaisen partiotoiminnan 

keskusjärjestö ja vastaa sekä suomen- että ruotsinkielisestä partiotoiminnasta. (Suomen 

Partiolaiset ry.) 

 

Suomen Partiolaiset ry:n toimintaa johtaa hallitus, jonka jäseniä ovat valiokuntien puheen-

johtajat. Valiokunnat ovat aluevaliokunta, kansainvälisten yhteyksien valiokunta, viestin-

tävaliokunta, talousvaliokunta, koulutusvaliokunta, ohjelmavaliokunta sekä partio-

ohjelman kehittäminen. Hallitus toimeenpanee partioneuvoston päätökset. (Partio.fi) 

Keskusjärjestö koostuu maantieteellisesti jaetuista piireistä, jotka puolestaan jakaantuvat 

lippukuntiin. Suomen Partiolaiset on jakaantunut kymmeneen partiopiiriin, ruotsinkielises-

tä toiminnasta vastaa Finlands Svenska Scouter r.f., joka toimii koko Suomen kattavana 

partiopiirinä. (Suomen Partiolaiset ry.) 
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Partiopiirit Suomessa: 

 

A Lapin Partiolaiset ry 

B Pohjanmaan Partiolaiset ry 

C Järvi-Suomen Partiolaiset ry 

c Pohjois-Savon Partiolaiset ry 

D Lounais-Suomen Partiopiiri ry 

E Hämeen Partiopiiri ry 

F Kymenlaakson Partiopiiri ry 

G Etelä-Karjalan Partiolaiset ry 

H Uudenmaan Partiopiiri ry 

I Pääkaupunkiseudun Partiolaiset ry 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kuvio 1. Suomen Partiolaiset ry:n piirit. (Suomen Partiolaiset ry.) 

 

Partiopiirit tukevat lippukuntien toimintaa koordinoimalla alueensa lippukuntien yhteistyö-

tä, järjestämällä koulusta sekä tapahtumia. Tarkoituksena on edistää lippukuntien yhteis-

työtä yli lippukuntarajojen. (Suomen Partiolaiset ry.)  

 

Partiotoiminnan perusyksikkö on lippukunta. Suomessa toimii noin 750 lippukuntaa, suu-

rin osa näistä lippukunnista on yhteislippukuntia, joissa on sekä tyttöjä että poikia. Useim-

mat lippukunnat ovat rekisteröityneitä yhdistyksiä. Lippukunnan toimintaa johtaa lippu-

kunnanjohtaja yhdessä hallituksen kanssa. Lippukunnan toiminnan tunnuksia ovat omat 

lippu ja oma partiohuivi. Lippukunnat järjestävät alueellaan partio-ohjelman mukaista toi-

mintaa omista lähtökohdistaan. (Suomen Partiolaiset ry.) 
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Suomessa useimmissa lippukunnissa on 60–120 jäsentä, lippukuntien jäsenmäärä voi kui-

tenkin vaihdella välillä 30–500. Partion arki elää lippukunnissa, joissa tarjotaan ikäkau-

siohjelmien kautta partiotoimintaa eri-ikäisille. Lippukuntien toimintaa organisoivat va-

paaehtoiset johtajat, lisäksi toiminnassa voi olla mukana aikuisia erilaisissa tukitehtävissä. 

(Niilo-Rämä, 2010. 172.) 

 

Useimmissa lippukunnissa toimintaa tukee jokin taustayhteisö, tuki on yleensä taloudellis-

ta. Taustayhteisö voi olla seurakunta, rekisteröity yhdistys tai jokin muu yhteisö. Taustayh-

teisö on kuitenkin lippukunnasta erillään oleva elin, lippukunta tekee itsenäisesti omat pää-

töksensä. Koska lippukunnat ovat useimmiten rekisteröityjä yhdistyksiä, yhdistyslaki edel-

lyttää kolmen toimielimen muodostamisen lippukuntaan. Nämä toimielimet ovat: yhdis-

tyksen kokous, hallitus ja tilintarkastus. (Niilo-Rämä, 2010. 175, 183.)  

 

Lippukunnissa päätösvalta on lippukunnan jäsenille. Päätösvaltaa voi jokainen 15 -vuotta 

täyttänyt lippukunnan jäsen käyttää yhdistyksen kokouksessa, joita kutsutaan lippukunnan 

kokoukseksi. Lippukunnan kokoukset kutsuu koolle hallitus, jonka tehtävä on panna lippu-

kunnan kokousten päätökset toimeen. (Niilo-Rämä, 2010. 175–176.) 
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2.3 Partioaate ja partio-ohjelma 

Partiossa toimitaan ryhmissä ja suoritetaan partio-ohjelmaa. Partio-ohjelma on tarkoitettu 

7-22 -vuotiaille ja siihen kuuluu aktiviteetteja, tapahtumia, leirejä, kisoja sekä muuta toi-

mintaa. Partio-ohjelman kautta opitaan toimimaan toisten kanssa, olemaan oma-aloitteisia, 

liikkumaan luonnossa sekä kantamaan vastuuta. Partio-ohjelmaan kuuluvat partiolupaus, 

partiomerkit sekä muu symboliikka, ikäkausijako sekä ikäkausiryhmien ja niiden johtami-

sen määrittely. Partio-ohjelman mukainen toiminta on jaettu viiteen ikäkauteen: sudenpen-

tuihin (7–9 v.), seikkailijoihin (10–12 v.), tarpojiin (12–15 v.), samoajiin (15–17 v.) ja 

vaeltajiin (18–22 v.). Aikuiset (yli 22 v.) mahdollistavat alle 22 -vuotiaiden partiotoimin-

nan. Ikäkausijaon lisäksi on mahdollista harrastaa meripartiota, jossa tavallisen ohjelman 

lisäksi tehdään purjehdusta ja muita meriaktiviteetteja, sekä sisupartiota. Sisupartiolaiset 

ovat kehitys-, aisti-, tai liikuntavammaisia partiolaisia. (Yrjänä, 2009. 6.) 

 

Partioaatteen kulmakivi ovat Suomen Partiolaisten peruskirja, jossa määritetään partiotoi-

minnan arvopohja, päämäärät, tavoitteet sekä menetelmä (Suomen Partiolaiset ry, 2008. 2). 

Peruskirja määrittelee, millaista suomalainen partio on. Suomen Partiolaisten peruskirja on 

partion maailmanjärjestöjen WAGGGS:in ja WOSM:in vahvistama (Yrjänä, 2009. 7).  

 

Partio määritellään peruskirjassa kasvatustoiminnaksi, jonka tavoitteena on tukea lasten ja 

nuorten kasvua jokaisen yksilölliset ominaispiirteet huomioon ottaen. Kasvatustoiminnan 

päämääränä on persoonallisuudeltaan ja elämäntavoiltaan tasapainoinen, aktiivinen, vas-

tuuntuntoinen sekä itsenäisesti ajatteleva paikallisen, kansallisen ja kansainvälisen yhteisön 

jäsen. Partiotoiminnan lähtökohtana on ihmiskuva, jossa ihmisellä on velvollisuuksia suh-

teessa omaan itseensä, muihin ihmisiin, yhteiskuntaan, ympäristöön sekä Jumalaan. (Suo-

men Partiolaiset ry, 2008. 2.) Arvopohja sekä päämäärät tulevat esille partion perustajan 

Baden-Powellin alkuperäiseen partiolakiin ja partiolupaukseen perustuvat ihanteet, lupaus 

ja tunnus: 
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Taulukko 1. Partioihanteet, -lupaus ja partiolaisen tunnus. (Suomen Partiolaiset, 2008. 3.) 

Partioihanteet Partiolupaus Partiolaisen tunnus 

Kunnioittaa toista ihmistä 

Rakastaa luontoa ja suojella 

ympäristöä 

Olla luotettava 

Rakentaa ystävyyttä yli rajo-

jen 

Tuntea vastuunsa ja tarttua 

toimeen 

Kehittää itseään ihmisenä 

Etsiä elämän totuutta 

Lupaan parhaani mukaan 

rakastaa Jumalaani, omaa 

maatani ja maailmaa, toteut-

taa (ikäkauden) ihanteita ja 

olla avuksi toisille. 

 

Ole valmis. 

 

 

Partio on vapaaehtoistoimintaa ja avointa kaikille, jotka hyväksyvät sen päämäärän ja ar-

vopohjan. Avoimuuteen kuuluu, että toiminnassa ja päätöksenteossa noudatetaan yhden-

vertaisuuden periaatetta. Yhdenvertaisuuden periaatteeseen kuuluvat muun muassa alueel-

linen tasavertaisuus, sukupuolten välinen tasa-arvo sekä kieleen, kulttuuriin, uskontoon ja 

vakaumukseen liittyvä tasa-arvo. (Suomen Partiolaiset ry, 2008. 3.) 

 

Partion päämäärän toteutumiseen pyritään partiokasvatuksella, joka on tavoitteellista ja 

nousujohteista. Partiokasvatus sisältää kasvatustavoitteet, partiomenetelmän sekä partio-

ohjelman. Suomen Partiolaisten kasvatustavoitteena on, että yksilö toimii aktiivisesti sekä 

vastuuntuntoisesti suhteessa itseensä ja toisiin ihmisiin sekä yhteiskuntaan ja ympäristöön. 

Partiomenetelmä on keinojen kokonaisuus, jolla päästään partion kasvatustavoitteisiin ja 

sitä kautta partion päämäärän toteutumiseen. Partiomenetelmään kuuluvat: sitoutuminen 

partion arvoihin, symboliikka, nousujohteisuus, vartiojärjestelmä, tekemällä oppiminen, 

aikuinen tuki, päivän hyvä työ sekä toiminta luonnossa. (Suomen Partiolaiset ry, 2008. 4-

5.) 

2.3.1 Partio-ohjelmaa toteutetaan ikäkausittain 

Suomalainen partio-ohjelma on jaettu viiteen ikäkauteen, jotka ovat sudenpentu, seikkaili-

ja, tarpoja, samoaja sekä vaeltaja. Jokaisessa lippukunnassa tulee tarjota toimintaa kaikille 
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ikäkausille, riippumatta montako ikäkausien edustajaa lippukunnassa on. (Niilo-Rämä, 

2010. 19.) 

 

Taulukko 2. Partio-ohjelma ikäkausittain. (Niilo-Rämä, 2010. 19, 116–117.) 

Ikäkausi Sudenpen-

tu 

Seikkailija Tarpoja Samoaja Vaeltaja 

Ikä 7–9 vuotta 10–12 vuot-

ta 

12–15 vuotta 15–17 vuotta 18–22 

vuotta 

Ryhmä Lauma Joukkue, 

joka jakau-

tuu varti-

oiksi 

Vartio Vartio Vartio 

Ryhmäkoko 8–12 10–15 5–12 3–10 Ei rajattu 

Ikäkauden 

kasvatusta-

voite 

Oppia 

tekemisen 

kautta, 

aikuisen 

johtamana 

toimimaan 

ryhmässä 

ja sen 

eduksi. 

Oppia toi-

mimaan 

ryhmän 

jäsenenä. 

Omaksua 

yhteistyön 

taidot ja 

pelisäännöt. 

Testata 

osaamistaan 

ja saada 

onnistumi-

sen koke-

muksia. 

Oppia sovelta-

maan käytännön 

taitoja. 

Laajentaa sosi-

aalista ympäris-

töä. 

Toiminnan pe-

rustelu ja konk-

reettisuus. 

Itseohjautuvuu-

den kehittymi-

nen. 

