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Tiivistelmä Referat

Tämä työ käsittelee partioliikkeen arvokasvatusta vuosilta 1917–1918 kahden lehden,
Partiolaisen ja Ole Valmis-lehden näkökulmasta. Suomi koki kyseisinä vuosina
murroskauden itsenäistymisen ja sisällissodan muodossa. Partio oli uusi harrastus: se oli
ehtinyt toimia vuoden ennen kieltämistä ja sallittiin jälleen vuonna 1917. Tutkimus
tarkastelee kahden partiolehden näkökulmasta partioliikkeen arvokasvatuksen suhdetta
suomalaisen yhteiskunnan muutoksiin. Erityisen huomion kohteena on se, millaista
partioliikkeen arvokasvatus oli ja miten se muuttui yhteiskunnan vaikutuksesta.
Tutkimuksessa pohditaan myös sitä, miten partioliikkeen arvokasvatus vastasi
yhteiskunnan yleisiä kasvatusihanteita.
Vuonna 1917 alkoi ilmestyä kaksi partiolehteä, Ole Valmis ja Partiolainen. Kumpikin
partiolehti kilpaili samasta lukijakunnasta - partiolaisista. Kummassakin lehdessä esiteltiin
partioliikkeen ohjelmaa, arkipäivän vinkkejä, leikkejä ja korkeimman neuvoston viralliset,
partioliikettä koskevat päätökset. Lehdet erosivat toisistaan vain suhtautumisella suomen ja
ruotsin kielisyyteen: Ole Valmis edusti kaksikielistä linjaa ja Partiolainen suomenkielistä.
Partiolehdet olivat lähellä käytännön partiolaisuutta niin, että samalla kerrottiin hallinnon
liikkeistä. Lehdet tarjoavat tästä syystä hyvän näkökulman arvokasvatukseen ja sen
muutoksiin. Vuonna 1919 partiolehdet yhdistyivät yhdeksi, Partio –nimiseksi lehdeksi.
Partioliike myötäeli yhteiskunnan muutoksissa. Partioliikkeen arvokasvatus muuttui osittain
yhteiskunnan murrosajan vuoksi, osittain oman uutuutensa takia. Vuonna 1917 Ole Valmis
–lehdessä ja Partiolaisessa määriteltiin harrastuksen rajat: mitä partio on, millaisia
partiolaiset ovat ja kuinka heitä halutaan kasvattaa. Partioliikkeen sisäinen kehitys
keskeytyi vuonna 1918, kun sisällissota puhkesi. Yhteiskunnassa elettiin poikkeusaikaa,
samoin partioliikkeessä: varsinainen toiminta keskeytyi ja liikkeen piirissä keskityttiin
sodassa toimimiseen. Sodan jälkeen arvokasvatuksessa korostettiin kaatuneiden
esimerkillisyyttä rohkeudessa, annettiin vinkkejä ruokapulan helpottamiseksi ja puhuttiin
partioliikkeen suomalaistamisesta. Vuonna 1918 alkunsa saaneet kehityslinjat jatkuivat
vuodelle 1919. Käytännön taitoihin tehtiin tarkennuksia: vartion kokouksista kirjoitettiin,
kilpailemisesta kerrottiin ja tarkkuuden kasvatukseen opetettiin. Katseet voitiin kääntää
myös ulkomaille, kun maan sisäiset ongelmat olivat tasoittumassa. Vuoden 1919
yhteneväisyys huipentui uuteen partiolehteen, joka oli tarkoitettu kaikille yhteiseksi,
viralliseksi partiolaisten äänenkannattajaksi.
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I Johdanto
1. Eurooppa ja Suomi vuosina 1910–1916
1900- luvun alkuvuosikymmenet olivat Euroopassa vauhdikkaita. Euroopan
isoimmissa kaupungeissa teollistuminen oli edennyt pitkälle, mikä muutti maiden
välisiä suhteita. Mitä enemmän maat olivat tekemisissä keskenään, sen
vahvemmin nationalistinen aate vaikutti. Omaa kieltä ja kansan
yhteenkuuluvuutta korostettiin lähes jokaisessa Euroopan maassa.1
Teollistuminen oli myös Suomessa nopeaa ja vaikutti kaupungistumiseen.
Samalla myös väestö vaurastui. Teollistumisen myötä Suomeen muodostui uusia
ammattikuntia, huvituksia ja teknisiä laitteita. Poliittisesti Suomi oli Venäjän
keisarikunnan alla, autonomisessa asemassa. Suomi sai siis tiettyjen rajojen
puitteissa päättää omista asioistaan. 1910-luvulla myös monet muut Euroopan
maat, kuten esimerkiksi Ukraina ja Latvia ja Liettua kuuluivat Venäjän
keisarikuntaan.2
Venäjä alkoi toteuttaa ennen maailmansotaa sen hallitsemissa maissa niin
kutsuttua venäläistämispolitiikkaa. Venäjän vastaisia mielipiteitä ei sallittu,
keisarikuntaa halutiin yhtenäistää ja alueita venäläistää. Venäjän hallituksen
sortotoimet olivat vaikuttaneet suomalaisten lojaalisuuteen, mutta eivät poistaneet
sitä kokonaan. Osittain lojaalisuus saattoi johtua siitä, että Suomi toivoi
myönnytyksiä autonomiaansa ja vapauksiinsa. Toiveista huolimatta myönnytyksiä
ei tehty, ja lojaalisuus alkoi ensimmäisen maailmansodan kuluessa huveta.
Hiljalleen osalle suomalaisista alkoi tulla käsitys siitä, että mitä tahansa maassa
tapahtui, vika oli venäläisissä. Tämä vaikutti itsenäistymistoiveisiin ja haluun
omasta vapaasta valtiosta. Suomalainen nationalismi näyttäytyi nimenomaan
haaveena omana valtiosta.3
Teollistumisen myötä levinneet aatteet vaikuttivat myös kasvatusihanteisiin.
Euroopassa yleinen kasvatusihanne oli, että kansalaisista tuli kasvattaa
vastuullisia ja ahkeria yhteiskunnan jäseniä. Pelkkä tiedollinen opetus ei riittänyt,
vaan kasvatusta tuli antaa myös käytännön kautta. Tiedollisen opetuksen rinnalle
tarvittiin harrastustoimintaa, joka tuki kokonaisvaltaista kasvatusta.4 Myös
Suomessa kasvatuksessa seurattiin Euroopan yleistä linjaa. Yhteistyötä
korostettiin ja käsillä tekeminen pelkän kuuntelemisen sijaan nähtiin positiivisena.
1
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Suomessa lasten kasvatus ja opiskelu muuttuivat kansakoulun saapumisen myötä.
Virallista oppivelvollisuutta ei Suomessa ollut ennen 1920-lukua, mutta
kansakoulu mahdollisti järjestelmällisemmän kasvattamisen. Lasten tarpeet ja
erilaiset luonteet koettiin aiempaa tärkeämmiksi. Suomalaisen nationalismin
nousun myötä kasvatuksessa ihannoitiin isänmaallisuutta: lapsi kasvatettiin siihen,
että yhteisen hyvän tuli mennä oman itsen edelle.5
Kaupungistumisen myötä Suomessa uudet harrastusmuodot otettiin innolla
vastaan. Ne toivat kaupunkien lapsille ja nuorille uudenlaista yhteisöllisyyttä ja
auttoivat välittämään arvoja myös kaupunkiolosuhteissa. Nuorisoa haluttiin ohjata
myös kaupunkiolosuhteissa liikunnan ja luonnon pariin. Harrastustoiminnan
tavoitteena oli kasvattaa tulevasta sukupolvesta oman paikkansa tunteva,
isänmaallinen sukupolvi. Kasvatusaatteena korostettiin yhteistyötä paitsi koulussa,
myös koulun ulkopuolisissa harrastuksissa.6

2. Partioliikkeen alkuvaiheet vuosina 1907–1916
Kenraali Robert Baden-Powell tarttui kasvatusihanteiden uusiin tuuliin. Hän
oli sotinut Afrikassa käydyssä buurisodassa (1899–1902) ja kirjoittanut sen
jälkeen tiedusteluoppaan. Nuoret pojat lukivat opasta innolla. Baden-Powell päätti
kokeilla kasvatusideoitaan Brownsean saarella järjestetyllä leirillä vuonna 1907.
Tämä leiri oli ensimmäinen virallinen partioleiri. Robert Baden-Powell kirjoitti
seuraavana vuonna pojille kasvatusteoksen Scouting for Boys. Varsinaisesti tämän
teoksen julkaisusta partioliike alkoi levitä Isossa-Britanniassa ja muutamassa
vuodessa partioliikkeestä muodostui saarivaltion suurin poikajärjestö.
Partioharrastus sai suurta suosiota Isossa-Britanniassa, sillä teokset oli osoitettu
suoraan lapsille. Se aktivoi lapsia toimintaan itsenäisesti. Yleisten
kasvatusihanteiden mukaan lapsia kannustettiin oppimaan tekemällä ja
kokeilemaan asioita käytännössä. Erityisesti harrastustoiminnan nähtiin tukevan
kansalaisuuteen kasvamisen prosessia.7 Partioliike osittain syntyi yhteiskunnan
kasvatusihanteista, osittain se taas vastasi niihin.
Suomeen partioharrastus rantautui Ruotsin kautta alkuperämaasta IsostaBritanniasta. Jo vuonna 1910 Suomeen perustettiin ensimmäiset
partiopoikajärjestöt. Suomessa partioliike toimi aluksi vahvasti kirjallisuuden
ympärillä ja Robert Baden-Powellin kirjoittamia partioteoksia käännettiin
5
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suomeksi. Teosten kääntäminen paitsi vakiinnutti suomen kieleen sanan partio,
myös mahdollisti partiolain muuttamisen suomalaisia ihanteita vastaaviksi.
Esimerkiksi lain kymmenes pykälä koskien ajatusten puhtautta sisälsi Suomessa
myös alkoholin ja tupakan välttämisen.8 Partioliikkeen ihanteet vastasivat
suomalaisia kasvatustavoitteita, ja se saikin Suomessa suuren suosion.
Partion suosion syynä oli myös se, että ihanteet, luonteen kasvatus ja
fyysisten kykyjen arvostus kohdistettiin suoraan lapsille. Tarkoista säännöistä ja
ohjeista huolimatta partioliike ei ollut aluksi yhtenäinen organisaatio. Monelle
paikkakunnalle Suomessa pojat kokoontuivat itsenäisesti omiksi ryhmikseen
valiten joukostaan johtajan. Samalla paikkakunnalla kokoontuneet ryhmät
saattoivat yhdistyä isommaksi kokonaisuudeksi, partiojärjestöksi. Erilliset
partiojärjestöt toimivat Suomessa noin vuoden ilman yhtenäistä organisaatiota.
Vuonna 1911 partioliikkeen toimintaa haluttiin yhdenmukaistaa. Helsinkiläisten
partiojohtajien tavoitteena oli perustaa partioliitto, jonka piiriin kuuluisivat kaikki
suomalaiset partioryhmät.9
Suomalaista kulttuuria ja ajattelutapaa korostettiin niin kasvatuksessa kuin
julkisessa keskustelussakin. Venäläistämistoimien vuoksi hallittujen alueiden
itsenäisyysajattelu ei ollut Venäjän näkökulmasta toivottavaa. Venäjän hallitus
näki partioharrastuksen kannustavan Suomen itsenäisyyttä tukevaan toimintaan, ja
päätti kieltää sen vuonna 1911. Tästä huolimatta partiotoiminta jatkui salassa.
Nuoret saattoivat kokoontua keskenään salanimellä harrastamaan partiomaista
toimintaa. Partiomainen toiminta jatkui myös muiden nuorisoseurojen, kuten
Nuorten Miesten Kristillisten Yhdistysten (NMKY) ja raittiusseurojen sisällä.
Nämä nuorisojärjestöt saattoivat omaksua partioliikkeestä esimerkiksi retkeilyn ja
partiotaitojen harjoittelun.10
Maaliskuussa vuonna 1917 Venäjällä bolsevikit kaappasivat vallan ja
keisari syrjäytettiin. Tilalle astui väliaikainen hallitus. Venäjän hallitus lupasi
kumota tsaarin aikaiset venäläistämistoimet ja sensuurin, sekä takasi Suomelle
sisäisen itsenäisyyden. Suomi sai kutsua oman eduskuntansa koolle ja päättää
tulevan hallitusmuotonsa. Alun perin tarkoituksena oli, että Suomi pysyy Venäjän
keisarikunnan osana, mutta osa suomalaisista puolueista kannatti täyttä
itsenäisyyttä Venäjästä. Vallankumouksella oli vaikutusta myös partiotoimintaan,