Oma-

aloitteisuus 

vastuun ot-

tamisessa. 

Aktiivinen 

toiminta yh-

teisön ja 

elinympäris-

tön hyväksi. 

Elämänta-

pa arvo-

pohjan 

mukainen. 

Vastuu 

valinnois-

ta. 

 

Ikäkausijaon perusteena ovat ihmisen luontaisten kehitysvaiheiden tarpeet sekä ominais-

piirteet. Jokaisella partiolaisella on oikeus oman ikänsä ja kehitysvaiheensa mukaiseen 

partiotoimintaan. Ikäkausi jako näkyy käytännön toiminnassa muun muassa ryhmäkokona. 

Ajatuksena on tarjota partiotoimintaa lapsuuden lisäksi myös koko nuoruuden ajan. (Niilo-

Rämä, 2010. 109–111.) 
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2.4 Suomen Partiolaisten tavoitteet kansainvälisyyskasvatukselle sekä kansainvälisen 

toiminnan linjaukset 

Kastepohja, Lumme ja Korppi (1999) toteavat partion kansainvälisyyskasvatuksen toteutu-

van partio-ohjelman, koulutuksen, tiedonvälityksen ja käytännöntoiminnan yhteisvaikutuk-

sena. Suomen Partiolaisten kansainvälisyyskasvatuksen tavoitteina ovat seuraavat asiat: 

 

• Partiolaisista kasvaa omaa maataan ja kulttuuriaan sekä kansaansa arvostavia 

ihmisiä, jotka antavat myös muiden ajatella samoin. 

• Partiolainen tietää olevansa mukana maailmanlaajuisessa nuorisojärjestössä. 

• Partiolainen haluaa tietää enemmän vieraista maista, niiden kansoista, kult-

tuureista, uskonnoista, eri maiden ongelmista ja maailman tapahtumista, mut-

ta myös kotimaassa elävien erilaisten väestöryhmien elämä kiinnostaa. 

• Partiolainen pyrkii ymmärtämään uusia ja outoja asioita vaikka ei niitä hy-

väksyisikään. 

• Partiolainen suvaitsee erilaisuutta ja tietää kaikkien olevan samanarvoisia. 

• Partiolainen kehittää taitojaan kohdata erilaisuutta sekä kotimaassa että rajo-

jen ulkopuolella ja huomaa myös kulttuurien ja ihmisten samanlaisuuden. 

• Partiolainen kykenee kommunikoimaan ihmisten kanssa, toimimaan ryhmän 

jäsenenä ja hyväksyy vapaan keskustelun ottaen siihen osaa. 

• Partiolainen kasvaa ihmiseksi, joka tietää, että maailma on kokonaisuus, jossa 

viime kädessä kaikki ovat riippuvaisia toisistaan. 

• Partiolainen pyrkii toimimaan palvellen maailman rauhan ja suvaitsevaisuu-

den edistämiseksi. 

• Suomen Partiolaiset – Finlands Scouter ry edistää suvaitsevaisuutta yhteis-

kunnassamme. (Kastepohja, S., Lumme, E., Korppi, T. 1999.) 

 

Suomen Partiolaisten asettamat linjaukset partion kansainväliselle toiminnalle ohjaavat 

kansainvälistä toimintaa kansallisella tasolla. Linjaukset on hyväksytty vuonna 2013 ja ne 

tarkistetaan viiden vuoden välein. Linjaukset määrittelevät Suomen Partiolaisten kansain-

välisen toiminnan ja -vaikuttamisen tavoitteet sekä tärkeimmät painopisteet. Suomen Par-

tiolaiset haluaa nuorisojärjestönä ja osana kansainvälistä partioliikettä vaikuttaa teemoihin, 

jotka ovat lähellä sen jäsenistöä sekä partioliikkeen ideologiaa. (Suomen Partiolaiset ry, 

2013.) 
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Tärkeitä teemoja ovat nuorten osallisuuden lisääminen sekä syrjäytymisen ehkäiseminen, 

kaikkien ihmisten yhdenvertaisuus, nuorten osallisuus päätöksentekoon, kestävä kehitys, 

rauhankasvatus, kehitysyhteistyö sekä kansainväliset kokemukset. (Suomen Partiolaiset ry, 

2013.) 
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2.5 Partion kansainvälinen toiminta 

Partio on liikkeen perustamisesta saakka ollut kansainvälinen liike. Partioliike on kokonai-

suus, joka on järjestäytynyt kansainvälisiksi ja kansallisiksi järjestöiksi. Partiotoimintaan 

liittyy olennaisesti kansainvälisyys, jota toteutetaan toiminnassa monella tasolla. Käytän-

nön toimintaa partion kansainvälisyydessä ovat muun muassa kansainväliset leirit ja leiri-

matkat, ulkomaiset vieraat kotimaan leireillä, kehitysyhteistyöprojektit sekä maailmanlaa-

juiset yhteiset partiolaisten juhlapäivät. Lisäksi kansainvälisyyttä on se, että partiotoimin-

nan kautta opitaan toimimaan kansainvälistyvässä maailmassa, monikulttuurisemmassa 

Suomessa sekä toimimaan eri kulttuureista tulevien ihmisten kanssa. (Niilo-Rämä, 2010. 

55.) 

 

Suomalaisen partiotoiminnan määrittelee juuri partiotoiminnaksi kuuluminen kahteen par-

tion maailmanjärjestöön, WAGGGS:iin (World Association of Girl Guides and Girl 

Scouts) ja WOSM:iin (World Organisation of the Scout Movement). Maailmanjärjestöjen 

tehtävänä on kehittää partiotoimintaa sekä antaa tukea kansallisille partiojärjestöille. Maa-

ilmanjärjestöt kehittävät uusia toimintatapoja eri maiden partiojärjestöjen käyttöön. Yksit-

täiselle partiolaiselle maailmanjärjestöjen toiminta näkyy esimerkiksi maailmanjamboreen 

sekä muistelemispäivän vieton kautta. (Niilo-Rämä, 2010. 58.) 

 

Partion kansainvälinen toiminta on monimuotoista ja jokaisessa partiomaassa sillä on oma, 

kansallinen leimansa. Suomen partiotoiminnan kautta on mahdollista osallistua kansainvä-

liseen toimintaan sekä ulkomailla että Suomessa. Ehkä näkyvintä kansainvälistä toimintaa 

ovat erilaiset leirit. Joka neljäs vuosi järjestettävä maailmanjamboree, World Scout Jambo-

ree, joka kerää yhteen partiolaisia ympäri maailman. Maailmanjamboree on maailmanlaa-

juinen suurleiri, jolle osallistuu 20 000- 40 000 partiolaista. Lisäksi järjestetään pienempiä 

leirejä, joihin voi osallistua partiolaisia useista maista. On myös mahdollista, että suoma-

laisilla partioleireillä on ulkomaisia partiolaisia vierailulla. Lisäksi Suomen Partiolaiset 

järjestää vuosittain ulkomaille suuntautuvan leirimatkan. (Niilo-Rämä, 2010. 57.) 

 

Muuta kansainvälistä toimintaa ovat erilaiset kurssit ja koulutukset, kampanjat ja projektit, 

yhteiset juhlapäivät, vapaaehtoistyö partiokeskuksissa tai -kodeissa (Niilo-Rämä, 2010. 

57). Suomen Partiolaisten vuoden 2013 kansainvälisistä projekteista tarkemmin tutkimuk-

sen tulosten yhteydessä. Lisäksi lippukunnat järjestävät omaa kansainvälistä toimintaa ja 
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kansainvälisyyskasvatusta viikoittaisen toimintansa ja partio-ohjelman suorittamisen yh-

teydessä. 
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3 TUTKIMUKSEN TOTEUTUS 

Toteutin tutkimukseni kvantitatiivisena tutkimuksena, jossa oli mukana laadullisia ele-

menttejä. Laadullinen osuus koostui kyselylomakkeen avoimista kysymyksistä. Kvantita-

tiivisen tutkimuksen tavoitteita ovat hypoteesi, teorian hyödyntäminen mittaamisessa sekä 

asioiden välisten erojen löytäminen ja eron selittäminen kausaalisuhteina, eli syy-seuraus -

suhteina. Kvantitatiivisessa tutkimuksessa tarkoituksena on joko selittää, vertailla, kuvata, 

kartoittaa tai ennustaa asioita ja ilmiöitä. Tiedon hankintaa kvantitatiivisessa tutkimuksessa 

ohjaavat yleensä aikaisempaan tietoon perustuvat käsitykset sekä käsitteistä rakennettu 

teoria tutkimuksen kohteena olevasta ilmiöstä. (Vilkka, H. 2007, 18; Hirsjärvi, S., Remes, 

P., Sajavaara, P. 1997, 129–130; Erätuuli, M., Leino, J., Yli-Luoma, P. 1994. 97.)  

 

Omaa tutkimustani pidän sekä kartoittavana että vertailevana. Tavoitteenani on kartoittaa 

kansainvälisyyskasvatuksen toteutumista Pohjanmaan Partiolaiset -piirin lippukuntien käy-

tännön toiminnassa. Lisäksi tarkoituksenani on vertailla saamiani tuloksia Suomen Partio-

laiset ry:n partion kansainvälisyyskasvatukselle asettamiin tavoitteisiin. 

3.1 Tutkimuksen tavoite ja tutkimusongelmat 

Tämän tutkimuksen tarkoituksena on selvittää, millä tavoin Suomen Partiolaiset ry:n aset-

tamat kansainvälisyyskasvatuksen tavoitteet toteutuvat Pohjanmaan Partiolaiset -piirin 

lippukuntien toiminnassa ja mitä käytännön toimintaa lippukunnissa järjestetään kansain-

välisyyskasvatuksen osalta.  

 

Ensimmäisen tutkimusongelman avulla selvitän, mitä konkreettista kansainvälisyyteen 

liittyvää toimintaa lippukunnissa toteutetaan. Toisen tutkimusongelman puitteissa vertailen 

Suomen Partiolaiset ry:n asettamia kansainvälisyyskasvatuksen tavoitteita ja lippukuntien 

konkreettista toimintaa toisiinsa. Kolmanneksi pohdin tutkimustulosten pohjalta mahdolli-

sia kehittämiskohteita piirin ja lippukuntien kansainvälisyyskasvatukselle. 

 

Tutkimusongelmat ovat: 

1. Mitä konkreettista kansainvälisyyteen liittyvää toimintaa Pohjanmaan Partio-

laiset piirin lippukunnissa toteutetaan? 



31 

 

2. Toteutuvatko Suomen Partiolaiset ry:n asettamat kansainvälisyyskasvatuksen 

tavoitteet lippukuntien toiminnassa? 

3. Miten Pohjanmaan Partiolaiset piirin ja sen sisällä toimivien lippukuntien 

toimintaa voisi kehittää kansainvälisyyskasvatuksen osalta? 
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3.2 Tutkimuksen toteuttaminen survey-tutkimuksena 

Tutkimus on toteutettu kvantitatiivisena tutkimuksena, johon kuuluu kvalitatiivinen osuus 

kyselylomakkeessa olevien avointen kysymysten muodossa. Kvantitatiivinen tutkimus 

tarkoittaa määrällistä tutkimusta, jossa mittauksen tuloksena saatua aineistoa käsitellään 

tilastollisin menetelmin (Kananen J., 2008. 10).  Kvantitatiivisen tutkimuksen taustalla on 

niin kutsuttu realistinen ontologia, jonka mukaan todellisuus perustuu objektiivisesti todet-

taviin tosiasioihin. Kyseisen ajattelutavan on synnyttänyt filosofinen suuntaus, joka on 

nimetty loogiseksi positivismiksi. Suuntaus korostaa, että kaikki tieto on peräisin suorista 

aistihavainnoista sekä näihin havaintoihin perustuvasta loogisesta päättelystä. (Hirsjärvi, 

S., Remes, P., Sajavaara, P. 1997, 130.) Kasvatustieteessä positivistiselle ihmistutkimuk-

selle ominaista on syiden etsiminen selitettävän ilmiöiden ulkopuolisista tekijöistä (Aalto-

la, 2007. 21).  