8

Paavilainen 2010, 24.
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sillä sen harrastaminen vapautui kuuden vuoden hiljaiselon jälkeen. Uusia
lippukuntia perustettiin ja vanhoja herätettiin uudelleen eloon.11

3. Tutkimustehtävä
Tutkimuksessani selvitän, miten suomen yhteiskunnallinen tilanne vaikutti
partioliikkeeseen ja sen arvokasvatukseen. Selvitän myös arvokasvatuksen
muutoksen syitä. Arvokasvatus tarkoittaa tutkimukseni yhteydessä sitä, millaisia
arvoja partiolaisille haluttiin opettaa kasvatuksen välityksellä. Arvokasvatukseen
kuuluvat ideologiat ja arvot, joita välitettiin käytännön kasvatuksen kautta. Myös
partioliikkeen hallinnon muodostuminen liittyy arvokasvatukseen: hallitus
muodosti partioliikettä koskevat päätökset, jotka vaikuttivat käytännön
kasvatukseen. Kahdessa vuodessa tapahtuvat muutokset eivät voi olla kovinkaan
isoja, joten keskityn mikrotason muutoksiin.
Tutkimukseni perustuu kahden lehden Ole Valmis ja Partiolaisen tarjoamiin
tietoihin. Tutkimuksen aikarajaus määrittyy lehtien ilmestymisten vuoksi vuosiin
1917–1919. Kumpikin lehti alkoi ilmestyä vuonna 1917 ja kesällä 1919
partiolehdet yhdistyivät yhdeksi lehdeksi, viralliseksi partioliikkeen
äänenkannattajaksi. Suomalaisessa yhteiskunnassa tapahtui runsaasti poliittisia
murroksia kyseisinä vuosina. Suomi itsenäistyi ja kävi läpi sisällissodan. Myös
Suomen yhteiskunnassa vallalla ollut erikoinen ajanjakso sopii aikarajaukseen.
Partioliikkeen historiaa on tutkittu paikallistasolla runsaasti. Liikkeen
historiasta on kirjoitettu harrastuksen olemassaolon aikana myös yleisteoksia
tasaisin vuosikymmenien välein. Yksittäisiä historiallisia ilmiöitä, kuten
yhteiskunnallista vaikutusta tai arvokasvatusta, ei ole tutkittu tieteellisesti juuri
ollenkaan. Suomessa vuonna 1918 sodittua sisällissotaa taas on tutkittu hyvinkin
paljon. Ei ole olemassa yhteiskunnan kerrosta, johon sisällissota ei olisi
vaikuttanut. Vaikka sota aloitettiin ja lopetettiin vuonna 1918, sen vaikutukset
eivät rajoittuneet vain yhteen vuoteen. Yhteiskunnallinen huonovointisuus oli
alkanut jo useita vuosia ennen sisällissodan puhkeamista. Sodan vaikutukset
näkyivät myös vuosikymmeniä sodan jälkeen.12 Suomen yhteiskunnallisen
tilanteen vaikutusta partioliikkeeseen vuosina 1917–1919 ei ole tutkittu ollenkaan.
Kyseiset vuodet ovat partioliikkeen historiassa kuitenkin hyvin tärkeitä, sillä
partioliike pääsi organisoitumaan vasta vuodesta 1917 alkaen. Partioliikkeen

11
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Haapala 2009b, 60, 68; Paavilainen 2010, 42.
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nykyolemukseen johtavat asiat pääsivät ensimmäisen kerran muokkautumaan
Suomen itsenäistymisen kynnyksellä.
Työn etenee kronologisesti alkaen vuodesta 1917. Ensimmäisessä
pääluvussa tarkastelen partioliikkeen järjestäytymistä ja sen suhdetta
yhteiskunnalliseen tilanteeseen. Ensimmäisen pääluvun kysymykset liittyvät juuri
tähän: mitä partio oli? Millaiseksi partioliike haluttiin muodostaa? Mitkä asiat
vaikuttivat partioliikkeen arvokasvatukseen vuonna 1917? Toinen pääluku
käsittelee vuotta 1918 ja sen teemana on partioliikkeen suhde sisällissotaan.
Tämän luvun kohdalla kysyn mitä partiotoiminta oli sodan aikana ja miten
liikkeen arvokasvatus muuttui sisällissodan vaikutuksesta. Kolmas ja viimeinen
pääluku käsittelee vuotta 1919. Kolmannessa pääluvussa keskityn siihen, miltä
partioliikkeen arvokasvatus näytti hiljalleen tasaantumaan päin olevassa
yhteiskunnassa. Mitkä asiat arvokasvatuksessa olivat uusia vuonna 1919, mitkä
asiat taas pysyivät samoina?

Tutkimuksen lähteet
Päälähteinäni tutkimuksessani ovat Ole valmis- ja Partiolainen -lehdet
vuosilta 1917–1919. Partiolehdet löytyvät Kansalliskirjastosta, mutta ne ovat
luetteloimattomassa kokoelmassa, joka on saatu lahjoituksena Urheilumuseolta.
Lehdet ovat myös digitoitu Doria-kokoelmaan. Ole Valmis- ja Partiolainen –
lehdet kuvaavat partioharrastuksen kehitystä vuosina 1917–1919. Molemmat
lehdet perustettiin vuonna 1917 ja ne yhdistyivät yhdeksi lehdeksi vuonna 1919.
Suomessa ilmestyi siis muutaman vuoden ajan kaksi partiolehteä, jotka kilpailivat
samasta yleisöstä.
Partiolainen perustettiin ensin ja ensimmäinen numero ilmestyi
toukokuussa 1917. Lehti oli tarkoitettu ”partioliikkeen viralliseksi
äänenkannattajaksi”: Partiolainen oli siis suunnattu niille, jotka jo harrastivat
partiota. Molempien lehtien kohdeyleisönä olivat pojat, mistä kertoo erillinen
tyttöjen osio. Partiolaisessa osio oli lehden ensimmäisestä numerosta alkaen ja
Ole Valmis –lehdessä vuodesta 1918. Molempien lehtien toimituskuntiin kuului
alussa monta alkuvuosien partiovaikuttajaa. Sven Donner, Väinö Hämeen-Anttila,
Aarne R. Kotilainen ja Anni Collan vastasivat lehtien toimittamisesta.13
Kummankin lehden sisältö on monipuolista. Lehdissä on konkreettisia
vinkkejä arkipäivän askareisiin, erilaisia ulkoleikkejä yhdessä leikittäväksi sekä

13
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Ole Valmis 2/1917 Virallisia tietoja, 28.

partio-ohjelman esittelyä. Molemmissa lehdissä kerrotaan usein partioliikkeen
johdon tekemistä päätöksistä ja otetaan niihin myös kantaa. Yhteiskunnallisia
asioita nostetaan esiin sekä Partiolaisessa että Ole Valmis -lehdessä tasaisin
väliajoin. Kumpikin partiolehti oli lähellä käytännön partiolaisuutta tarjoten
samalla lukijoille tietoa partioliikkeen hallinnollisista asioista.
Kahden partiolehden lisäksi käytän lähteenäni Väinö Hämeen-Anttilan
vuonna 1918 kirjoittamaa Partiolakia. Tämä lähde ei asetu tutkimuskysymykseni
kannalta yhtä tärkeään asemaan kuin partiolehdet. Kirjassa selostetaan
partiolupauksen ja –lain merkitys ja selitetään niitä. Kirja antaa näkökulmaa
erityisesti partion arvokasvatukselle tärkeistä laista ja lupauksesta. Partiota
koskevien lähteiden lisäksi käytän tutkimuksessa muita aikakauden sanomalehtiä
ja aikakauslehtiä, sillä ne antavat partiolehtien esittämille asioille viitekehyksen.
Partioliikkeestä kerrottiin myös päivälehtien sivuilla ja yhteiskuntaluokkien
omista lehdistä on nähtävissä toinen näkökulma partiolehtien esittämiin asioihin.

Aiempi tutkimus
Partioliikkeestä on julkaistu tieteellistä kirjallisuutta hyvin vähän. Suurin osa
partioliikkeestä kertovista teoksista on lippukuntien omia julkaisuja, esimerkiksi
historiikkeja tai muita kausijulkaisuja. Nämä eivät välttämättä täytä tieteellisen
tutkimuksen tunnusmerkkejä. Partioliikkeestä on kirjoitettu myös pro gradututkielmia, mutta ne lähes poikkeuksetta käsittelevät partioliikkeen piirteitä
nykyajan näkökulmasta. Marko Paavilaisen Aina valmiina. Partioliike Suomessa
1910–2010 on laajin tieteellinen yleisteos partioliikkeen historiasta. Kirjassa
käsitellään partioliikkeen historiaa vuoteen 2010 hyvinkin yksityiskohtaisesti.
Paavilaisen teos osoittautui korvaamattomaksi oman tutkimukseni kannalta, sillä
sain siitä lähes kaiken partioliikettä koskevan historiallisen tiedon. Partioliikkeen
historiaan näkökulmaa antoi myös Liisa Savusen Partiotytöt Suomessa 1910–
1972. Savusen teos valotti nimenomaan partiotyttöliikkeen asemaa muussa
partioliikkeessä.
Partiosta kertovan kirjallisuuden lisäksi tärkeää kirjallisuutta tutkimukseni
kannalta ovat kasvatuksesta kertovat historialliset teokset. Erityisen merkittäväksi
teokseksi nousee Anja Heikkisen ja Pirkko Leino-Kaukiaisen toimittama Valistus
ja koulunpenkki. Teoksessa on valotettu suomalaisia kasvatusihanteita 1800-luvun
puolivälistä 1900-luvun puoliväliin. Kirja antaa näkökulmaa suomalaisen
arvokasvatuksen yleisistä ihanteista. Vertailemalla kirjan tietoja lähteissäni oleviin
tietoihin, saan selville, vastasiko partioliikkeen arvokasvatus yleisiä
9

kasvatusihanteita. 1900-luvun alun nuorisoliikkeistä antanut Juha Niemisen teos
Nuorisossa tulevaisuus, on tutkimukseni kannalta myös hyvin merkittävä. Teos
kuvaa nuorisoliikkeiden historiaa, joista partioliike oli vain yksi muiden joukossa.
Myös sisällissodasta, Suomen poliittisesta tilanteesta ja
eurooppalaisesta historiasta kertova kirjallisuus on tärkeä tutkimukseni kannalta.
Käytän hyväkseni erityisesti Pertti Haapalan ja Tuomas Hopun toimittamaa
Sisällissodan pikkujättiläistä, joka on kattava tieteellinen yleisteos sisällissodan
tapahtumista. Tämän lisäksi tutkimukseni kannalta merkittäviä kirjoja ovat Robert
Gerwarthin ja John Hornen toimittama teos Sodasta rauhaan. Väkivallan vuodet
Euroopassa 1918–1923. Teos antaa näkökulmaa yleisistä eurooppalaisista
ilmiöistä, jotka koskettivat Suomea tutkimanani aikakautena.