 

Kvantitatiivisessa tutkimuksessa tutkittava ilmiö on sijoitettava johonkin teoriasuuntauk-

seen. Klassisen teorian määrittelyn mukaan ”teoria muodostuu joukosta lakeja, jotka sys-

tematisoivat jotakin ilmiöaluetta koskevat empiiriset säännönmukaisuudet” (Niiniluoto 

1980, 193). Teorioihin ja teoreettisuuteen pyritään, koska teorioille voidaan määritellä tiet-

tyjä perustehtäviä. Tutkijoiden tarkastellessa samoja ilmiöitä, teoria nopeuttaa kommuni-

kointia, kun jokaisen tutkimuksen kohdalla ei tarvitse toistaa perusperiaatteita ja perustelu-

ja. (Hirsjärvi, et al., 142.) 

 

Teoriat muodostuvat käytännön tutkimustyön pohjalta, ollen näin inhimillisen toiminnan 

tuloksia. Teorian muodostuksen tavoitteena on luoda yksinkertainen, selvä, yleinen ja to-

tuudellinen teoria. Yksinkertaisuudella voidaan tarkoittaa sekä rakenteellista yksinkertai-

suutta että käyttökelpoisuutta. Yksinkertainen teoria on yleensä käyttökelpoinen. Selvyy-

dellä viitataan teorian yksiselitteisyyteen ja täsmällisyyteen, jotka lisäävät teorian informa-

tiivisuutta. Yleisyydellä tarkoitetaan lauseiden loogista muotoa. Yleiset lauseet ovat infor-

matiivisia. Totuudella viitataan teorian lauseiden sisältöön. Tieteellisessä teorianmuodos-

tuksessa etsitään todellisuutta koskevaa informaatiota. (Hirsjärvi et al., 143.) 

 

Henkilöitä koskevien asioiden ja luonnonilmiöiden asioiden tutkiminen kvantitatiivisella 

tutkimuksella on mahdollista, kun tutkittava asia operationalisoidaan ja strukturoidaan en-

nen aineiston keräämistä. Operationalisointi tarkoittaa teoreettisten ja käsitteellisten asioi-
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den muuttamista muotoon, josta tutkittavan on mahdollista ymmärtää asia arkiymmärryk-

sellään. Strukturointi taas tarkoittaa sitä, että asia, jota tutkitaan, sekä sen ominaisuudet 

suunnitellaan ja vakioidaan. Tutkittava asia vakioidaan kysymyslomakkeeseen kysymyk-

siksi ja vaihtoehdoiksi niin, että kaikki vastaajat ymmärtävät kysymyksen samalla tavalla. 

(Vilkka, H. 2007, 14–15.) 

 

Kvantitatiivisessa tutkimuksessa keskeisiä ovat johtopäätökset aiemmista tutkimuksista ja 

aiemmat teoriat, hypoteesien esittäminen sekä käsitteiden määrittely. On valittava tutkitta-

vat henkilöt, siis määriteltävä perusjoukko ja otettava tästä perusjoukosta otos. Lisäksi ha-

vaintoaineiston on sovelluttava määrälliseen, numeeriseen mittaamiseen. Muuttujat muo-

dostetaan taulukkomuotoon ja aineisto saatetaan muotoon, jossa se voidaan käsitellä tilas-

tollisesti. (Hirsjärvi, S., Remes, P., Sajavaara, P. 1997,131.) 

 

Oman tutkimukseni kvalitatiivinen osa muodostuu käyttämäni kyselylomakkeen sisältämi-

en avointen kysymysten kautta. Perinteisesti kvantitatiivisen ja kvalitatiivisen tutkimuksen 

suhde on vastakkainasettelua, mutta tämä vastakkainasettelu ei ole yksiselitteistä (Tuomi, 

J. 2008. 98). Omassa tutkimuksessani kvalitatiivinen osuus täydentää tutkimuksen kvanti-

tatiivista osiota. 

 

Tutkimus on toteutettu survey-tutkimuksena. Tutkimustyyppinä survey on laaja, se voi 

pitää sisällään mitä tahansa kyselylomakkeesta kahdenkeskiseen haastatteluun. Yhteinen 

tekijä kaikille survey-tutkimuksille on kysymysten esittäminen tutkimuksen kohteelle. To-

teutin tutkimukseni ryhmäkyselynä (group administered questionnaire), joka on yksi sur-

vey-tutkimuksen osa-alue. Ryhmäkyselyssä tutkimusotos kokoontuu samaan tilaan vasta-

maan kyselyyn. (Trochim, W. 2006.) 

 

Torchimin (2006) tämän kaltaisen kyselyn hyvä puoli on se, että tutkimuksen tekijä voi 

luottaa saavansa kyselyyn korkean vastausprosentin. Itse valitsin tutkimustyypiksi survey-

tutkimuksen, koska se soveltui parhaiten tilanteeseen, jossa toteutin kyselyn. Lisäksi koin, 

että survey-tutkimus vastasi parhaiten tutkimuksen tarpeita, kun tarkoituksena oli selvittää 

kansainvälisen toiminnan toteutumista mahdollisimman usean lippukunnan osalta. 
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3.3 Kysely aineistonkeruumenetelmänä 

Tutkimukseni kyselyosuuden toteutin kyselylomakkeen muodossa. Kysymyslomakkeesta 

löytyy sekä strukturoituja että avoimia kysymyksiä. Kyselylomakkeen etu on se, että sillä 

saadaan kohtalaisen helposti kerättyä suurinkin määrä aineistoa. Tutkijan aikaa säästyy, 

kun samalla kyselykerralla saadaan tiedot usealta vastaajalta (vrt. haastattelu). (Hirsjärvi, 

Remes, Sajavaara, 2006. 184.) 

 

Valitsin tutkimuksen toteutustavaksi kyselylomakkeen, sillä se tarjosi nopean tavan kerätä 

mahdollisimman paljon vastauksia. Lisäksi tilanne, jossa kyselyosuuden toteutin, tuki lo-

makkeen käyttöä. Arvioni kyselylomakkeen käytettävyydestä toteutui, sillä kyselytilanne 

oli melko nopea ja sain kerralla kaikki vastaukset mukaani. 

 

Seuraavassa taulukossa kyselylomakkeeni kysymykset suhteutettuna asettamiini tutkimus-

ongelmiin. 

 

Taulukko 3. Tutkimusongelmien yhteys kyselylomakkeeseen 

Tutkimusongelma Tutkimusongelmaan liittyvät kysymykset 

1. Mitä konkreettista kansainväli-

syyteen liittyvää toimintaa Poh-

janmaan Partiolaiset piirin lippu-

kunnissa toteutetaan? 

5,6,7 

2. Toteutuvatko Suomen Partiolaiset 

ry:n asettamat kansainvälisyys-

kasvatuksen tavoitteet lippukun-

tien toiminnassa? 

3 

3. Miten Pohjanmaan Partiolaiset 

piirin ja sen sisällä toimivien lip-

pukuntien toimintaa voisi kehit-

tää kansainvälisyyskasvatuksen 

osalta? 

5,7 

 

Kyselylomake: Liite 1. 
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3.4 Tutkimusjoukko ja aineistonkeruu 

Tutkimusta tehdessään tutkija määrittelee tutkimuksen toteuttamista varten perusjoukon, 

josta poimitaan edustava otos (Vilkka, H. 2007, 169). Tutkimuskohteekseni valikoitui Poh-

janmaan Partiolaiset -piiri alueella toimivat lippukunnat ja tutkimuksen perusjoukoksi Poh-

janmaan Partiolaiset ry:n lippukuntien johtajisto. Johtajistoon lasken kuuluvaksi sekä lip-

pukunnanjohtajat että muut partiotoiminnassa johtotehtävissä mukana olevat.  

 

Toteutin tutkimukseni kyselyosan kolmessa Pohjanmaan Partiolaiset -piirin johtajatapaa-

misessa, Hehku 2013 -tapaamisessa. Tapaamiset olivat piirin alueella kolmessa kaupungis-

sa, Seinäjoella, Oulussa ja Ylivieskassa. Seinäjoella vastaajia oli 20, Oulussa 23 ja Ylivies-

kassa 18. Tutkimukseni kokonaisotos oli siis 61 (n=61) partionjohtajaa. Hehku -tapaamiset 

ovat osa Pohjanmaan Partiolaiset -piirin toimintaa ja niihin osallistutaan ennakkoilmoittau-

tumisten kautta, joten tutkijana minulla oli etukäteen tiedossa osallistujamäärä ja näin ollen 

myös tutkimukseni otos. Pidän otostani kohtalaisena, sillä esimerkiksi Tuomi (2007) toteaa 

20 havainnon olevan määrällisesti todella pieni. Oma havaintomääräni on reilusti yli tämän 

Tuomen asettaman rajan. Lisäksi partiolaiset ovat marginaaliosuus koko väestöstä, joten 

pientäkin otosta voidaan pitää kattavana. 

 

Pohjanmaan Partiolaiset -piirin alueella on yhteensä 114 lippukuntaa ja näistä lippukunnis-

ta tutkimuksessani on edustettuna 38 lippukuntaa (Pohjanmaan Partiolaiset ry.). Prosent-

teina lippukuntien edustus kaikista piirin lippukunnista oli tutkimuksessani 43 %. Yksi 

vastaajista oli jättänyt lippukuntansa mainitsematta. Tutkimukseen vastanneet edustivat 

vastatessaan kuitenkin itseään, eivät lippukuntiaan. Jokainen vastasi kyselyyn sen mukaan, 

minkä itse sopivaksi katsoi. Lippukuntien määrä on kuitenkin tärkeä tutkimukseni yleistet-

tävyyden kannalta. 

 

Maantieteellisesti ajateltuna vastaajat olivat melko laajalti koko piirin alueelta sekä poh-

jois-eteläsuunnassa että itä-länsisuunnassa. Tapaamisiin oli helpointa osallistua niistä lip-

pukunnista, joiden läheisyydessä tapaamiset järjestettiin, tämä vaikuttaa lippukuntien edus-

tavuuteen kaikista piirin lippukunnista. 

 

Otos on harkinnanvarainen, sillä tutkijana valitsin tutkimukseni perusjoukon parhaaksi 

katsomallani tavalla (Vilkka H. 2007, 58). Perustelen valintaani sillä, että tutkimukseni 
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kohdejoukko on helpoiten ja varmimmin tavoitettavissa ennalta sovitussa tapaamisessa. 

Hehku -tapaamiset ovat jo entuudestaan osa piirin toimintaa ja niiden kautta koin tavoitta-

vani tutkimukseni perusjoukon parhaiten. 

 

Kvantitatiivisen tutkimuksen avulla selvitetään numeerisesti lukumääriin liittyviä kysy-

myksiä ja sen avulla voidaan kuvata tutkittavan ilmiön rakennetta. Kvantitatiivinen tutki-

mus edellyttää riittävän edustavaa otosta, mutta pienempienkin ryhmien tutkiminen kvanti-

tatiivisesti onnistuu. Periaatteessa aineiston keruutapa kvantitatiivisessa tutkimuksessa on 

vapaa, mutta aineisto on kyettävä koodaamaan numeeriseen muotoon. (Tuomi, J. 2008. 