II Määrittelyn vuosi 1917: partioliikkeen ja
suomalaisen yhteiskunnan rakentaminen
1.Partioliikkeen järjestäytyminen mahdollistuu
”Partiokevät” - Partioliikkeen uusi herääminen
Suuri valtiollinen käänne kansamme kohtalossa on nyt äkkiä tehnyt meidänkin
maamme nuorisolle mahdolliseksi liittyä siihen koko sivistysmaailmaan
levinneeseen nousevan polven kehittämisvirtaukseen, jolle – saatiin sattuvaksi
omaperäiseksi nimeksi partioliike.14

Lauri Pihkala juhlisti partion vapautumista kaikkien mahdolliseksi harrastukseksi
vuoden ensimmäisessä Partiolaisessa. ”Suuri valtiollinen käänne” viittaa
Suomessa elettyihin epävakauden aikoihin. Venäjän poliittinen kriisi vaikutti
myös suomalaiseen valtataisteluun ja esti muun yhteiskunnan asioiden
korjaamista. Valtiovallan kriisi taas aiheutti uskon puutetta yhteiskuntaa
kohtaan.15
Valtiolliset olot vaikuttivat myös siihen, että partioharrastuksen sallittiin
jatkuvan ja kokoontuminen yhteen oli jälleen mahdollista. Salaisesti toimintaa
jatkaneet partiolaiset alkoivat toimia julkisesti ja vanhojen lippukuntien toimintaa
elvytettiin. Partioliikkeen uudelleen heräämisestä kerrottiin lehdistössä.16
Helsingin sanomissa partiotoiminnan uudelleen alkamista kuvailtiin innostuneeksi
ja nuorison keskuudessa innostusta kutsutiin ”partiokevääksi”.17
Tämän päivän nuorista kuohuu valtava vapauden ja järjestäytymisen innostus, joka etsii
itselleen toimintamuotoja. Mielet ovat kiihkeässä vireessä eritysesti partioliikkeeseen
14

Partiolainen 1/1917 Partioliike Suomeen, 1.
Haapala 2009b, 60; Haapala &Tikka 2013, 110.
16
Paavilainen 2010, 42.
17
Paavilainen 2010, 42.
15

10

nähden: pidetään kokouksia, puhelimet soivat, vartioita perustetaan, entisten johtajien
kanssa neuvotellaan.18

Partiolaisten oma lehti Partiolainen alkoi ilmestyä toukokuussa 1917.
Monissa paikallislehdissä, kuten Hämeen Sanomissa ja Länsi-Suomessa
mainostettiin uutta lehteä. Partiolehteä kuvailtiin kaikkien partiolaisten
äänenkannattajaksi, ja sellaiseksi lehden toimitus myös Partiolaisen määritteli.19
Partiolaisen toimitukseen kuulunut Aarne R. Kotilainen päätti perustaa oman
partiolehden, kun hänen tehtäväänsä, toimitussihteerin paikkaa, esitettiin
korkeimman neuvoston täytettäväksi. Ole Valmis –lehti alkoi ilmestyä syyskuussa
1917. Lehden ensimmäisessä numerossa kerrotaan, että lehti on tarkoitettu
kaikkien partiolaisten luettavaksi ja tarkoituksena oli, että Ole Valmis - lehdestä
tulisi suositumpi kuin Partiolaisesta. Samaan aikaan Partiolaisessa korostettiin,
että Ole Valmis -lehti on yksityinen partiolehti.20 Vuonna 1917 perustettiin myös
kaksi ruotsinkielistä partiolehteä: Redo (myöhemmin Scoutposten) ja Rakt fram.
Kaikki partioliiton ylineuvoston tekemät päätökset ja viralliset partiotiedot
ilmoitettiin kummallekin suomenkieliselle partiolehdelle ja Redolle. Ilmeisesti
lehtien tilaamiseen kannustettiin: koko Partiolaisen vuosikerran tilaaminen
maksoi 1.50 markkaa ja Ole Valmis -lehden 1 markan. Irtonumeroita oli kuitenkin
mahdollista ostaa 25 ja 30 pennin hintaan.21 Hintatasoltaan molemmat lehdet
olivat keskiluokkaa. Vuonna 1917 esimerkiksi Nuorten toivon vuosikerta maksoi
niin ikään 1,50 markkaa ja Nuorten nuijan vuosikerta 2,50 markkaa.22
Partiolainen-lehden vuoden 1917 toisessa numerossa kerrottiin tarkasti
partionuorison ihanteet. Rakkaus isänmaata, omaa kansaa, lähimmäisiä, uskontoa
ja hyviä tapoja kohtaan sekä rakkaus kestävyyteen mainittiin ihanteiksi, jotka
jokaisen partiolaisen tulisi omata.23 Kasvatus oli partiotoiminnan ytimenä
partioliikkeen kotimaassa, Isossa-Britanniassa. Ajatus sopi myös Suomeen,
täydentämään kouluopetusta. Partiolainen ja Ole Valmis- lehdet korostivatkin
partion kasvatuksellisia ihanteita.24

18

Helsingin sanomat 5.4.1917 Partioliike, 7.
Hämeen Sanomat 3.5.1917, 4; Länsi-Suomi 3.5.1917, 3; Partiolainen 4–5/1917, 68.
20
Ole Valmis 1/1917 Ole Valmis!, 2; Partiolainen 4–5/1917 Uutisia, 68.
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Ole Valmis 1/1917, 1; Partiolainen 1/1917 Partioliike Suomeen, 1; Rakt fram 1/1917, 1; Redo
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Partiolainen 2–3/1917 Ihanteellinen nuoriso, 27.
24
Partiolainen 1/1917 Suomalainen partiopoika-järjestelmä, 11–12; Partiolainen 1/1917
Partiotyttöliikkeen päämäärä, 14.
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Tyttöjen partiotoiminta alkoi Suomessa samaan aikaan poikien toiminnan
kanssa. Tytöt toimivat partiossa omissa ryhmissään ja heidän ohjelmansa
määriteltiin erikseen. Sekä tytöt että pojat kuuluivat kuitenkin samaan
partioliikkeeseen. Partiolainen määritteli liikkeen päämääräksi poikien
ruumiillisen kehityksen ja luonteen kasvatuksen. Partioliikkeen ei ollut tarkoitus
lehden mukaan kasvattaa poikia samalla tavalla kuin koulussa, vaan se asetti
suuremman painon käytännölliseen kasvatukseen ja henkiseen kehitykseen.
Partiotyttöjen päämäärä kerrottiin tyttöjen osiossa. Partiolaisen mukaan
partiotyttöliikkeen päämäärät olivat samanlaiset kuin pojilla: kehittää ruumista
terveeksi ja mieltä alttiiksi auttamaan.25 Myös Ole Valmis-lehti määritteli
partioliikkeen päämäärän lähes samoin sanoin

.

Eikähän sen tarkoitus olekaan vähäinen: nuorison kasvattaminen sopusuhtaisesti
sekä ruumiin että sielun puolesta.26

Nuorisotyötä perusteltiin yhteiskunnassa sillä, että nuorista pelättiin tulevan
pahatapaisia ja villejä ilman asianmukaista kasvatusta. Ajalle tyypillinen
kansansivistystyön ihanne koski niin lapsia, nuoria kuin aikuisiakin. Nuorisotyö
nähtiin kuitenkin erityisen tärkeänä, sillä nuoriso oli tulevaisuuden voimavara,
jonka oikeanlainen kasvattaminen mahdollistaisi kaiken potentiaalin
käytettäväksi. Nuorisotyö jakaantui kristilliseen nuorisotyöhön,
kansallisidealistiseen nuorisotyöhön ja poliittiseen nuorisotyöhön.27
Mielenkiintoista on, että partioliike sisälsi jonkinlaisia piirteitä jokaisesta edellä
mainituista nuorisotoiminnan muodoista. Partioliike korosti kristillisyyttä,
isänmaallisuutta ja pyrki tasoittamaan yhteiskuntaluokkien väliset erot. Partion
suosio saattoi osittain johtua juuri monipuolisuudesta, jota harrastus tarjosi.

Partiojärjestöjen järjestäytyminen
Partiolaisessa kerrottiin vuoden ensimmäisessä numerossa, miten järjestöjen tulisi
järjestäytyä. Partiojärjestö tarkoitti kaikkia samalla paikkakunnalla olevia
partiolaisia ja heidän muodostamiaan kokonaisuuksia. Järjestön perustana olivat
vartiot. Vartioon kuului 6-10 poikaa. Ole Valmis-lehden mukaan pojat olivat 1220-vuotiaita, Partiolaisen mukaan 10–18 -vuotiaita.28 Mainitut iät kertovat

25

Partiolainen 1/1917 Suomalainen partiopoika-järjestelmä, 11–12; Partiolainen 1/1917
Partiotyttöliikkeen päämäärä, 14.
26
Ole Valmis 3/1917 Partioliikkeemme tulevasta kehityksestä, 38.
27
Nieminen 1995, 64; Nieminen 2003, 268.
28
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partioliikkeen alkuperäisen kohderyhmän. Harrastus ei ollut tarkoitettu lapsille,
vaan nuorille.
Vartion poikien tuli kohdella toisiaan kuin veljiä ja auttaa toisiaan aina
tarvittaessa. Vartionjohtajan pojat saivat valita joukostaan. Jos pojat eivät
tunteneet toisiaan, heille voitiin valita väliaikainen johtaja tutustumisen ajaksi.
Parhaana tilanteena pidettiin sitä, että vartion jäsenet eivät tuntisi toisiaan
entuudestaan. Porvariston ja työläisperheiden lapset voisivat näin olla samoissa
vartioissa ja oppia toisiltaan. Vartionjohtaja valittiin vuosittain. Vartionjohtaja piti
kirjaa vartionsa jäsenistä, heidän kotioloistaan ja esimerkiksi työajoistaan.29
Vartiot kokoontuivat kokouksiin noin kerran viikossa. Ole Valmis-lehti esitti
kokoukselle järjestyksen, jotta partiotaitoja opeteltaisiin tasapuolisesti. Vartion
ensimmäisessä kokouksessa vartion jäsenet valitsivat tunnuseläimen ja värin.
Sitten vartio suoritti marssiliikkeitä, harjoitteli solmuja ja vihellyksiä. Lopuksi
leikittiin partioleikki. Ensimmäistä kokousta seuraavat kokoukset menivät
samalla kaavalla: ensin kerrattiin edellisen kokouksen asiat, opeteltiin uusia
asioita partio-ohjelman mukaisesti ja lopuksi voimisteltiin tai leikittiin.30
Neljä vartiota muodostivat joukkueen, jota
johti joukkuepäällikkö. Joukkueet kokoontuivat
kerran tai pari kuussa yhteiseen kokoukseen tai
retkelle. Kolme joukkuetta muodostivat osaston,
jota johti osastopäällikkö. Osasto kokoontui vain
koolle kutsuttaessa. Järjestön taas muodostivat
kaikki paikkakunnan osastot. Järjestöä johti
ylipäällikkö. Ylipäällikkö edusti järjestöä
ulospäin ja hänellä oli korkein valta järjestössä.31
Partioliikkeessä

on

alusta

Partioliikkeen järjestäytyminen vuonna 1917. Partiolainen
1/1917 Suomalainen partiopoikajärjestelmä, 11–12.