95.)  
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3.5 Aineiston analyysi 

Kvantitatiivisen tutkimuksen analyysi tapa on matemaattinen, tilastollinen. Pienten aineis-

tojen analysoinnissa tyydytään frekvensseihin sekä muihin peruskäsitteisiin. Tällöin aineis-

ton koko on noin 20 havaintoa tai alle. Suuremmissa aineistoissa aineistoa operoidaan laa-

jemmin tilastomatematiikan peruskäsitteillä, kuten frekvensseillä, prosenteilla sekä ristiin-

taulukoinnilla. (Tuomi, J. 2008. 95.)  

 

Tutkimukseni analyysimuoto on teorialähtöinen analyysi. Analyysini teoriapohjana on 

Suomen Partiolaiset ry:n partiotoiminnan kansainvälisyyskasvatuksen tavoitteet. Teo-

rialähtöisen analyysin pohjana on siis aikaisemman tiedon perusteella luotu kehys. (Tuomi, 

J. 2008. 131.) 

 

Aineiston analysoinnissa käytin SPSS -aineistonanalyysiohjelmaa. Aineistoni oli melko 

suppea, joten aineiston analyysi SPSS -ohjelmalla rajoittui pelkästään keski- ja hajontalu-

kujen tarkastelemiseen. 

3.6 Tutkimuksen luotettavuus (reliabiliteetti ja validiteetti) 

Tutkimuksen ja tutkimustulosten luotettavuudessa kiinnitetään Erätuulen, Leinon ja Yli-

Luoman (1994) mukaan huomiota kahteen seikkaan: a) miten luotettavia tutkimuksesta 

saadut tulokset ovat, eli kuinka hyvin tulokset vastaavat todellisuutta ja b) saadaanko tut-

kimuksessa käytetyllä menetelmällä todella vastaukset asetettuihin tutkimusongelmiin. 

 

Tutkimuksesta saatujen tulosten käyttökelpoisuus määräytyy tulosten luotettavuudesta, 

yleistettävyydestä sekä niiden merkityksellisyydestä. Tulosten luotettavuudessa voidaan 

erottaa sisäinen validiteetti, ulkoinen validiteetti sekä ekologinen validiteetti. Sisäisellä 

validiteetilla tarkoitetaan mittausten tarkkuutta ja virheettömyyttä sekä pysyvyyttä (reliabi-

liteetti). Ulkoinen validiteetti taas kertoo mittauskohteen edustavuudesta ja ekologinen 

validiteetti sisältää tilanteiden sekä olosuhteiden relevanssin ja edustavuuden. Kvantitatii-

visessa tutkimuksessa reliabiliteetista (pysyvyys) ja validiteetista (pätevyys) voidaan saada 

selkeitä arvioita numeerisesti mittaamalla. (Erätuuli et al. 1994, 98–100.)  

 



38 

 

Tutkimukseni luotettavuuden ja pätevyyden arviointi on tutkimusaineiston laadun vuoksi 

numeerisesti hankalaa, koska tarkastelen aineistoa pelkästään keski- ja hajontalukujen poh-

jalta. Niinpä tutkimukseni luotettavuuden ja pätevyyden arvioinnin teen sanallisesti myö-

hemmin, esiteltyäni tutkimustulokset. 

 

Tehdessäni tutkimuksen kyselyosuutta, olin henkilökohtaisesti paikalla jokaisessa kyselyn 

toteuttamistilaisuudessa. Tämä saattaa osaltaan vaikuttaa tutkimukseni luotettavuuteen. 

Vastaajat ovat saattaneet vastata todellisuutta positiivisemmin kyselyyn, kun paikalla on 

tutkimuksen tekijä. 
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4 TUTKIMUSTULOKSET 

Tutkimustulokset esittelen asettamieni tutkimusongelmien pohjalta. Pääpainona on siis 

lippukuntien konkreettinen kansainvälinen toiminta, Suomen Partiolaiset ry:n kansainvä-

lisyyskasvatukselle asettaminen tavoitteiden toteutuminen sekä mahdolliset toiminnan ke-

hittämistarpeet. Lisäksi kyselyn analysointivaiheessa nostin esiin kysymyksen siitä, mistä 

toiminnassa mukana olevat saavat tietoa partion kansainvälisestä toiminnasta. Nykyisessä 

tietotulvassa oikeiden tietokanavien löytäminen on tärkeää, joten koin asian selvittämisen 

tärkeäksi. Lisäksi tiedonkulku liittyy olennaisesti toiminnan kehittämismahdollisuuksien 

selvittämiseen. 

4.1 Suomen Partiolaisten projektien toteutuminen ja lippukuntien oma kansainväli-

nen toiminta 

Kyselylomakkeen kaksi osiota (4. ja 6.) liittyivät läheisesti lippukuntien kansainväliseen 

toimintaan ihan käytännön partiotoiminnassa. Lomakkeen 4. osio käsitteli Suomen Partio-

laisten vuoden 2013 aikana toteutettavia kansainväliseen toimintaan liittyviä projekteja ja 

6. osio lippukuntien omaa kansainvälistä toimintaa. 

Suomen Partiolaiset ry:n kansainvälisyysprojektit vuonna 2013 

Vuonna 2013 Suomen Partiolaiset ry:n kansainvälisiä projekteja olivat ja ovat Rasismin 

vastainen viikko, kehitysyhteistyöprojekti Woomal 2, kehitysyhteistyöhanke Food for Life 

sekä lähinnä pääkaupunkiseudulla toteutettava Avaus -monikulttuurisuushanke. (Suomen 

Partiolaiset ry.)  

 

Rasismin vastaista toimintaviikkoa vietettiin 18. – 24.3.2013 ja viikko kulminoitui YK:n 

kansainväliseen rasisminvastaiseen päivään. Partiossa rasisminvastaisella viikolla mietit-

tiin, miten pienillä teoilla voidaan muuttaa maailmaa (Suomen Partiolaiset ry.).  

 

Woomal 2 -hanke on Suomen Partiolaisten kumppanuushanke Senegalin partiolaisten 

kanssa. Hanke lanseerattiin jo vuonna 2009 ja vuonna 2012 ulkoministeriö myönsi sille 

rahoituksen vuoden 2014 loppuun saakka. Woomal 2 -hanke edistää kestävää kehitystä 

Senegalissa organisoimalla ympäristökasvatusta sekä järjestämällä ympäristöllisesti kestä-
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ville pienyrittäjyyshankkeille mikroluottoja. Toimintaa laajennetaan myös Senegalissa 

kouluihin ja partiolaiset toimivat yhteistyössä muiden järjestöjen kanssa vaikuttaakseen 

paikallisiin päättäjiin. Suomessa Woomal 2 -hanke näkyy partio-ohjelmassa ja tarjoaa lip-

pukunnille mahdollisuuden tuoda kansainvälisyyttä omaan toimintaan. (Suomen Partio-

laiset ry.) 

 

Suomen Partiolaisten Food for Life -hanke on kehitysyhteistyöhanke, jonka tarkoituksena 

on parantaa partiolaisten toimintamahdollisuuksia kehittyvillä alueilla. Hankkeessa keski-

tytään nuorten partiolaisten sekä heidän perheidensä ruokaturvan parantamiseen. Hanke 

käynnistyi vuonna 201 Ulkoministeriön rahoituksella. Käytännössä Suomen Partiolaiset 

tekevät yhteistyötä Beninin ja Nigerin partiolaisten kanssa, mutta projektin koordinoinnissa 

auttaa myös Afrikan partiolaisten toimisto. (Suomen Partiolaiset ry.) 

 

Avaus -hanke on Euroopan Unionin kuntouttamisrahaston tuella toteutettava maahanmuut-

tajalasten ja -nuorten kotoutumiseen tähtäävä hanke. Kotoutus tapahtuu partiotoimintaan 

osallistumisen sekä partiotoiminnan sisältöjen kehittämisen avulla. Hanketta toteutetaan 

luomalla yhteistyöverkostoa maahanmuuttajien yhteisöihin, järjestämällä heille tutustu-

mismahdollisuuksia partiotoimintaan sekä tuottamalla materiaalia monikulttuuriseen toi-

mintaan, järjestämällä monikulttuurisuuskoulutusta sekä tiedottamalla monikulttuurisuu-

desta partion sisällä ja tiedottamalla partion monikulttuurisuudesta ulkopuolisille tahoille. 

Avaus -hanketta toteutetaan yhteistyössä Pääkaupunkiseudun Partiolaisten, Uudenmaan 

Partiopiirin sekä Järvi-Suomen Partiolaisten kanssa, joten tutkimukseni toteuttamisalueella 

hankkeeseen osallistuminen ei ole mahdollista. (Suomen Partiolaiset ry.) 

 

Taulukosta selviää vastausten saamat prosenttimäärät kaikista vastanneista. Kaksi kyselyyn 

osallistunutta ei vastannut neljänteen osioon, sillä heidän lippukuntansa oli juuri aloittele-

massa toimintaansa. Näin ollen heillä ei vielä ollut mahdollisuutta kertoa lippukunnan 

vuoden toiminnasta. Vastausten analysoinnissa puuttuvat vastaukset on otettu huomioon 

niin, että taulukossa näkyy vastausten prosenttimäärät pelkästään kysymyksiin vastannei-

den määrään suhteutettuna. 

 

 

 



41 

 

Taulukko 4. Lippukuntien osallistuminen Suomen Partiolaiset ry:n projekteihin vuonna 

2013 

 KYLLÄ  % EN TIEDÄ  % EI  % 

Rasismin vastainen 

viikko lippukunnas-

sa 

6,8 22,0 71,2 

Woomal 2  

-keräys (seurakun-

ta) 

10,2 18,6 71,2 

Woomal 2   

-varainhankinta 

18,6 13,6 67,8 

Woomal 2  

-ohjelmaa 

49,2 22,0 28,8 

Woomal-merkki 

 

52,5 25,4 22,0 

Food for Life -

projekti 

 

9,8 40,7 49,2 

Osallistuminen 

Avaus -hankkeeseen 

22,0 62,7 15,3 

 

Vastausten perusteella suurimassa osassa lippukunnista ei vietetty rasismin vastaista viik-

koa (71,2 % vastanneista). 6,8 % prosenttia vastanneista vastasi kyllä, näin ollen voidaan 

sanoa että hyvin harvassa lippukunnassa Pohjanmaan Partiolaiset -piirin alueella vietettiin 

rasismin vastaista viikkoa.  

 

Kysymyksistä viisi käsitteli jollakin tavalla Woomal 2 -kehitysyhteistyöprojektia. Vastaus-

ten perusteella osallistuminen Woomal 2 -projektiin on ollut kohtalaisen aktiivista. Eniten 

tämän projektin osalta lippukunnissa on ollut ohjelmaa ja aktiviteettia (49,2 %) ja lippu-

kuntien jäsenillä on ollut mahdollisuus hankkia Woomal -merkki (52,5 %). Kolehtia seura-

kunnan kanssa yhteistyössä on kerätty joissain lippukunnissa (10,2 %) ja muuta varainhan-

kintaa on järjestetty myös osassa lippukunnista (18,6 %).  
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Woomal 2 -hanke on samantapainen hanke, mitä Suomen Partiolaiset ry on järjestänyt ai-

emminkin, joten siihen osallistuminen on helppoa ja siitä on saatavilla paljon tietoa. Hank-

keeseen liittyvä varainhankinta vaatii melko paljon työtä, joten projektin piirissä on hel-

pompi järjestää ohjelmaa lippukunnan sisällä omissa kokoontumisissa. Tämä mahdollisesti 

selittää kolehdin sekä muun varainhankinnan pienen prosenttimäärän. 