alkaen koulutettu johtajia. Partiolaisessa
esiteltiin leikin- ja urheilujohtajien kurssin sisältöä lyhykäisesti. Suomen
voimistelunopettajaliitto järjesti kurssit. Partiopäällikkökurssille osanottajia oli
180 ja leikinjohtajakurssille 71. Naisia osallistujina oli enemmistö, 170. Kurssin
ohjelmassa oli käytännön harjoituksia leikeissä, urheilussa, hengenpelastuksessa
ja partio-ohjauksessa. Kurssille kuului myös esitelmiä, joita olivat pitämässä

29

Partiolainen 1/1917, Suomalainen partiopoika-järjestelmä, 11–12.
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31
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esimerkiksi urheiluelämän vaikuttaja Lauri Pihkala sekä voimistelija, partiolainen
ja leikeistä kiinnostunut Anni Collan.32

Yhteinen partioliitto partiolaisten yhdistäjänä?
Vuonna 1917 aloitettiin tauon jälkeen keskustelu valtakunnallisesta partioliitosta.
Partioliiton oli tarkoitus yhdistää kaikki partiolaiset saman katto-organisaation
alle. Erityisesti Suomen isoissa kaupungeissa, kuten Tampereella ja Viipurissa oli
partiotoimintaa, mutta partiotoiminnan keskus oli vuonna 1917 Helsingissä.
Keskustelu yhteisestä partioliitosta alkoi Helsingistä, kun sinne perustettiin
suomen- ja ruotsinkieliset partioryhmät.33
Partiojärjestö ”Toimen poikien” johtaja Sven Donner oli Suomen
kokeneimpia partiojohtajia ja hän vaikutti suuresti partioliiton muodostamiseen.
Donner edusti vahvasti vapaamielistä partiolinjaa ja hänen mukaansa suomen- ja
ruotsinkieliset partiolaiset voivat toimia samassa ryhmässä ilman jakautumista.
Donnerin vaikutuksesta suomenkielisen ja ruotsinkielisen partioryhmän lisäksi
perustettiin vapaa (kaksikielinen) ryhmä. Vapaassa ryhmässä järjestöt saivat
toimia kaksikielisinä lippukuntina ilman kielijakoa. Vapaa partioryhmä osallistui
keskusteluun yhteisestä partioliitosta suomen- ja ruotsinkielisten partiotyhmien
kanssa.34
Suomenkieliseen ryhmään kuului 38 lippukuntaa, ruotsinkieliseen 17 ja
vapaaseen ryhmään kuusi. Vaikka partioliikkeen keskuksena olivat poikien ja
tyttöjen itse muodostamat vartiot, partioliikkeen johtajat näkivät valtakunnallisen
liiton kuitenkin välttämättömäksi. Liitto mahdollistaisi harrastuksen
yhtenäistämisen. Valtakunnallisesti oli sovittava merkeistä, säännöistä, partioohjelmasta, tunnuksista ja puvuista. Yhtenäinen partioliitto takaisi myös sen, että
partioliike olisi voimakkaampi ja merkityksellisempi: päätökset tulevat yhdestä
kanavasta, joka määrittelee järjestöjen toiminnan.35 Suomenkielinen,
ruotsinkielinen ja vapaa ryhmä kokoontuivat partioliiton perustavaan kokoukseen
27. ja 28. 5.1917. Ole Valmis lehdessä partioliiton perustamisesta tiedotettiin
seuraavasti:
Suomalainen, ruotsalainen ja vapaa (kaksikielinen) partioryhmä muodostavat
itsenäisyyttään menettämättä yhteisen liiton nimeltä Suomen Partioliitto (ruotsiksi
Finlands Scoutförbund).36

32

Partiolainen 4–5/1917, Suomalaisen partioliikkeen järjestäytyminen, 53.
Paavilainen 2010, 35, 46.
34
Vesikansa 2003; Paavilainen 2010, 46.
35
Partiolainen 1/1917, Suomalainen partiopoika-järjestelmä, 12; Paavilainen 2010, 47–48.
36
Ole Valmis 1/1917 Virallisia tietoja, 9.
33

14

Liiton päättävänä elimenä oli korkein neuvosto. Korkeimpaan neuvostoon
kuului partiopresidentti, kolme suomenkielistä jäsentä ja kolme ruotsinkielistä
jäsentä. Partioliiton jäsenten valinnassa tuli ottaa huomioon tasa-arvo sukupuolten
välillä. Partiossa, kuten muissakin nuorisoliikkeissä, johtohahmojen karisma
vaikutti nuorten kiinnostukseen harrastusta kohtaan. Esimerkin voimalla nuoria
saatiin liittymään partioon, sillä vapaaehtoisuus oli kaiken nuorisotyön pohjana.
Partioliiton presidentiksi valittiin pastori Verneri Louhivuori. Louhivuori toimi
myös Helsingin Nuorten Miesten Kristillisen Yhdistyksen (HNMKY)
apulaissihteerinä ja myöhemmin pääsihteerinä. Louhivuori aloitti partiotoiminnan
HNMKY:n poikaosaston kokouksissa, minkä vuoksi hän toimi myös
partiotoiminnan ja NMKY:n yhteistyön puolestapuhujana. Louhivuori valittiin
Partioliiton johtoon, sillä hän esiintyi kaksikielisyyden suhteen maltillisesti.
Louhivuori toimi partioliikkeen keulakuvana vuodesta 1917 eteenpäin monta
vuosikymmentä.37 Nimimerkki ”Partiokynä” pitää Louhivuoren valitsemista liiton
johtoon hyvänä asiana:
Minusta on erittäin hyvä enne, että meidän partioliikkeemme ylimpänä miehenä heti alusta
on henkilö, joka on saavuttanut julkisen asemansa samassa piirissä, missä koko
partioaatteen luoja ensin toi julki sytyttävät mietteensä. N.M.K.Y:stä tämä
yleismaailmallinen virtaus on lähtöisin, sikäläisten rientojen elävöittämänä se aloitti
voittokulkunsa.38

Korkeimpaan neuvostoon kuului Louhivuoren lisäksi Anni Collan, Kaarlo Soinio,
Sven Donner, Lydia Strandberg sekä Eirik Hornborg. Kaksi ensimmäistä
vaikuttivat suomenkielisessä partioliikkeessä, Donner vapaamielisessä ja kaksi
viimeistä ruotsinkielisessä liikkeessä.39 Anni Collan oli kiistatta tärkein
tyttöpartion puolestapuhuja partioliikkeen alkuvuosikymmeninä. Collanin tausta
oli voimistelussa ja kurinalaisessa elämässä. Collanin vaikutus partioliikkeeseen
näkyy juuri voimistelun korostuksessa, kurissa, isänmaallisuudessa ja
raittiusaatteen kannattamisessa.40 Sven Donner oli ollut mukana partiotoiminnassa
jo vuonna 1910, kun partiotoiminta alkoi Suomessa. Toimen poikien
partiojärjestöä Donner oli alkanut johtaa vuonna 1913, vaikka partiotoiminta oli
virallisesti kiellettynä kyseisenä vuonna. Donnerilla oli vahvoja mielipiteitä
partioliikkeen tulevaisuudesta: hän halusi kouluttaa runsaasti johtajia ja kannatti
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kaksikielisyyttä partioliikkeessä.41 Kaikki korkeimman neuvoston jäsenet
vaikuttivat vahvasti siihen, millaiseksi Partioliitto ja myöhemmin koko
partiotoiminta muodostui.

Suomen ja ruotsin kielisyys kiistan aiheena
Suomessa vallinnut kielikiista suomen-ja ruotsinkielisten välillä näkyi myös
partioliikkeessä. Partioliitto jakaantui suomenkieliseen, ruotsinkieliseen ja
vapaaseen (kaksikieliseen) ryhmään. Ruotsia puhuva kansanosa oli merkittävin
vähemmistö Suomessa, mikä aiheutti paljon keskustelua sekä ruotsin-, että
suomen kielen asemasta. Ensimmäisissä eduskuntavaaleissa monet puolueet
ajoivat suomenkielisten asemaa yhteiskunnassa. Kielikiista oli näkyvissä lähinnä
sivistyneistön keskuudessa, eikä se noussut keskiöön laajemmin yhteiskunnassa.
Partioliikkeessä kielikeskustelun vaikutus näky jakaantumisella kielellisiin
ryhmittymiin. Jako vaikutti myös käytännön toimintaan.42 Partiolehtien
ilmestyminen on konkreettinen esimerkki suomen- ja ruotsin kielisten välisestä
kuilusta partioliikkeessä. Partiolainen oli tarkoitettu suomenkielisille
partiolaisille. Ruotsinkielisille partiolaisille ilmestyivät lehdet, nimeltä Redo sekä
Rakt fram. Vapaamielisempää suhtautumista kielikysymykseen edusti taas Ole
Valmis.43
Partioliitossa erilliset kieliryhmät pyrittiin yhdistämään löyhästi toisiinsa.
Vahvempaa sidettä kieliryhmien välille ei edes pyritty luomaan, vaan jokainen
toimi itsenäisenä yhteisessä liitossa.44 Suomenkielinen partioryhmä suhtautui
kieliryhmien yhteistyöhön varauksella, sillä heillä oli kokemus siitä, että
ruotsinkieliset vieroksuivat suomenkielisiä partiolaisia. Sven Donner,
kielikeskustelussa vapaata linjaa kannattava partionjohtaja, oli sitä mieltä, että
jokaiselle lippukunnalle tuli antaa oikeus valita toimintatapansa. Hän suosi
kaksikielisiä lippukuntia, jotka rikkoivat kielirajoja.45 Partiolaisessa löyhää
yhteistyötä kielirajojen kesken pidettiin huonompana kuin kokonaan erillisiä
partioryhmiä. Erilliset partioryhmät tehostaisivat Partiolaisen mukaan yhteistyötä.
Sellaisessa toveruudessa voisi kaksi partioliittoakin työskennellä. En oikein osaa ajatella
muunlaista yhteisyyttä ajan mittaan mahdolliseksi, kuin tilapäistä; -- Tehokkaampi
työskentely varmaankin muodostuisi kahdella viisihenkisellä keskushallinnolla, jotka
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kumpikin omalla pohjallaan kehittäisivät partioelämän sovelluttamista kahteen
kansanainekseemme.46

Kieliryhmät suomalaisten partiolaisten keskuudessa haluttiin pitää erillään
toisistaan. Ennen 1880-lukua suomen- ja ruotsinkieliset organisaatiot toimivat
usein saman kattojärjestön alla, ennen kielikysymyksen kärjistymistä. 1900-luvun
alussa oli siis tavallisempaa, että suomen- ja ruotsinkieliset toimivat kokonaan
erillisissä ryhmissä.47 Suomenkielisten näkemys ryhmien erillään pitämisestä
vastasi yhteiskunnassa vallalla ollutta yleisempää tilannetta harrastustoiminnassa.