 

Suomen Partiolaiset ry:n Food for Life -projekti oli vastaajille tuntemattomampi, sillä vain 

9,8 % vastanneista totesi, että heidän lippukunnassa on tietoa projektiin liittyen. Kysymyk-

sessä ei ollut tarkemmin määritelty tiedon luonnetta, vaan tarkoituksena oli selvittää onko 

lippukunnissa ylipäänsä tietoa kyseisestä projektista. Tässä kysymyksessä suurimmat vas-

tausmäärät saivat vaihtoehdot ”ei” ja ”en tiedä”, yhteensä 89,9 % vastauksista. Food for 

Life -hankkeesta ei vastausten perusteella ole paljonkaan tietoa.  

 

Avaus -hankkeen kohdalla tarkoitus oli selvittää, löytyykö Pohjanmaan Partiolaisten lippu-

kunnista mielenkiintoa hankkeeseen. Kuten aiemmin on todettu, hankkeeseen on mahdol-

lista osallistua pääkaupunkiseudulla sekä Järvi-Suomen partiopiirin alueella. Kiinnostusta 

hankkeeseen osallistumineen löytyy (22,0 %), mutta suurin osa vastanneista ei osannut 

määritellä kantaansa (62,7 %) tai vastasi kielteisesti (15,3 %). 

 

Avaus -hanketta käsittelevän kysymyksen tulos osoittaa, että mielenkiintoa hanketta koh-

taan löytyy myös Pohjanmaan Partiolaiset -piirin alueelta. Epävarmat ja kielteiset vastauk-

set voidaan selittää sillä, että hankkeesta ei järjestelmällisesti ole tiedotettu kaikkiin lippu-

kuntiin, hankkeen keskittyessä pääkaupunkiseudulle ja Järvi-Suomen Partiolaisten lippu-

kuntiin. Pohjanmaan Partiolaiset -piirin alueella ei myöskään ole niin paljon maahanmuut-

tajia kuin hankkeen keskiössä olevissa lippukunnissa. 

 

Vastausvaihtoehdoista ”en tiedä” ei ole käytännössä tulosten tarkasteluvaiheessa tarpeelli-

nen, sillä tutkimuksen kannalta olennaista on ainoastaan tietää, kuinka paljon kansainvä-

lisyyskasvatukseen liittyvää toimintaa lippukunnissa on tai ei ole. 

Lippukuntien oma kansainvälinen toiminta 

Lippukuntien oma kansainvälinen toiminta tarkoittaa toimintaa, jota lippukunta järjestää 

omien resurssiensa mukaan. Osa toiminnasta on Suomen Partiolaiset ry:n tai Pohjanmaan 
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Partiolaiset -piirin koordinoimaa koulutusta tai muuta ohjelmaa, osa Suomessa tai ulko-

mailla järjestettävää leiritoimintaa ja osa lippukunnan sisäistä ohjelmaa. Lisäksi selvitettiin 

vastaajien mielipidettä oman lippukuntansa kansainvälisyyskasvatuksen tilasta. 

 

Tulosten raportoinnissa on tässä tapauksessa otettu huomioon myös puuttuvat vastaukset, 

sillä niiden määrä vaihteli eri kysymysten kohdalla. Kahden vastaajan lippukunta ei ole 

vielä aloittanut toimintaansa, joten heidän puuttumisensa on perusteltu. Kaikkien vastaa-

matta jättäneiden prosenttiosuus vastauksista on ilmoitettu taulukossa. 

 

Taulukko 5. Lippukuntien oma kansainvälinen toiminta. 

 KYLLÄ % EI % PUUTTUU % 

Ohjelmaa Muistelemis-

päivänä 22.2.. 

60,7 32,8 6,6 

Ohjelmaa  

Rauhanpäivänä 21.9.. 

6,6 85,2 8,2 

Lippukunnassa on to-

teutettu ulkomaanpro-

jekti. 

41,0 54,1 4,9 

Lippukunnasta on osal-

listuttu maailmanjam-

boreelle. 

67,2 26,2 6,6 

Lippukunnan jäseniä on 

osallistunut Rower-

wayhin. 

23,0 63,9 13,1 

Lippukunta on tehnyt 

omatoimisen partiomat-

kan ulkomaille. 

32,8 54,1 13,1 

Lippukunnan leirillä on 

ollut ulkomaisia vierai-

ta. 

27,9 62,3 9,8 

Omaa kansainvälistä toimintaa lippukunnissa on järjestetty vaihtelevasti. Selkeästi eniten 

lippukunnissa on vietetty Muistelemispäivää (60,7 %) ja osallistuttu jollekin maailman-

jamboreelle. Vähiten lippukunnissa oli suunnitteilla ohjelmaa Rauhanpäivänä (6,6 %). Ky-

selyn toteuttamisen ajankohtana Rauhanpäivä ei vielä ollut mennyt, joten pienenen vasta-
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usprosentin saattaa selittää se, ettei lippukunnissa vielä oltu suunniteltu ohjelmaa tarkem-

min. 

 

Maailmanjamboreille osallistumisesta vastaajan täytyi määritellä, mille jamboreelle lippu-

kunnasta on osallistuttu ja kuinka monta partiolaista kyseiseen toimintaan on osallistunut. 

Pohjanmaan Partiolaiset -piirin lippukunnista on vastausten perusteella osallistuttu useille 

viimeisen 20 vuoden aikana järjestetylle maailmanjamboreelle. Maita, joissa jamboreet on 

järjestetty, nimettiin seuraavasti: Ruotsi, Chile, Thaimaa, Australia, Iso-Britannia, Japani ja 

Hollanti. Viimeisin maailmanjamboree järjestettiin vuonna 2011 Ruotsissa, johon sen lä-

heisen sijainnin vuoksi oli helppo matkustaa. Yhteensä 23 vastaajaa nimesi Ruotsissa jär-

jestetyn maailmanjamboreen viimeisimmäksi jamboreeksi, johon lippukunnasta on osallis-

tuttu. Osallistujamäärä kaikkien tarkempia tietoja antaneiden vastauksissa vaihteli yhdestä 

osallistujasta 20 henkilön osallistujamäärään yhtä maailmanjamboreeta kohden. 

 

Ulkomaanprojekteja on järjestetty hieman alle puolessa lippukunnista (41,0 %). Lomak-

keessa ei ollut määritelty, millaista ulkomaanprojektia kysymyksessä tarkoitettiin, joten 

ulkomaanprojekteja oli määritelty muun muassa partiomatkoina, Suomen Partiolaiset ry:n 

kehitysyhteistyöprojekteina, jamboreen kotivierailuun osallistumisena sekä ulkomaille 

suuntautuneina leireinä. Vastaukset liittyvät läheisesti saman osion kohtaan, jossa selvitet-

tiin onko lippukunnasta tehty omatoimisia partiomatkoja ulkomaille. Vastausten perusteel-

la kysymykset olisi voinut yhdistää tai ne olisi pitänyt määritellä tarkemmin. 

Mielipide kansainvälisyyskasvatuksen toteutumisesta lippukunnissa 

Lippukuntien oman kansainvälisen toiminnan selvittämisen ohessa vastaajat arvioivat sitä, 

kuinka Suomen Partiolaiset ry:n kansainvälisyyskasvatuksen tavoitteet toteutuvat ja voisi-

ko lippukunnissa painottaa enemmän kansainvälisyyttä. Vastausvaihtoehdot molempiin 

kysymyksiin oli ”kyllä” ja ”ei”. Tulokset on esitetty erikseen seuraavissa kuvioissa. 
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Erittäin huomattava osa vastaajista (90,2 %) vastaajista on sitä mieltä, että heidän lippu-

kunnassaan voisi painottaa enemmän kansainvälisyyttä. Ainoastaan 4,9 % vastaajista oli 

sitä mieltä, että nykyinen kansainvälisyyskasvatuksen tila on lippukunnassa riittävä. Puut-

tuvat vastaukset on otettu tässäkin osiossa huomioon. 

 

Kaiken kaikkiaan voidaan sanoa, että lippukuntien toiminnassa olisi vastausten perusteella 

tilaa kansainvälisyyskasvatuksen ja kansainvälisen toiminnan parantamiselle. Lippukuntien 

koosta riippuu paljon se, minkälaiset resurssit toiminnalle on, mutta selkeästi tarvitaan li-

sää ohjausta partion kansainväliselle toiminnalle lippukunnan koosta riippumatta.  
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4.2 Suomen Partiolaisten tavoitteiden toteutuminen 

Suomen Partiolaisten kansainvälisyyskasvatukselle asettamien tavoitteiden perusteella teh-

ty kysymys järjesti Likert -asteikon mukaisesti tavoitteet sen mukaan, miten vastaaja ajat-

teli niiden toteutuvan omassa lippukunnassaan. Tavoitteet käsittelivät identiteetin rakentu-

mista, eettisesti oikeaa ja väärää, sitä osaako ja haluaako partiolainen toimia oikeaksi kat-

somiensa asioiden puolesta, toisten ihmisten auttamista, erilaisuuden arvostamista ja ym-

märtämistä, oikeudenmukaisuutta, kulttuurien tuntemista ja ymmärtämistä sekä erilaisissa 

toimintaympäristöissä toimimista. Tavoitteet löytyvät sanallisessa muodossa Suomen Par-

tiolaisten kasvatustavoitteista. Kyselylomakkeessa nämä tavoitteet on laitettu väittämä-

muotoon. Kaikki väittämät olivat positiivisia, joten analysointivaiheessa ei vastauksia tar-

vinnut kääntää. 

 

Taulukko 6. Kansainvälisyyskasvatuksen tavoitteiden toteutuminen. 

 Keskiluku (median) Keskihajonta (mean) 

Partiossa saa aineksia oman 

identiteetin rakentamiseen. 

4 4,31 

Partiolaiselle muodostuu 

käsitys eettisesti oikeasta ja 

väärästä. 

4 4,21 

Partiolainen osaa ja haluaa 

toimia oikeaksi katsomiensa 

asioiden puolesta. 

4 4,11 

Partiolainen auttaa ja pitää 

huolta toisista ihmisistä. 

4 4,08 

Partiolainen arvostaa erilai-

suutta. 

4 3,92 

Partiolainen ymmärtää, että 

on monenlaisia ihmisiä ja 

maailmankatsomuksia. 

4 4,18 

Oikeudenmukaisuus ja sen 

edistäminen on partio-

laiselle tärkeitä. 

 

4 4,15 
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Partiolainen tuntee omaa 

kulttuuriaan. 

4 4,08 

Partiolainen on kiinnostu-

nut muista kulttuureista. 

4 3,72 

Partiolainen arvostaa muita 

kulttuureja. 

4 3,87 

Partiolainen osaa toimia 

erilaisissa toimintaympäris-

töissä. 

4 4,15 

 

Kaikkien yhdentoista väittämän keskiluku (median) oli 4 ja tulosten hajonta (mean) vaihte-

li välillä 3,72–4,31. Vastausvaihtoehdot olivat 1-5, vastauksen 1 ollessa ”täysin erimieltä” 

ja vastauksen 5 ollessa ”täysin samaa mieltä”. Lomakkeessa ei ollut määritelty muita vas-

tausvaihtoehtoja tarkemmin, ainoastaan ääriarvot. 