2. Partioliike ja yhteiskunta vuonna 1917
Partioon osallistuminen isänmaallisuuden osoituksena
Vuoden 1917 alussa, maaliskuun vallankumouksen jälkeen, monet nuoret
halusivat järjestäytyä ja toimia tavoilla, jotka hyödyttäisivät yhteiskunnallisesti.
Innostus kanavoitui monella partiotoimintaan ja useat liittyivät mukaan
osoittaakseen isänmaallisuuttaan. Partioliikkeen nähtiin joutuneen Venäjän
hallinnon sorron uhriksi, joten partioon liittyminen oli mielenilmaus sortoa
vastaan ja osoitus isänmaallisuudesta. Partioon liityttiin sellaisella voimalla, että
nuoret alkoivat kutsua vuoden 1917 alkua ”partiokevääksi”. Isänmaallisuuden
korostus oli Euroopassa yleinen ilmiö 1910-luvulla. Nationalistinen aate oli
suosittu, osittain ensimmäisen maailmansodan vuoksi.48 Ole Valmis-lehden
ensimmäisessä numerossa kerrottiin partioliikkeen kansaa yhdistävästä luonteesta,
joka kanavoituisi isänmaallisuutena.
Suomen uuden päivän koittaessa leimahti partioaate – sortohallitukselle perin vaarallinen
kipinä, taas leimuavaan liekkiin, siitä syttyi kulovalkea, joka riehuten täytti koko Suomen
niemen – Partioaate yhdistää heidät huomaamaan, että he kaikki ovat saman maan
kansalaisia – ja ovat aina valmiina heikompaa ohjaten ja tukien nostattamaan nousevaa
polvea, jotta se tajuisi kansallishengen vaatimuksen synnyinmaataan kohtaan. 49

Partioliikkeen isänmaallisuuden korostamisesta alettiin keskustella
partiolehdistössä heti vuoden 1917 alusta. Suomalaiselle partioliikkeelle olisi
määriteltävä omat kansalliset piirteet ja näitä tulisi korostaa. Eri maiden
partioliikkeet olivat jonkin verran tekemisissä keskenään, joten omia kansallisia
piirteitä voisi kohtaamisissa tuoda esiin. Partioliikkeen kansallisten piirteiden
korostaminen vastasi yleiseurooppalaista ilmiötä nationalismista. Toinen syy
kansallisten piirteiden korostamiseen oli käytännöllinen: lehden mukaan
46
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partioliike oli joka maassa muokkaantunut vastaamaan maan oloja ja tarpeita.
Oman maan yhteiskunnalliset tarpeet määräsivät kunkin maan partioliikkeen
painotuksia. Partioliikkeen kansallistamista voitiin pitää jopa ylpeyden aiheena,
sillä tarkoituksena ei ollut suoraan matkia brittiläistä partiointia, vaan muokata
siitä omaan maahan istuva harrastus:50
Jos nyt suomalaiset omaksuisivat englantilaisen partioasun, niin itsetietoiset britit
kyllä ilmaisisivat kohteliasta suosiollisuutta tästä huomaavaisuudesta, mutta syrjässä
sille hymyilisivät kaledonialaiset hevosetkin.51

Isänmaallisuus ei ollut Ole Valmis- lehden yksinkertaisesti määriteltävissä.
Jokaisella taholla oli erilaiset mielipiteet siitä, mikä oli kansan etu ja isänmaan
kohtalo. Yhtä ja oikeaa isänmaallisuutta ei lehden mukaan ollut olemassa.
Partioliikkeen ohjelmaan kuuluu myös työ isänmaan hyväksi. Mutta mikä on
katsottava isänmaan eduksi? Ruotsalaisilla on omat tarkoitusperänsä, suomalaisilla
samoin, sosialisteilla myöskin. Mikä on sitten se yhteinen etu?52

Partiolehdistössä korostettiin isänmaallisten piirteiden esiin tuomista, vaikka
isänmaallisuuden määrittely ei ollut vielä täysin selvää. Suomalaisen
yhteiskunnan rakentaminen oli vasta alkamassa, ja suomalaiset olivat vahvasti
jakaantuneet omiin ryhmiinsä.53 Ole Valmis-lehdessä tämä otettiin huomioon
pohtimalla isänmaallisuuden määrittelyä ja sitä, kuka päättää kansan edusta.
Vapaan maan kansalaisuutta sekä isänmaallisuutta korostettiin
Partiolaisessa. Menneitä sukupolvia ja heidän työtään tuli kunnioittaa, mikä johti
siihen, että partiolainen osasi iloita siitä, että sai elää vapaassa maassa.
Isänmaansa ja oman kansansa kieltäjiä kuvailtiin juurettomiksi puiksi, jotka
kaatuvat myrskyssä.54. Suomi itsenäistyi virallisesti puoli vuotta jutun
kirjoittamisen jälkeen. Suomella oli ollut autonominen asema Venäjään nähden jo
1800-luvulta asti.55 Suomalaisessa nationalismissa korostettiin suomen kielen
merkitystä ja suomalaista kulttuuria. Suomalainen nationalistinen aate keskittyi
kuitenkin haaveeseen – ja vaatimukseenkin – omasta valtiosta.56

Partiolaki raittiuskasvatuksen välittäjänä
Robert Baden-Powell kokosi Isossa-Britanniassa kymmenenkohtaisen partiolain,
joka ilmensi partioliikkeen tavoitteita ja ohjasi partiolaisten toimintaa. Kun
Baden-Powellin kirjan Scouting for Boys lyhennelmä suomennettiin vuonna 1911,
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Kaarlo Soinio muotoili partiolain suomeksi. Soinio ei pysynyt alkuperäiselle
partiolaille täysin uskollisena, vaan muutti erityisesti partiolain kymmenettä
pykälää. Baden-Powellin englanninkielisen lain kymmenennessä pykälässä
todettiin, että ”A Scout is pure in thought, word and deed.” Soinion käännöksessä
pykälä oli yksityiskohtaisempi ja kuului ”partiopoika karttaa väkijuomia,
tupakkaa, kirouksia ja muita huonoja tapoja”.57
Vuonna 1917 partiolain, erityisesti kymmenennen pykälän, sanamuotoihin
alettiin kiinnittää huomiota. Suhtautuminen raittiuteen jakoi kieliryhmiä yleisesti
suomalaisessa politiikassa ja tämä näkyi myös suhtautumisessa partiolain
raittiusvaatimukseen. Ruotsinkielinen ja suomenkielinen ryhmittymä suhtautuivat
partiolain kymmenteen pykälään täysin vastakkaisesti. Kaksikielisyyttä
kannattava ryhmä oli sitä mieltä, että laissa oli vältettävä määräyksiä. Tällöin
nuoret voisivat samaistua sääntöihin paremmin. Ruotsinkielinen ryhmä taas
vastusti ehdottomasti kaikenlaista kieltämistä. Ryhmän mielestä partiolain tulisi
ennemmin ohjata partiolaisia myönteisessä hengessä. Suomenkielinen ryhmittymä
piti partiolakia partiolaisten ihanteiden tiivistelmänä, ja täysraittius kuului
ihanteisiin.58
Partioliiton perustavassa kokouksessa kompromissi partiolaista saatiin
aikaiseksi. Kymmenenneksi pykäläksi vakiintui ”partiolainen karttaa terveydelle
vahingollisia nautintoaineita ja huonoja tapoja”. Ole Valmis-lehdessä ja
Partiolaisessa keskustelu partiolain sisällöstä kuitenkin jatkui. Alkoholin käyttö ja
tupakointi eivät olleet suomalaisen ryhmittymän mielestä partiolaisen luonteelle
sopivia. Tästä syystä suomenkieliset partiolaiset halusivat partiolain 10:nen
pykälän kieltävän tupakoinnin ja alkoholin käytön kokonaan.59
10:nnessa kohdassa sen nykyisessä muodossa pannaan mielestämme pääpaino väärälle
asialle. Alkoholin ja tupakan vahingollisuus ei ole suinkaan etupäässä eikä lähimainkaan
siinä, että ne ovat ”terveydelle vahingollisia nautintoaineita”, kuin siinä, että niiden käyttö
nuorella iällä on yhteiskunnallisesti ja siveellisesti turmiollista ja sentähden terveelle
nuorisolle vierasta.60

Ole Valmis-lehdessä todettiin kymmenennen pykälän väljän muotoilun olevan
ongelma. Kaikki partioliikkeen johtajat eivät luokitelleet alkoholia ja tupakkaa
”terveydelle haitallisiksi nautintoaineiksi”. Tällaisissa tapauksissa ryhmäläinen
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saattoi joutua huomauttamaan johtajalleen esimerkiksi tupakoinnista, mikä on
nurinkurista. Johtajiston olisi tullut toimia esimerkkinä muille partiolaisille.61
Robert Baden-Powellin partiolaki ei sisältänyt minkäänlaisia päihdekieltoja,
vaan kyse oli suomalaisesta ilmiöstä. Raittiuskysymyksestä oli keskusteltu
yhteiskunnallisesti Suomessa jo 1800-luvun alkuvuosikymmeniltä asti. Raittiuden
vaatimuksen oli tarkoitus kasvattaa nuorisosta kunnollisia kansalaisia.62 1900luvun alkupuolella vakiintui lasten ja nuorten raittiustoiminta. Nuorison
raittiusliittojen toiminta vastasi partion ihanteita lähes täydellisesti. Raittiusliitot
olivat tarkoitettu 13–18-vuotiaille, niiden oli määrä lujittaa siveellisyyttä
raittiuden kautta ja auttaa nuoria kasvamaan kunnon kansalaisiksi. Lisäksi
tarkoituksena oli kasvattaa nuorisoa itseoppineisuuteen. Raittiusliittojen yhteyteen
perustettiin kirjastoja ja osallistujille järjestettiin ohjelmaa musiikin ja liikunnan
parissa. Lähinnä suomenkieliset ryhmittymät ajoivat raittiusliikkeiden
perustamista lapsille ja nuorille.63 Partioliike ja raittiusliitot eivät tehneet
merkittävästi yhteistyötä, vaikka partioliikkeen ihanteet vastasivat raittiusliittojen
ihanteita. Keskustelu partiolain raittiutta koskevasta pykälästä kuvasi hyvin
vallalla ollutta yhteiskunnallista ihannetta täysraittiudesta.