 

Vastausten perusteella sanoa, että vastaajat ajattelevat Suomen Partiolaisten kansainväli-

syydelle asettamien tavoitteiden toteutuvan omassa lippukunnassaan hyvin. Kun osioita 

tarkastellaan itsenäisinä, jonkin verran hajontaa löytyy, mutta pääosin vastaukset ovat mel-

ko positiivisia. Vastausten positiivisuus kertoo siitä, että kansainvälisyyskasvatukselle ase-

tetut tavoitteet toteutuvat Pohjanmaan Partiolaiset -piirin alueella hyvin. 

 

Partion kansainvälisyyskasvatuksen tavoitteet ovat luonteeltaan arvokeskeisiä, eli niihin 

jokaiseen liittyy vahvasti jonkin arvo tai arvokkaana pidetty ominaisuus. Lisäksi niiden 

tulkinnassa on erilaisia mahdollisuuksia. Kyselylomakkeessa ei ollut selitetty väittämiä 

auki, vaan vastaaja tulkitsi väittämät oman ajatusmaailmansa mukaan. Tästä syystä väärin 

ymmärryksen mahdollisuus oli mahdollista, mutta vastausten ollessa näinkin yhdenmukai-

sia, tulkitsen että väärinymmärryksiä ei tullut.  

 

Korkeimmat hajontaluvut sai oman identiteetin rakentamiseen saatavat ainekset. Partio-

toiminnassa annetaan siis vastaajien mukaan toiminnassa mukana oleville mahdollisuus 

rakentaa omaa identiteettiä sekä minäkuvaa. Alimmat hajontaluvut saivat oman kulttuurin 

tunteminen, muista kulttuureista kiinnostuminen sekä muiden kulttuurien arvostus. Tämä 

saattaa heijastella sitä, että partiotoiminnassa painotetaan muita asioita. Ehkä kulttuurien 

tuntemusta ei koeta tärkeäksi, kun ohjelmassa on niin paljon muutakin, erityisesti näin voi 
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olla jos lippukunnan sisällä ei eri kulttuureja ole edustettuna, vaan jäsenistö koostuu valta-

väestöön kuuluvista.  

 

Kuten aiemmin on todettu, kyselylomakkeessa ei ollut määritelty vastausvaihtoehdoista 

kuin ääriarvo 1 ja 5. Tulosten käsittelyvaiheessa muille vastauksille annettiin arvot seuraa-

vasti: 2 – ”jokseenkin erimieltä”, 3 – ”kohtalaisen samaa mieltä”, 4 – ”melko samaa miel-

tä”. Vastausvaihtoehdoissa siis myös keskimmäinen arvo 3 sai positiivisen merkityksen. 

Tulokseen saattoi vaikuttaa positiivisesti se, että vain ääriarvot oli määritelty eikä keskim-

mäinen arvo ollut neutraali. 

 

Partion kansainvälisyyskasvatuksen tavoitteet ovat hyvin linjassa kansainvälisyyskasvatuk-

selle muun muassa YK:n tasolta asetettujen tavoitteiden kanssa. Partion tavoitteet on koh-

dennettu toiminnassa mukana oleville, mutta kaikki ns. yleismaailmalliset piirteet tavoit-

teista löytyvät. Tavoitteita voi kuitenkin olla vaikea asettaa käytännön toimintaan näkyvik-

si. Erityisen vaikeaa se on, jos toiminnan suunnittelussa ei ole otettu asiaa huomioon. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



50 

 

4.3 Kansainvälisen toiminnan hyöty, haasteet ja ongelmat avuksi toiminnan kehittä-

miseen 

Vastaajilla oli mahdollisuus kertoa, mitä hyötyä partion kansainvälisestä toiminnasta on 

sekä nimetä mahdollisia haasteita ja ongelmia, joita ovat kohdanneet. Toiminnan järjestä-

miseen liittyy aina sekä hyviä että huonoja puolia ja vastaajat nimesivätkin useita näkö-

kulmia ja osa kertoi tarkemmin, millaista kansainvälistä toimintaa heidän lippukunnassaan 

on järjestetty, joka ei mahdollisesti aiempien kysymysten yhteydessä tullut esille. 

Pääosin kansainvälisen toiminnan hyötynä nähdään toiminnasta saatavat hienot kokemuk-

set. Partion kansainvälinen toiminta auttaa tutustumaan vieraisiin kulttuureihin sekä laajen-

tamaan omaa maailmankuvaa. Kulttuurien ja erilaisuuden ymmärtäminen nähdään tärkeä-

nä hyötynä ja antaa mahdollisuuden samojen arvojen ja yhteyden löytämiseen.  

Ystävyyssuhteiden luominen nähdään myös tärkeänä hyötynä, jota kansainvälisen toimin-

nan kautta saavutetaan. Kansainvälisyys rikastuttaa toimintaa ja auttaa toiminnassa mukana 

olevia hahmottamaan, että kyseessä on maailmanlaajuinen harrastus. 

 

Haasteita nimettiin myös laajasti, mutta usea vastaaja nimesi suurimmaksi ongelmaksi re-

surssien puutteen. Pienissä lippukunnissa ei ole mahdollisuuksia järjestää laajaa toimintaa 

tai suuria projekteja. Ikäluokat ovat osassa lippukuntia pieniä ja johtajapula aiheuttaa omat 

haasteensa toimintaan ylipäätänsä, kansainvälisyydestä puhumattakaan. 

 

Tietotaidon puuttuminen nimetään myös yhdeksi ongelmaksi. Erityisesti tämä näkyy ul-

komaille suuntautuvien partiomatkojen järjestämisessä. Käytännönjärjestelyt matkoihin 

liittyen ovat haasteellisia, kun omasta lippukunnasta ei löydy kokemusta. Tiedon siirtämi-

nen ja isona alueena toimiminen voisivat olla ratkaisu tiedon puuttumiseen ja tietotaidon 

jakamiseen. 

 

Partiotoiminnan kannalta tärkein havainto kansainvälisestä toiminnasta partiossa on, että se 

lisää partioaktiivisuutta. Kansainvälisiä kokemuksia saaneet nuoret sitoutuvat paremmin 

toimintaan. Tämä on tärkeä ottaa huomioon, jos Suomen Partiolaiset ry:n tavoitteena on 

olla vetovoimaisin nuorisojärjestö Suomessa. Kansainvälinen toiminta antaa lisäpotkua 

toimintaa, avartaa näkemyksiä partioliikkeen suuruudesta ja kansainvälisyydestä. Jos kan-

sainvälisyys on keino sitouttaa nuoria paremmin ja tiukemmin toimintaan, kansainvälisyys 

näyttäisi olevan yksi keino tähän tavoitteeseen. 



51 

 

Toiminnan kehittämisen kannalta kaksi asiaa nousi vastauksista esille. Haasteita kansain-

väliselle toiminnalle ja sitä kautta kansainvälisyyskasvatukselle asettavat resurssien sekä 

tietotaidon puute. Toiminnan koordinoiminen sekä resurssien kokoaminen yhteen auttaisi 

pieniäkin lippukuntia toteuttamaan laajempia projekteja kansainvälisyyden osalta. Koordi-

naatiota hoidetaan kyllä tälläkin hetkellä sekä Suomen Partiolaiset ry:n osalta, että Poh-

janmaan Partiolaisten osalta, mutta pitää pohtia, tavoittaako tuki kaikkia lippukuntia. Toi-

saalta, vaikka tuki toiminalle on olemassa, lippukuntien täytyy itse olla myös aktiivisia 

etsimään ja vaatimaan tarvitsemaansa tukea. Yksi mahdollisuus olisi lippukuntien entistä 

tiiviimpi yhteistyö sellaisten projektien osalta, johon pelkästään oman toiminnan resurssit 

eivät riitä.  

 

Kansainvälisen toiminnan ja kansainvälisyyskasvatuksen kenttä on laaja ja mahdollisuuk-

sia erilaiseen toimintaan on paljon. Mahdollista on, että kun erilaista tarjontaa on paljon, 

lippukuntien on hankala valikoida, mikä sopii juuri heidän toimintaansa. Lisäksi voi olla 

vaikeaa miettiä, mikä on oman lippukunnan partiotoiminnan kannalta olennaista. Ehkä 

toiminnan kannalta olisi hyvä, jos jotain tiettyä osa-aluetta painotettaisiin ja suoraan tiedo-

tettaisiin lippukunnille, mikä on kaikista mahdollisista vaihtoehdoista juuri se olennaisin 

partiotoiminnan kannalta.  
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4.4 Tieto partion kansainvälisestä toiminnasta 

Partion kansainvälisestä toiminnasta on mahdollista saada tietoa useista eri lähteistä. Tut-

kimuksessani kartoitin neljän näkyvimmän tiedon lähteen käyttöä Pohjanmaan Partiolaiset 

-piirin alueella. Nämä neljä lähdettä ovat Suomen Partiolaisten internetsivustot, Pohjan-

maan Partiolaisten Puhuri -piirilehti, Partio -lehti sekä kansainvälisten kattojärjestöjen 

WOSM:in ja WAGGS:in internetsivustot. Lisäksi vastausvaihtoehtona oli muu lähde. 

 

Kuvio 3. Eri tietolähteiden käyttäjämäärät partion kansainvälisen toiminnan osalta. 

 

Eniten partion kansainvälisestä toiminnasta saadaan tietoa Suomen Partiolaisten julkaise-

masta Partio-lehdestä. Partio -lehti tulee painoversiona jokaiselle täyden jäsenmaksun 

maksaneelle jäsenelle (partio.fi). Vastaajista 54 saa partion kansainvälisestä toiminnasta 

Partio -lehdestä. 47 vastaaja saa tietoa Suomen Partiolaisten internetsivustolta ja 36 vastaa-

jaa Pohjanmaan Partiolaisten Puhuri -piirilehdestä. Puhuri -piirilehti tulee piirin jäsenille 

painoversiona, lisäksi lehteä pystyy lukemaan verkkolehtenä. 19 vastaajaa saa tietoa kan-

sainvälisestä toiminnasta partion kansainvälisten kattojärjestöjen (WOSM ja WAGSS) 

internetsivustoilta. Muualta tietoa saa 10 vastaajaa, joista neljä nimesi sosiaalisen median 

tiedonlähteekseen. Lisäksi hajanaisia lähteitä olivat Partiowiki, partiotoiminnassa mukana 

olevat tutut ja kaverit, lippukuntaposti, Suomen Partiolaisten sähköposti sekä lippukunta-

posti. 
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Partio -lehden saama vastaajamäärä kertoo, että vaikka elämme internetin aikakautta, pai-

nettu sana on edelleen tärkeää. Lisäksi Partio -lehti on lähde, joka tavoittaa kaikki Suomen 

Partiolaisten jäsenet. Vaihtoehdoista kolmanneksi tullut Pohjanmaan Partiolaisten piirilehti 

Puhuri nostaa painetun lähteen käyttäjiä. 

 

Hieman yllättävää on, että vaikka sosiaalinen media on paljon esillä, sen mainitsi lähteek-

seen vain neljä vastaajaa. Kaikki nämä vastaajat tarkensivat vastauksensa Facebookiksi. 

Tämä voi johtua siitä, että vastaajat eivät ole löytäneet sosiaalisesta mediasta kattavaa läh-

dettä hakemalleen tiedolle. Sosiaalisen median luonteeseen kuuluu hajanaisuutta ja koska 

tietoa voi sosiaaliseen mediaan kirjoittaa kuka tahansa, sitä ei välttämättä pidetä tarpeeksi 

luotettavana lähteenä. Voidaan pohtia, pitäisikö partion keskittää tiedottamistaan sosiaali-

seen mediaan, koska harrastuksena partio tavoittaa juuri sukupolven, jolle sosiaalisenmedi-

an käyttö on arkipäivää. 

 

Lähteiden saamia prosentuaalisia määriä ei voi yksiselitteisesti laskea, sillä vastaajilla oli 

mahdollisuus valita annetuista vaihtoehdoista enemmän kuin yksi. Useat vastaajat nimesi-

vätkin lähteekseen 2-3 vaihtoehtoa. Tämä tarkoittaa sitä, että vastaajat käyttävät monipuo-

lisesti eri lähteitä ja tieto partion kansainvälisestä toiminnasta löytyy useasta eri lähteestä. 

 

4.4.1 Tiedottamisen kehittäminen ja tuki kansainvälisyyteen 

Vastausten perusteella lippukunnissa näyttäisi olevan tarvetta kansainvälisentoiminnan 

tuelle. Tukea kansainväliseen toimintaan toivotaan erityisesti piiriltä. Piirin kansainvä-

lisyysjaosto koetaan näkymättömäksi. Toimiva kansainvälisyysjaosto antaisi lippukunnille 

työkaluja kansainvälisyystyön toteuttamiseen. Suomen Partiolaisilta ja piiriltä toivotaan 

myös valmiita malleja ryhmäiltoihin suoritusten toteuttamiseen. Piirin tukea toivotaan ruo-

honjuuritason toiminnassa. 

 

Kanavat lippukuntien tukemiseen kansainvälisessä toiminnassa voisivat vastaajien mukaan 

olla johtajiston tapaamiset, Hehkut sekä muut piirin ja alueiden tilaisuudet. Piirin luottiksil-

le toivotaan koulutusta, jotta luottikset voisivat tukea lippukuntien toimintaa.  
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Tiedon kulkemisessa nähtiin myös kehittämisen varaa. Vastausten perusteella tiedotuksen 

selkeyttäminen sekä kokoaminen ovat tärkeimmät asiat tiedon kulkemisen kannalta. Tietoa 

partion kansainvälisestä toiminnasta voitaisiin antaa sähköisten johtajistokirjeiden kautta. 

Myös erilliset tapahtumat, joissa kansainvälisyyskasvatusta käsitellään, olisi hyvä tapa 

välittää tietoa. Selkeälle paperimateriaalipaketille olisi tarvetta, sillä eri lähteiden selaami-

nen vie aikaa. Piirin Facebook -kanaville toivotaan enemmän mainontaa kansainvälisyy-

teen liittyvää. Vaikka piirin lehti Puhuri on suosittu lähde, siihen kaivataan ennakkotietoa 

erilaisista kansainvälisen toiminnan mahdollisuuksista. Nykyisellään lehdestä löytyy jäl-

keenpäin kirjoitettuja raportteja.  

 

Yksittäisiä esille nousseita asioita ovat tarve neuvoille siitä, miten ulkomaisille leireille 

pääse sekä toimintavinkit. Toimintavinkit liittyvät selkeästi jo aiemmin mainittuun ruohon-

juuritasontoiminnan tukemiseen. Osa vastaajista näki vallitsevan tilanteen toimivan. Tietoa 

löytyy niille, jotka sitä tarvitsevat. 

 

Eräs vastaaja toivoi selkeää erotusta sille, mikä on partioon liittyvää matkailua ja mikä taas 

partion antamaa suvaitsevaisuuskasvatusta. Vastaus erottui muista, sillä se tuo esille kaksi 

eri partion toimintamuotoa. Kansainvälisyyskasvatusta on mahdollista antaa, vaikka ei 

kävisikään ulkomailla. Useinkaan pienillä lippukunnilla ei ole resursseja järjestää ulko-

maanmatkoja osana partiotoimintaa ja tällöin kansainvälisyyskasvatus ja kansainvälinen 

toiminta painopiste on muualla, kuten edellä mainitussa suvaitsevaisuuskasvatuksessa. 
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5 POHDINTA 

Tutkimukseni tarkoituksena oli selvittää, kuinka Suomen Partiolaiset ry:n partion kansain-

välisyyskasvatukselle asettamat tavoitteet toteutuvat Pohjanmaan Partiolaiset -piirin toi-

minnassa. Tutkimusongelmiksi nousivat seuraavat asiat: 

 

1. Mitä konkreettista kansainvälisyyteen liittyvää toimintaa Pohjanmaan Partio-

laiset piirin lippukunnissa toteutetaan? 

2. Toteutuvatko Suomen Partiolaiset ry:n asettamat kansainvälisyyskasvatuksen 

tavoitteet lippukuntien toiminnassa? 

3. Miten Pohjanmaan Partiolaiset -piirin ja sen sisällä toimivien lippukuntien 

toimintaa voisi kehittää kansainvälisyyskasvatuksen osalta? 

 

Tutkimukseni teoriaosuus koostui kansainvälisyyskasvatus -termin avaamisesta sekä par-

tiotoiminnan esittelemisestä. Teorian kokoamisen kannalta käsite kansainvälisyyskasvatus 

oli haasteellinen, sillä käsite on vanha ja siitä löytyy useita eri painotuksia. Oman tutki-

mukseni kannalta esittelemäni Maastrichtin globaalikasvatuksen julistus (2002) kokoaa 

kansainvälisyyskasvatuksen tarkoituksen yhteen. Kansainvälisyyskasvatuksen osa-alueita 

esittelin teoriaosuudessa mielestäni tärkeimmät ja selkeimmät osa-alueet. Lisäksi kansain-

välisyyskasvatuksen osalta jouduin tutkimustani tehdessä pohtimaan, käytänkö termiä kan-

sainvälisyyskasvatus vai globaalikasvatus. Globaalikasvatus on termi, jota käytetään nyky-

ään yleisessä keskustelussa enemmän kuin termiä kansainvälisyyskasvatus. Päädyin kui-

tenkin käyttämään termiä kansainvälisyyskasvatus, sillä se on käytössä Suomen Partio-

laisten toiminnassa. 

 

Partiota käsittelevä teoriaosuus esittelee Suomen partiotoiminnan keskeisimmät osa-alueet, 

organisaation, toimintaa ohjaavat asiat, partio-ohjelman sekä partion kansainvälisyyskasva-

tuksen tavoitteet, linjaukset sekä konkreettisen toiminnan. Olen itse mukana partiotoimin-

nassa, joten teorian kokoaminen ja tärkeimpien asioiden löytäminen oli kohtalaiset help-

poa. 

 

Tutkimukseni onnistui melko hyvin selvittämään, mitä kansainvälisyyteen liittyvää toimin-

taa tutkimuskohteena olevan partiopiirin lippukunnissa toteutetaan. Kyselyn avulla tavoitin 

lippukuntien toiminnasta vastaavia johtajia, joiden vastauksista selvisi, mitä kansainvälistä 
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toimintaa heidän lippukunnissaan järjestetään. Konkreettisista toimintaa kansainvälisyyden 

osalta ovat erilaiset projektit, joita Suomen Partiolaiset ry koordinoi sekä muu kansainväli-

syyteen liittyvä toiminta, jota lippukunta järjestää omatoimisesti muun partio-ohjelman 

suorittamisen ohella. Tutkimuksessa selvisi, että lippukunnissa järjestetään kansainvälistä 

toimintaa melko vaihtelevasti. Toiminta oli vaihtelevaa sekä projektien osalta, että lippu-

kuntien oman kansainvälisen toiminnan osalta. Pohjanmaan Partiolaiset piirin lippukunnis-

ta valtaosa on pieniä lippukuntia, joten toimintaa rajoittaa pääasiassa tekijöiden sekä tieto-

taidon puute.  

 

Kyselylomake nojasi pitkälti konkreettiseen toimintaan, jota lippukunnissa toteutetaan. 

Partiossa kansainvälisyyskasvatukseen liittyy kuitenkin konkreettisen toiminnan lisäksi 

lippukuntien viikoittaisessa toiminnassa toteutettavaa ohjelmaa, jonka osa-alueita ovat 

muun muassa kehityskasvatus, suvaitsevaisuuskasvatus, rauhankasvatus sekä kasvatus 

kestävään kehitykseen. Voisikin sanoa, että konkreettinen toiminta on kuin jäävuorenhuip-

pu, toiminta joka näkyvimmin tulee esille. Kansainvälisen toiminnan osalta erilaiset kan-

sainväliset kokemukset ovat tärkeitä, ja partion kautta näitä kokemuksia on mahdollista 

saada partiomatkailun, ulkomaisten leirivieraiden sekä muun yhteistyön kautta. Partio-

ohjelman kuuluu kuitenkin myös partio-ohjelmaan kuuluvia osioita, joissa kansainvälisyys 

on osana. Kuten eräs vastaaja totesikin, on tärkeä erottaa toisistaan partiotoiminnan sisällä 

tehty partiomatkailu ja omissa partioilloissa ja -kokoontumisissa toteutettava kansainvä-

lisyyskasvatus, jossa tärkeinä osa-alueina ovat muun muassa suvaitsevaisuus- ja rauhan-

kasvatus. 

 

Toisena tutkimusongelmana oli partion kansainvälisyyskasvatukselle asetettujen tavoittei-

den toteutuminen Pohjanmaan Partiolaiset -piirin lippukuntien toiminnassa. Vastausten 

perusteella voidaan sanoa, että asetetut tavoitteet toteutuvat hyvin. Tulosta arvioitaessa on 

kuitenkin otettava huomioon, että kysymyksen asettelussa ei ollut avattu eri tavoitteita vas-

taajalle, vaan jokainen vastaaja tulkitsi väittämät oman ajatusmaailmansa mukaan. Virhe-

tulkintoja saattoi siis tulla. Lisäksi vastausvaihtoehdoista ainoastaan asteikon ääripäät oli 

selvitetty vastaajalle ja tulosten analysointivaiheessa keskimmäinen arvo sai hieman posi-

tiivisen merkityksen, eikä neutraalia merkitystä, jonka vastaaja on saattanut olettaa. 

 

Kolmannen tutkimusongelman pohjalta esitän tutkimustuloksista heränneitä ajatuksia ja 

pohdintoja siitä, kuinka Pohjanmaan Partiolaiset -piirin ja siihen kuuluvien lippukuntien 
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toimintaa kansainvälisyyskasvatuksen osalta voi parantaa. Kuten aiemmin on todettu, pii-

rin sisällä toimivista lippukunnista suurin osa on melko pieniä, eikä niillä ole mahdolli-

suuksia järjestää kovin kattavaa toimintaa kansainvälisyyskasvatuksen osalta. Toimintaa 

toteuttavista johtajista on pula eikä tietotaitoa löydy. Myös raha on usein ongelmana. Oli-

sikin toiminnan kannalta tärkeää, että piirin sisällä järjestäydyttäisiin yhteistyöhön. Piiri 

voisi toimia tässä organisaattorina, esimerkiksi toimivan kansainvälisyyskasvatusjaoston 

kautta. Lisäksi ne lippukunnat tai henkilöt, josta tietotaitoa löytyy, voisivat toimia eräänlai-

sina mentoreina muille lippukunnille. Tietoa tuli jakaa enemmän ja tiedon jakamiselle pi-

täisi olla selkeästi nimetty kanava. Esimerkiksi oma lippukuntani Vääräjoen Vartijat ry teki 

partiomatkan Tanskaan ja rahoitusta matkallemme haimme ja saimme sattumalta löytämäs-

tämme Suomi-Tanska-seurasta.  