Yhteiskuntaluokkien tasa-arvo
Ole Valmis-lehdessä ja Partiolaisessa on havaittavissa huolestumista
työväenluokan ja porvarillisen väestön kuilusta. Teollistumisen myötä muun
Euroopan ohella myös Suomeen muodostui työväenluokka. Työväenluokka
yhdistettiin sosialismiin, sillä työväenluokan puolueeksi perustettu
sosiaalidemokraattinen puolue omaksui sosialismin 1900-luvun alussa.
Porvarillisen väestön ja työväenluokan välinen kuilu kasvoi, kun työväenliike
voimistui 1910-luvulla. Ole Valmis-lehdessä ja Partiolaisessa kirjoitettiin useasti
sosialismin ja partioliikkeen välisestä suhteesta sekä yhteiskuntaluokkien
tasoittamisesta vuonna 1917.64
Työväenliike oli arvostellut partioliikettä jo vuosina 1910–1911, sillä
harrastuksen nähtiin ajavan vallalla olevien poliittisia tarkoituksia työväenluokan
vastaisesti. Työväenliike halusi pitää työväenluokan ja porvariston lapset erillään
toisistaan, jotta luokkatietoisuus kasvaisi. Työväenliike katsoi, että partiossa
kasvatetaan nuorisoa toimimaan nimenomaan porvariston piirissä. Jos
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työläisperheiden ja porvarillisten perheiden lapset toimisivat luokkarajat
ylittävässä harrastuksessa, heistä ei kasvaisi tulevaisuuden työväenluokan
muutosvoimaa. 65 Työmies tutustui partiotoimintaan ja kirjoitti siitä artikkelin
vuonna 1917:
Olemme tutustuneet tämän liikkeen päämääriin sellaisina, millaiseksi liikkeen
porvarillisesti eteenpäin ajajat ovat sen meillä muovanneet tytöille ja pojille. – päämääriä
määrittelevät lauseet – ovat sellaisia, että erilaisissa yhteiskunnallisissa oloissa kasvaneet ja
elävät henkilöt – asettavat niihin suuresti erilaisen – sisällyksen. Tästä johtuu, ettei puheena
olevia partiojärjestöjä voida tehdä yhteisesti työväen luokan ja herrasluokan lapsille
antamatta suuresti turmiollista suuntaa työläisnuorison itsekasvatustyölle ja
järjestötoiminnalle.66

Partioliikkeen päämääränä oli saada eri yhteiskuntaluokat toimimaan
yhdessä. Partiojärjestöjen muodostamisessa painotettiin sitä, että toisilleen
tuntemattomat nuoret muodostaisivat yhteisiä ryhmiä, jotta eri taustoista tulevat
nuoret olisivat samassa ryhmässä. Varusteita hankittaessa tuli taas huomioida
kaikkien varallisuus ja auttaa niitä, jotka eivät varusteita pystyneet hankkimaan.
Partiolaisille on opetettava, miten ihanaa olisi tasa-arvoisuuden tilanne jokaisen
ihmisen käytännössä toteuttamana.67

Partioliike, lehdet ja partiolaiset joutuivat ottamaan kantaa luokkajaon ja
partioliikkeen suhteeseen. Partioliikkeen johto antoi useita lausuntoja siitä, että
partioliikettä ei käytetty poliittisiin pyrkimyksiin, eikä se ollut harrastuksen
tarkoitus. Partiolaisessa toivottiin, että sosialistit hyväksyisivät partioliikkeen
samanlaiseksi harrastukseksi kuin mitkä tahansa muutkin harrastukset. Lehdessä
todettiin myös, että sosialistien vastustus perustui suurilta osin väärinkäsityksiin ja
puutteellisiin tietoihin.
Parempi asian tuntemus auttanee osaltaan, sillä meidän pitänee uskoa, että
sosialistisissa sanomalehdissä nykyään lausutuista partioliikkeen tarkoitusperien
epäilyksistä ainakin useat perustuvat puutteellisiin tietoihin eivätkä vain ole
teennäistä eristäytymiskiihkon ”taktiikkaa”. 68

Ole Valmis-lehti tarjosi enemmän taustaa sille, miksi sosialistit eivät
hyväksyneet harrastusta:
Mitkä siis ovat ne seikat, joiden johdosta partioliikettä on sosialistien taholta
vastustettu? Ne ovat pääasiassa seuraavat: sotilaallinen järjestys, kova kuri ja
komento, isänmaallisuus, yhteiskuntaluokkien tasoittaminen.69

Työmies näkee asian samalla tavalla. Ole Valmis-lehdessä esitettyjen asioiden
koettiin työväenluokan piirissä ajavan porvariston asiaa ja pyrkimyksiä.
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Sotilaallinen järjestys ja kova kuri kertoivat kuuliaisuudesta johtajaa kohtaan.
Työväenliike katsoi, että noudatettavien käskyjen on noustava yhteisestä halusta
ja niille on oltava jokin syy. Työväenliike sellaisenaan pystyi allekirjoittamaan
Suomen Partioliiton partiolain, mutta eivät sitä, miten ne tulkittiin. Partiolain
nähtiin tähtäävän työnantajien ja johtajien tottelemiseen.70
--tottelevaisuutta siinä orjamaisessa alistumis-, kärsimis-, nöyryys- ja kuuliaisuusmielessä,
jota porvaristo tavoittelee, emme halua oppia.71

Työväenliike vastusti kaikkia nuorisoliikkeitä, jotka olivat porvarillisia, kristillisiä
ja puolueettomia.72 Tässä mielessä partioliike ei siis ollut poikkeus.
Partiolaisessa kerrottiin työväenliikkeen perustamasta järjestönuorista,
joiden tehtävänä oli taistella partioliikettä vastaan. Järjestönuorten ja partiolaisten
tavat järjestäytyä kuulostivat samoilta: järjestönuoret jaettiin joukkueisiin,
heilläkin oli nauhat hihassa, järjestölippuja sekä vasemmalla kädellä tehtävä
tervehdys. Artikkelissa partiolaisia kehotettiin tervehtimään järjestönuoria
partiotervehdyksellä, vaikka nämä eivät vastaisi. Tämä johtui siitä, että
partiolainen kunnioittaa toisen vakaumusta.73 Ilmeisesti partiolaisten ja
työväenliikkeen järjestönuorten kiistat eivät jääneet periaatteen tasolle.
Rauhanomaisesta suhtautumisesta huolimatta partiolehdissä järjestönuoria
kutsuttiin ”hulikaaneiksi”:
--kuten viimeksi sunnuntaina lokak. 21. p:nä, jolloin suuri katupoikien ja hulikaanien lauma
heittoaseilla ja provaktoorisella laukauksella vimmaisesti hätyytteli pientä
partiolaisosastoa—74

Partiolaisia kehotettiin vastaamaan tilanteeseen rauhallisesti, eikä väkivalloin.
Sellaisia alueita voisi vartion kanssa välttää, jossa tiesi olevan partiovastaista
mielialaa.75
Yhteiskuntaluokkien tasoittaminen mainitaan Ole Valmis-lehdessä ja
Partiolaisessa partioliikkeen päämääräksi. Ole Valmis-lehdessä todetaan, että
työväen harrastuksiin ei tulisi kuitenkaan suhtautua karsaasti. Työväen huono
kohtelu lehden mukaan oikeutti heidän toimintansa ja mielipiteensä. Sosialistien
ajatuksia partioliikkeestä ei voinut jättää huomiotta, vaan ne voisivat olla
hyödyllisiä partioliikkeen kehitykselle. Tästä toisaalta kertoi artikkelin otsikko:
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”Partioliikkeemme tulevasta kehityksestä”. Tarkoitus oli suunnata katse
tulevaisuuteen ja ottaa opiksi:
Partioliike on suunnattava sellaiseksi, että sitä kannattaa koko kansa eikä vain pieni
osa siitä, sillä mitä hyötyä on sellaisen liikkeen toiminnasta, joka haluaa koko
kansan parasta, mutta jota suurin osa kansasta kuitenkin vastustaa? 76

Periaatteessa partioliikkeen luokkayhteiskunnan tasoittamisen toivo vaikutti
poliittiselta kamppailulta. Osittain kyse oli kuitenkin myös kasvatuksesta.
Partioliikkeen tavoitteena oli opettaa toisten hyväksymistä ja kunnioittamista.
Tässä mielessä harrastuksen avoimuuden puolustaminen on myös kasvattamista.
Ole Valmis-lehti kertoo, että valveutuneiden kansalaisten kasvattaminen on
partioliikkeen yleiskutsumus. Erityisesti yhteiskunnan eri väestönluokkien yhteen
kokoaminen palvelisi tätä päämäärää. Lehdessä todetaan:
`Yhdessä, yksin mielin ja yksin kielin!` Se takaa kansan ja maan horjumattoman
olemassaolon tuleville polville.”77

3. Partioliikkeen ideologinen kasvatus
Tytöt partiossa
Suomessa partiotyttötoiminta alkoi poikatoiminnan kanssa samaan aikaan. Tämä
oli erityisesti suomalainen partioliikkeen piirre, sillä Suomi oli ensimmäisiä maita
Ison-Britannian jälkeen, jossa partiotyttötoiminta alkoi.78 Partiotyttötoiminta oli
poikien toiminnasta erillistä. Järjestöt tytöille perustettiin erikseen, joten pojat ja
tytöt toimivat eri ryhmissä. Sekä tytöt että pojat toimivat kuitenkin saman
kattojärjestön, Suomen Partioliiton, alla.
Partiotyttöliikkeelle muotoiltiin oma päämäärä, omat luokkavaatimukset ja
ihanteet. Vaikka partiotyttöliikkeellä oli oma päämäärä, se ei eronnut
partiopoikaliikkeen päämäärästä ollenkaan.
Partiotyttöliikkeen päämäärä on avata tyttöjen silmät huomaamaan, missä heitä tarvitaan,
tehdä tyttöjen mielet alttiiksi auttamaan ja toimimaan, tehdä heidän ruumiinsa terveiksi,
voimakkaiksi ja käteviksi, opettaa heille joukkokurin alkeet. 79

Päämäärään pyrkimisessä oli kuitenkin pieniä eroja poikien partioliikkeeseen
verrattuna. Tytöille, niin kuin pojillekin, opetettiin kotiseudun tuntemusta,
ilmansuuntien määrittelemistä ja muita taitoja. Tytöt retkeilivät, jolloin opittiin
luonnosta ja liikunnasta. Tyttöjen yhteiskunnallinen toiminta erosi kuitenkin
poikien toiminnasta:
76
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--taloudenhoitoon, vaatteiden valmistamiseen, ensi avun antamiseen, lapsen hoitoon,
puutarhanhoitoon jne.80

Tyttöjä kehotettiin poikia enemmän kodinhoidollisiin tehtäviin, kuten siistimiseen
ja kodin esteettisyyteen. Partiotyttöjen kasvatus tähtäsi siihen, että tytöistä
kasvatetaan osaavia perheenemäntiä. 1910-luvulla naisen tärkein tehtävä oli
kodinhoito ja perheestä huolehtiminen.81 Partiotyttöjä pyrittiin kasvattamaan
yhteiskunnan ihanteiden mukaisesti kodin piiriin ja heille haluttiin opettaa asioita,
joita aikuisen naisen tulisi osata.
Myös luokkavaatimukset luotiin tytöille erikseen. Korkeimman neuvoston
miesedustajat päättivät poikien luokkavaatimuksista ja naisedustajat taas tyttöjen.
Tyttöjen luokkavaatimukset sisälsivät useampia kohtia ja olivat sisällöltään
yksityiskohtaisempia kuin poikien luokkavaatimukset.82 Tyttöjen kasvatus tähtäsi
siihen, että heistä tulisi aktiivisia, siveellisiä, uhrautuvaisia ja toimeliaita
yhteiskunnan jäseniä.83
Partiolaisessa oli koko vuoden 1917 ”partiotyttöjen osasto”-niminen osio,
mikä kertoo siitä, että Ole Valmis-lehti ja Partiolainen olivat kumpikin suunnattu
pääasiassa pojille. Partiotyttöjen osiossa kerrottiin ajankohtaisesta
partiotyttötoiminnasta, vastattiin kysymyksiin ja kerrottiin tyttöjen
luokkavaatimuksista. ”Partiotyttöjen osasto” –osion sivumäärä kasvoi lehti
lehdeltä. Ensimmäisessä vuoden 1917 numerossa osion pituus oli kolme sivua,
kun taas vuoden viimeisessä numerossa sen pituus oli peräti 13 sivua.84
Konkreettinen tyttöjen osio oli merkki siitä, että tytöt toimivat pojista erillisinä
järjestöinä. Partiolaisessa tytöt haluttiin ottaa kuitenkin huomioon antamalla
heille osio partiopoikien lehdessä. Sivumäärän kasvu taas kertoo siitä, että
partiotyttötoiminnan piirteet alkoivat tarkentua vuoden 1917 edetessä.
Partiotyttötoiminta liittyi myös naisasialiikkeen85 toimintaan ja naisten aseman
parantamiseen yhteiskunnassa. Vaikka partiotytöt eivät liittyneet Suomen
Naisjärjestöjen Keskusliittoon, he ajoivat samankaltaisia asioita: tyttöjä pyrittiin
kasvattamaan henkisesti ja ruumiillisesti. Tyttöjen kasvattaminen taas parantaisi
tulevaisuudessa naisten asemaa.86
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Tytöt käyttivät oman partiotoimintansa lehtenä myös Kisakenttää, jonka
päätoimittajana Anni Collan toimi. Vuonna 1917 Kisakentässä käsiteltiin sellaisia
tyttöpartion ihanteita ja käytäntöjä, joita ei Ole Valmis-lehdessä eikä
Partiolaisessa käsitelty.87 Kisakentässä luotiin partiotytöille oma partiolaki, joka
sisälsi hyvin erilaisia pykäliä kuin yleinen partiolaki. Esimerkiksi pykälät
”partiotyttö hymyilee ja laulaa kaikissa vaiheissa” ja ”partiotyttö on
säästäväinen”88 ovat kohtia, joita yleisessä partiolaissa ei ollut ollenkaan.
Päätoimittajana toiminut Anni Collan noudatti askeettista elämäntapaa ja vaati
itsekuria partiotytöiltä.89 Kisakentän tyttöjen partiolaki vastasi Collanin omia
intressejä ja vaatimuksia partiotyttöjä kohtaan.
Tyttöjen partioharrastusta kohtaan oltiin myös epäileväisiä. Osa tavallisista
ihmisistä pelkäsi partion karsivan tytöistä kaiken naisellisuuden eikä harrastuksen
koettu sopivan tytöille.90 Tyttöjen kasvatuksessa tähdättiin kodinhoidollisiin
tehtäviin: perheestä huolehtimiseen ja kodin ylläpitämiseen. Uudessa
Suomettaressa kirjoitettiin partioliikkeen sopivan tytöille, kunhan partiotyttöjen
toiminta keskittyy kodinhoitoon ennemmin kuin yhdistystoimintaan.91 Pelkona
oli, että tyttöjen kasvatus ei tähtäisi partiossa perheestä ja kodista huolehtimiseen
vaan muodostuisi vastaamaan poikien kasvatusta ahkerasta ja uhrautuvaisesta
työntekijästä.
Ole Valmis-lehdessä partion sopimista tytöille perusteltiin partiolain
sopivuudella tytöille. Partiolain kirjoitettiin sopivan tytöille yhtä hyvin kuin
pojillekin ja erityisesti ensimmäisen pykälän92 olevan tytöille tarpeellinen.
Jos tarkastamme esim. partiolakia, niin onko siinä ainoatakaan pykälää, jonka
seuraaminen ei olisi hyödyksi tytöille? Päin vastoinhan on jo I:sessä pykälässä
sääntö, joka tyttöjen on ehkä vielä tärkeämpää muistaa kuin poikien. Sillä niin
valitettavaa kuin onkin, niin täytyneehän meidän tunnustaa, että tytön sana yleensä
on vähemmän arvoinen kuin pojan.93

Lehdessä selitettiin ajatusta siitä, että tytöt eivät olisi yhtä luotettavia kuin pojat.
Esimerkkinä käytettiin salaisuuden kertomista. Tyttö ei läheskään aina pitäisi
lupaustaan, vaan kertoisi salaisuuden eteenpäin. Suomalaisessa yhteiskunnassa
ihanteet tytöille määriteltiin eri tavalla kuin pojille. Tyttöjä tuli rangaista
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säädyttömyydestä ja kevytmielisyydestä.94 Valehtelu ja juoruilu olivat huonoa
käytöstä, jota pidettiin erityisen rangaistavina juuri tytöille. Tästä syystä
luottamiseen liittyvä lupaus tulisi tytöille tarpeeseen. Kisakentässä partiolain
ensimmäinen kohta selitettiin:
Jos partiotyttö valehtelemalla tai muulla tavalla rikkoo kunniansa kautta antamansa
sanan, ei hän enää koskaan saa käyttää partiomerkkiä eikä hän enää koskaan kelpaa
partiotytöksi.95

Naiset olivat erilaisissa järjestöissä Suomessa toimineet jo pitkään miesten
rinnalla. Kansalaisjärjestöjen kehittyessä 1800-luvulla sukupuolijakoa ei
tapahtunut, sillä miesten ja naisten roolit suomalaisessa yhteiskunnassa olivat
vasta kehittymässä. Naiset liittyivät samoihin organisaatioihin kuin miehetkin.
Tästä syystä oli loogista, että partiossa tytöt toimivat saman kattojärjestön alla
kuin pojatkin. Osittain partiotyttötoiminta liittyi myös naisten yhteiskunnallisen
aseman kehittymiseen. Naisten yhteiskunnallista asemaa voitiin parantaa
keskittymällä tyttöjen kasvatukseen, mikä oli partiotyttöliikkeen päämäärä.96
Partiotyttö- ja partiopoikaliikkeet olivat Ole Valmis-lehden ja Partiolaisen sivuilla
hyvin samanlaisia. Vain vivahde-erot erottivat partiotyttötoiminnan
partiopoikatoiminnasta. Parhaiten tyttöjen ja poikien partiotoiminnan eroja ja
yhtenäisyyttä kuvaa rinnakkaisuus: kumpikin liike toimi saman nimikkeen alla,
mutta kehittyi omaan tarkoitukseensa.

Partioliikkeen sotilaallisuus
Partiolaisen mukaan partioliikkeen kotimaassa, Isossa-Britanniassa,
erityisen silmiinpistävä piirre partioliikkeessä oli sotilaallisuus. Brittiläisen
partioliikkeen sotilaallisuuteen vaikuttivat partion perustajan, Robert BadenPowellin henkilökohtaiset intressit: Baden-Powell oli osallistunut huonosti
menneeseen buurisotaan Etelä-Afrikassa. Isossa-Britanniassa partion
tarkoituksena oli kasvattaa hyviä sotilaita, joten partio muistutti kasvattamista
vapaaehtoiseen armeija-toimintaan. Jopa partioasu muodostettiin EteläAfrikkalaisen sotaväen asujen mukaan. Ison-Britannian yhteiskunnallinen tilanne
määritteli myös partioliikkeen sotilaallisuutta, sillä nationalismi ja militarismi
olivat olleet Isossa-Britanniassa valtiollisia aatteita jo pitkään. Nuorisoliikkeiden
piirissä mielenkiinto puolisotilaallisiin järjestöihin oli suurta 1900-luvun alussa,
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mikä vahvisti partioliikkeen sotilaallisuutta.97 Partiolaisessa todettiin, että
Saksassa omaksuttiin partioasu Englannista suurilta osin, ottaen huomioon
ilmaston vaikutukset. Sotilaallisuus Saksassakaan ei tosin ollut niin voimakasta
kuin Isossa-Britanniassa.98
Suomessa partiolaisten sotilaallista kasvatusta parhaiten kuvaavat leikit.
Monet partiolehdissä olevat leikit olivat jollakin tapaa sotilaallisia. Esimerkiksi
leikki ”Numerosissien hyökkäys” lehden mukaan oli ”erinomainen kehittämään
silmän ja huomiokyvyn tarkkuutta ja samalla piilossalähestymisen taitoa”.
Leikissä tarkoituksena oli puolustaa tai hyökätä kuviteltuun leiriin niin, ettei
hattuun kiinnitetty numero näy. Jos numero näkyi, pelaaja ikään kuin
”ammuttiin”, eli hän joutui pois pelistä. Lehdessä kerrottiin myös vinkkejä siihen,
miten ”oikea partiolainen” leikissä pärjäsi:99
oikea partiolainen kurkistaa tietysti pensaitten tai kivien sivusta eikä niiden ylitse”. 100

Leikki on selvästi sotilaallinen, mistä kertovat tiettyjen sotaan viittaavien termien
käyttö ja leikin tarkoitus. Partiolaisia opetettiin leikin varjolla toimimaan kuin
sotilaat toimisivat.
Muita sotilaallisia leikkejä olivat lipunanastus, Siperialaisen takaa-ajo,
ketunajo ja seudun tutkiminen. Lipunanastuksessa tavoitteena oli tunkeutua toisen
joukkueen linna-aitaukseen ja varastaa näiden lippu jäämättä kiinni. Lipun saanut
joukkue voitti. Siperialaisen takaa-ajossa yksi partiolainen esitti Siperiasta
karannutta. Muut vartion jäsenet seurasivat ”karanneen” jälkiä. Jos ”siperialainen”
osui johonkuhun lumipallolla, tämä katsottiin kuolleeksi. ”Siperialaiseen” täytyi
osua kolme kertaa ennen kuin tämä katsottiin kuolleeksi. Siperialaisen täytyi olla
karkuteillä kaksi tai kolme tuntia, ennen kuin leikki loppui. Ketunajossa kaksi
partiolaista esitti kettuja. He kulkivat lumessa jättäen jälkiä, mutta käyttäen
viekkautta: ketut saivat kulkea aitoja tai toistensa jälkiä pitkin, he saattoivat
kulkea kalliolla jättämättä jälkiä tai hypätä vähän matkaa sauvansa avulla. Muiden
tehtävänä oli löytää kummatkin ketut.101 Leikissä nimeltä ”seudun tutkiminen” oli
tarkoituksena piirtää karttaluonnos partioretken leirialueesta noin kolmen
kilometrin säteeltä. Vartionjohtaja lähetti omia ryhmäläisiään kaikkiin
ilmansuuntiin tutkimaan aluetta. Ryhmäläiset palasivat takaisin tietoinensa ja
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vartionjohtajan tuli piirtää tietojen pohjalta mahdollisimman tarkka kartta. Se
vartio voitti, jonka tietojen perusteella piirrettiin tarkin kartta.102 Näissä leikeissä
asetelmat olivat sotilaalliset: toisen linnoitukseen täytyi päästä, ”vihollinen” täytyi
”tappaa” tai saada kiinni ja tiedustelutehtäviä harjoiteltiin karttaluonnoksen
piirtämisellä.
Partioliike näyttäytyi ulkoisesti sotilaallisena nuorisojärjestönä.
Partiotoimintaan kuuluivat marssiharjoitukset ja partiolaisilla oli yhteneväiset
univormut. Myös edellä mainitut leikit antoivat partiosta ulospäin kuvan
sotilaallisesta järjestöstä. Ole Valmis-lehdessä sotilaallinen järjestys ei saanut
kuitenkaan suurta kannatusta. Sotilaallinen järjestys ei edustanut nöyryyttä ja
rauhan rakastamista, joita partiopojille kuitenkin haluttiin opettaa. Ole Valmislehdessä kirjoittaja, Juhani Ahon poika Antti Aho totesi artikkelissa
”Partioliikkeemme tulevasta kehityksestä”:
Mitä hyötyä tästä kaikesta on? Kasvattaako se nuorista sen parempia kansalaisia,
että he marssivat sauvat kädessä ja univormut yllä pitkin katuja, pärryttäen rumpua
ja soittaen torvea? Onko se omaansa kehittämään heissä vaatimattomuutta ja
nöyryyttä? Ulkomaillahan scoutit kyllä ovat olleet sotapalveluksessa, mutta ei
suinkaan meillä tule käymään samoin? Ei suinkaan meidän partioliikkeemme
välillisenäkään tarkoituksena ole kehittää pojista tulevia sotilaita, kuten
”Partiolaisessa” sanotaan?103