 

Yksi tärkeä osa toiminnan kehittämistä on tiedotuksen kehittäminen. Tällä hetkellä kan-

sainvälisyyskasvatuksen osalta tiedotus hoituu pääosin Partio- ja Puhuri-lehtien kautta sekä 

Internetin välityksellä. Näiden tiedotuskanavien hyvä puoli on se, että ne ovat lähes kaikki-

en saatavilla. Hyvä keino tiedotukseen olisi esimerkiksi kansainvälisyyskasvatuksen tii-

moilta järjestetyt johtajatapaamiset, joissa tiedotettaisiin ajankohtaisista asioista. Tapaa-

misten huono puoli on se, että vaikka niitä järjestetään, kaikki asianosaiset eivät pääse näi-

hin tapaamisiin osallistumaan. 

 

Tärkeää on myös erottaa se, että kansainvälisyyskasvatuksen toteuttaminen ei vaadi mat-

kailua tai suuria projekteja. Se voi olla ihan ruohonjuuritason toimintaa sekä yhteistyötä. 

Eräissä lippukunnissa on esimerkiksi tehty yhteistyötä paikkakunnalla olevien vaihto-

oppilaiden kanssa ja näin tuoneet kansainvälisyyden omaan toimintaan ilman, että on tar-

vinnut lähteä mihinkään. Toimintaa voisi kehittää nimenomaan ruohonjuuritasolla ja tarjo-

ta lippukunnille valmiita paketteja kansainvälisyyskasvatukseen. Myös koulutus voisi olla 

yksi keino kehittää toimintaa. 

 

Tutkimukseni vastasi pääosin asetettuihin tutkimusongelmiin, kuitenkin on monia asioita 

jotka olisi voinut tai pitänyt tehdä toisin. Vaikka tein tutkimustani pitkään, varsinainen 

toteutus tapahtui nopeasti. Tämä näkyy eniten kysymyslomakkeen yksinkertaisuutena, mi-

kä johti myös tulosten analysoinnin yksinkertaisuuteen. Kyselylomaketta ei esitestattu, 

mikä näkyy lomakkeessa jälkikäteen huomatuissa virheissä. Osan kysymyksistä poistin 

kyselykertojen välissä ja osan jätin kokonaan huomioimatta analysointivaiheessa. Kysely-
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lomakkeen osioista analysoin siis ainoastaan ne osiot, jotka koin tutkimukseni kannalta 

olennaisina. Aineistoni ja kysymysmuotojeni yksinkertaisuudesta johtuen aineistonanaly-

sointi vaiheessa syötin tiedot SPSS -analysointiohjelmaan ja tein tärkeimmistä osioista 

frekvenssijakauman sekä tarvitsemani taulukot. Toisaalta sain kuitenkin tutkimukseni lop-

puun saattamista varten tarvitsemani tiedot, joten analysointimenetelmä oli siinä mielessä 

riittävä. 

 

Tutkimusaiheeni ajankohtaisuus on kiistaton, ja olisi mielenkiintoista tutkia sitä tarkemmin 

ja laajemmin. Yhden partiopiirin alueella toteutettu kysely ei anna täysin kattavaa ja luotet-

tavaa kuvaa partion kansainvälisyyskasvatuksen tilasta koko Suomen mittakaavassa. Tut-

kimukseni palvelee siis parhaiten juuri Pohjanmaan Partiolaisten toimintaa. Kysymyslo-

makkeeni on kuitenkin suoraan siirrettävissä muihinkin partiopiireihin. 

 

Partion kansainvälisyyskasvatus on melko vähän tutkittu aihe Suomessa, joten siitä saisi 

monipuolisen tutkimusaiheen jatkoa ajatellen. Tutkimustani tehdessä törmäsin ainoastaan 

aiheesta tehtyyn muutamaan muuhun pro gradu-tutkimukseen. Aiheeseen olisi hyvä tarttua 

laajemmaltikin. Jatkotutkimuksissa olisi hyvä erotella kansainvälinen toiminta ja erilaiset 

partiomatkat sekä partio-ohjelman kautta toteutettava kansainvälisyyskasvatus (taitomerkit 

liittyen kansainvälisyyteen).  

 

Tärkein ajatus, joka nousi tutkimuksen pohjalta, on partion toiminnan kannalta olennainen. 

Jos toiminnassa mukana oleville nuorille tarjotaan mahdollisuuksia kansainvälisyyteen, 

saadaan heidät paremmin ja aktiivisemmin sitoutumaan koko toimintaan. Tämä jos mikä 

antaa lisäpontta toiminnan kehittämiselle, jos tavoitteena on saada partiotoimintaan mu-

kaan lisää aktiivisia ja sitoutuneita lapsia ja nuoria. 
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LIITE 1. Kyselylomake 

Vastaajalle! 

 

Lomakkeen kysymykset käsittelevät partion kansainvälisyyskasvatusta. Kyselyllä kartoitetaan 

Pohjanmaan Partiolaiset -piirin lippukuntien kansainvälisyyskasvatuksen toteutumista. Kysely 

liittyy pro gradu -tutkimukseeni, jota teen Oulun yliopistoon osana luokanopettajan tutkintoa. 

Vastaaminen tapahtuu täysin anonyymisti ja vastaukset käsitellään luottamuksellisesti. 

Tutkimustulokset julkaistaan Suomen Partiolaiset ry:n sekä Pohjanmaan Partiolaiset -piirin 

käyttöön. 

Kiitos kun vastaat kyselyyn! 

 

Partioterveisin,   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Kysely 

1. Vastaajan tiedot 

Lippukunta:__________________________________________ 

Olen ollut partiotoiminnassa mukana:  0–5 vuotta 

          5–10 vuotta 

          10–15 vuotta 

          15–20 vuotta 

           20 vuotta tai enemmän 

Asemani järjestössä:   lippukunnanjohtaja 

muu johtajistoon kuuluva 

 

2. Osallistuminen kansainväliseen toimintaan partiossa. 

kyllä  en 

1. Olen osallistunut maailmanjamboreelle.   

2. Olen osallistunut kansainväliselle leirille ulkomailla.  

3. Olen osallistunut kansainväliselle leirille Suomessa.   

4. Olen osallistunut Rowerwayhin.     

5. Olen suorittanut Explorer Beltin.      

6. Olen käynyt kansainvälisessä partiokeskuksessa. 

7. Olen vieraillut partion maailmanjärjestöjen sivuilla. 

8. Olen osallistunut lippukunnan omalle kv-matkalle. 

 

 

 

 

 



3. Suomen Partiolaisten ry:n tavoitteet kansainvälisyyskasvatukselle. Kuinka hyvin mielestäsi seuraavat 

väittämät toteutuvat omassa lippukunnassasi? (Asteikko: 1 =täysin erimieltä, 5 =täysin samaa mieltä) 

1. Partiossa saa aineksia oman identiteetin rakentamiseen.   1       2       3       4       5 

2. Partiolaiselle muodostuu käsitys eettisesti oikeasta ja väärästä.   1       2       3       4       5 

3. Partiolainen osaa ja haluaa toimia oikeaksi pitämiemsä asioiden puolesta.  1       2       3       4       5 

4. Partiolainen auttaa ja pitää huolta toisista ihmisistä.    1       2       3       4       5 

5. Partiolainen arvostaa erilaisuutta.     1       2       3       4       5 

6. Partiolainen ymmärtää, että on monenlaisia ihmisiä ja maailmankatsomuksia.  1       2       3       4       5 

7. Oikeudenmukaisuus ja sen edistäminen ovat partiolaiselle tärkeitä.   1       2       3       4       5 

8. Partiolainen tuntee omaa kulttuuriaan.    1       2       3       4       5 

9. Partiolainen on kiinnostunut muista kulttuureista.    1       2       3       4       5 

10. Partiolainen arvostaa muita kulttuureita.    1       2       3       4       5 

11. Partiolainen osaa toimia erilaisissa toimintaympäristöissä.   1       2       3       4       5 

 

4. Suomen Partiolaisten projektit osana lippukuntamme toimintaa vuonna 2013.  

                                                                                                                                                      kyllä       en tiedä       ei 

1. Rasismin vastainen viikko (18.–24.3.) näkyi lippukuntamme toiminnassa.    

2. Olemme keränneet kolehdin Woomal 2 -keräykseen yhteistyössä seurakunnan kanssa. 

3. Olemme järjestäneet muuta varainhankintaa (esim. myyjäiset) Woomal 2 johdosta. 

4. Lippukunnassamme on ollut ohjelmaa tai aktiviteettia liittyen Woomal 2-projektiin. 

5. Lippukuntamme jäsenillä on ollut mahdollisuus hankkia Woomal -merkki. 

6. Lippukunnassamme on tietoa Suomen Partiolaisten Food for life -kehitysyhteistyöhankkeesta. 

7. Lippukuntamme olisi kiinnostunut osallistumaan Avaus -monikulttuurisuushankkeeseen.  

(Hanketta toteutetaan tällä hetkellä yhteistyössä Pääkaupunkiseudun Partiolaisten,  

Uudenmaan Partiopiirin ja Järvi-Suomen Partiolaisten kanssa ) 

 

 

 

 

 

 



5. Mistä saat tietoa Suomen Partiolaisten kansainvälisestä toiminnasta? Ympyröi. 

 

 Piirin kv-viesti 

 SP:n nettisivut 

 Piirin lehti, Puhuri 

 Partio -lehti 

 Kansainväliset sivustot (WOSM, WAGGS) 

 muualta, mistä 

 

Miltä taholta toivoisin saavani enemmän tukea kansainvälisyysasioissa? Miten tiedottamista tulisi kehittää? 

________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________ 

 

6. Lippukunnan oma kansainvälinen toiminta.  

kyllä  ei 

1. Lippukunnassamme vietettiin Muistelemispäivää 22.2. 

2. Lippukuntamme järjestää toimintaa Rauhanpäivän johdosta 21.9. 

3. Lippukunnassamme on toteutettu ulkomaanprojekti. 

Montako kertaa? Mihin? Milloin? Osallistujamäärä? 

___________________________________________ 

___________________________________________ 

4. Lippukuntamme on osallistunut johonkin partion maailmanjamboreeseen. 

Montako kertaa? Missä? Milloin? Osallistujamäärä? 

___________________________________________ 

___________________________________________ 



 

5. Lippukuntamme 16–22 -vuotiaita jäseniä on osallistunut Rowerwayhin. 

Montako kertaa? Missä? Milloin? Osallistujamäärä? 

__________________________________________ 

__________________________________________ 

6. Lippukuntamme on tehnyt omatoimisen partiomatkan ulkomaille.  

Milloin, mihin, osallistujamäärä? 

_______________________________________ 

_______________________________________ 

7. Lippukuntamme leireillä on ollut ulkomaalaisia vieraita? 

8. Lippukuntamme toiminnassa otetaan hyvin huomioon  

SP:n kansainvälisyyskasvatuksen tavoitteet. 

9. Lippukuntamme toiminnassa voitaisiin kansainvälisyyttä painottaa enemmän. 

 

7. Jos lippukunnalla on ollut kansainvälistä toimintaa, mitä hyötyä siitä on ollut? Mitä haasteita? Mitä ongelmia? 

________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________ 

 

Kiitos! 
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