Sotilaalliseksi piirteeksi voitiin nähdä myös ryhmäkuri, omat säännöt ja
tervehdykset. Puolisotilaallisuudesta huolimatta partioliikkeen ihanteina olivat
ennemminkin rauhan rakastaminen ja nöyryys. Ulkopuolinen olemus ja ihanteet
olivat siis ristiriidassa keskenään.104
Sotilaallisista piirteistä huolimatta partio ei ollut aseellista toimintaa. Myös
muissa lehdissä partioliikkeen sotilaalliset piirteet huomioitiin, mutta niissä
pyrittiin erottamaan sotilaallisuus ja aseellisuus toisistaan:105
Sotilaallisen järjestyksen avulla harjoitetaan partiopoikia yhteiskuntoon ja kuriin,
mutta tarkoitukset ovat aivan rauhalliset. Toiminta suunnataan entistä enemmän
urheiluun ja luonnontuntemisen edistämiseen. 106

Sotilaallisuus palveli vain ulkoista järjestystä, jota ilman liikkeen olisi vaikea
toimia. On ilmiselvää, että partioliikkeessä on sotilaallisia piirteitä, kuten
univormut, ryhmäkuri, säännöt ja tervehtimistavat. Ole Valmis-lehti ja
Partiolainen antavat sotilaallisuudesta ristiriitaisen kuvan: lehdissä opetetaan
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partiolaisille sotilaallisia leikkejä, mutta samaan aikaan puhutaan rauhan
rakastamisesta. Sotilaallista järjestystä vastustettiin, vaikka todellisuudessa se oli
suuri osa partion toimintaa.

Partiolainen kristittynä – partioliikkeen uskonnolliset arvot
Kaikkien partiolaisten ihanteena oli kunnioittaa Jumalaa ja käyttäytyä sen
mukaisesti. Kristillisyys partiossa tuli osittain alkuperämaasta Isosta-Britanniasta,
jossa Robert Baden-Powell aloitti partiotoiminnan NMKY:stä rakentaen
partiotoiminnan kristilliselle pohjalle. Suomessa kristillisyys koski kaikkia
partiolaisia.107 Koko partioliike oli Partiolaisen mukaan rakennettu kristilliselle
arvopohjalle. Lehden mukaan ”kristillisyys on ihmisen jaloin harrastus”, mutta
yksinomaan se ei riittäisi pitämään nuoria uskonnollisina. Muiden harrastusten
lisääminen auttaisi nuorison pitämisessä kaidalla tiellä. Partioliike olisi
Partiolaisen mukaan paras harrastus siihen, sillä se yhdistelee ulkoilua, urheilua ja
puuhastelua. Kaiken määrittelijänä on kuitenkin kristillisyys.108 Suomi oli 1900luvulla uskonnollisesti yhtenäinen maa. Kristinusko oli valtauskonto, eikä kirkon
asemaa yritetty kiistää: 98% väestöstä kuului luterilaiseen kirkkoon ja suurin osa
jäljelle jääneestä 2%:sta kuului muihin kristillisiin kirkkoihin. Uskonnonvapauden
toteuttamisesta keskusteltiin 1900-luvun alussa runsaasti. Kuitenkin vasta vuonna
1923 astui voimaan uskonnonvapauslaki.109
Partiolupauksessa konkretisoituivat partioliikkeen uskonnolliset arvot, sillä
lupauksen antaessaan partiolainen lupasi täyttää velvollisuudet Jumalaa kohtaan.
Velvollisuudet Jumalaa kohtaan tarkoittivat kristillisten ihanteiden mukaisesti
elämistä ja vakaumuksellista kristillisyyttä. Partiolaiselle velvollisuudet
tarkoittavat myös aina valmiina olemista, aktiivisesti toimimista ja partiolain
noudattamista. Lippukunnat saivat valita kahdesta erilaisesta vaihtoehdosta
itselleen sopivamman lupauksen, sillä yksimielisyyteen lupauksen muodosta ei
vuonna 1917 päästy. Kuten muissakin partioliikkeen sisäisissä kiistoissa, osa
ryhmittymistä halusi välttää liian käskevää termistöä. Vaihtoehtoina olivat
lausuttu lupaus, jossa luvattiin täyttää velvollisuudet Jumalaa ja isänmaata
kohtaan, auttaa muita ja totella partiolakia. Toinen vaihtoehto oli, että
partiokokelaita muistutettiin partiolaisen velvollisuuksista. Tämän jälkeen heiltä
kysyttiin haluavatko he täyttää velvollisuudet Jumalaa ja isänmaata kohtaan,
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auttaa muita ja totella partiolakia.110 Kummassakin lupauksessa sisältö on
muodosta huolimatta sama, mikä kertoo uskonnollisuuden merkityksestä
partioliikkeessä. Toisessa lupausvaihtoehdossa ei luvattu täyttä partiolaisen
velvollisuuksia, vaan vain muistutettiin niistä. Kaikki partiolaiset kuitenkin
lupasivat täyttää velvollisuutensa Jumalaa ja isänmaata kohtaan.
Partiolaisen tuli myös rakastaa lähimmäistään ja hyviä tapoja. Nämä
ihanteet perusteltiin myös kristinuskon kautta. Lähimmäistä tuli lehden mukaan
kunnioittaa niin kuin Kristus opetti vertauksessaan laupiaasta samarialaisesta. Jos
partiolainen kohteli lähimmäisiä rakastavasti, hän sai palkaksi Jumalan lupauksen
mukaisesti ylösnousemuksen. Rakkaus hyviä tapoja kohtaan nousi myöskin
Kristuksen antamasta kehotuksesta tehdä muille sen, minkä haluaisi itselleen
tehtävän.111 Uskonnollisuus oli moraalin keskipisteenä Suomalaisessa
yhteiskunnassa 1910-luvulla. Kasvatusihanteena olivat uskonnollisuus ja
kurinalaisuus, joka näkyi luottamuksena ja rakkautena Jumalaa kohtaan.112
Suomalainen moraalikäsitys, toisten kunnioittaminen ja lähimmäisenrakkaus,
tulivat suoraan kristillisestä perinteestä. Partiolaisten odotettiin olevan
tunnustuksellisia kristittyjä, joten heidän tulisi vaalia myös kristillistä
moraalikäsitystä.
Partiolaiselta odotettiin myös uskonnon rakastamista ja
vakaumuksellisuutta. Uskonnon todettiin olevan ”henkisyyden velvoitus”, jota oli
vaalittava. Nimenomaan kristinuskoa pidettiin uskontona, jota tulisi vaalia:
--sillä se elämä, mikä meissä on, on Jumalan antama; ja sen tähden meidän
sielumme kaipaa jälleen Jumalan luo. Siitä on seurauksena, että pakanat, jotka eivät
elävästä Jumalasta mitään tiedä, palvelevat epäjumalia.113

Toisaalta partiolaisen oli kunnioitettava kaikenlaista vakaumuksellisuutta.
Partiolaisessa vakaumus selitetään sellaiseksi aatteeksi, jota on päättänyt
noudattaa. Omasta vakaumuksesta ei saa luopua, vaikka joku siihen
kehottaisikin.114 Muiden vakaumuksen kunnioittamisesta huolimatta partiolaisen
oletettiin itse olevan kristitty. Erityisesti Partiolaisessa kristinuskon asemaa
partioliikkeen määrittelijänä korostettiin. Partiolupauksesta taas käy ilmi, että
kaikkien oletettiin lupaavan täyttää velvollisuudet kristittyä Jumalaa kohtaan.
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Suomessa järjestettiin erillistä, uskonnollisten ryhmien partiotoimintaa.115
Nuorten Miesten Kristillinen Yhdistys (NMKY), Nuorten Naisten Kristillinen
Yhdistys (NNKY) ja pelastusarmeija järjestivät partiotoimintaa lapsiosastojensa
nuorille. NMKY:n ja NNKY:n tavoitteena oli ohjata nuoria kohti hyvää ja auttaa
kiusauksien voittamisessa.116 Suojeluspojat olivat Suomen pelastusarmeijan oma
partiopoikaliike, jolla oli oma partiolaki. Partiolaissa mainittiin erityisenä
piirteenä eläminen Jumalan suosiossa ja myös partiolupauksessa korostettiin
jumalanpelkoa. Liikkeen tarkoituksena oli saada pojat myöhemmin liittymään
pelastusarmeijaan, vaikka pelastusarmeijan partiotoimintaan mukaan meneminen
ei ollut suoraan pelastusarmeijaan liittymistä. Pelastusarmeijan tavoitteena oli
sielujen pelastus ja kärsivien auttaminen.117
Kristillistä partiotoimintaa pidettiin erityisen hyvänä, sillä silloin
uskonnollisuuden tärkeys korostuisi partio-ohjelmassa. Uskonnollisuus
yhdistysten partiotoimintaan vaikutti muun muassa niin, että retkiä pyrittiin
välttämään jumalanpalveluksen aikana.118

4. Käytännöllinen kasvatus partioliikkeessä
Käytöstavat kasvatuksena
Partiolaisten hyvistä käytöstavoista ja käyttäytymiseen liittyvistä ihanteista
kirjoitettiin Ole Valmis – lehdessä ja Partiolaisessa. Partiolaisen todettiin olevan
esimerkkinä avuliaisuudessa ja kohteliaisuudessa. Suomalaisia kuvailtiin
”kankeiksi” ja ”ujoiksi”, jonka vuoksi kohteliaisuus ei tule suomalaisilta
luonnostaan. Vertailukansana käytettiin ranskalaisia, joiden kuvailtiin olevan
luontaisesti kohteliaita. Suomalaisen partiolaisen tulisi harjoittaa kohteliaisuutta ja
olla näin esimerkkinä muille suomalaisille kohteliaasta käytöksestä.119
Pelkkä hyvin käyttäytyminen ei partiolaisen ihanteeksi riittänyt. Partiolaisen
oli oltava valpas ja tarkkaavainen, jotta hän havaitsisi tilanteet, joissa apua
tarvittiin. Partiolaisille opetettiin tarkkaavaisuutta ”Kimin leikin” avulla. ”Kimin
leikki”-nimi tulee tarinasta, jossa Kimball O´Hara –nimisen pojan tarkkaavaisuus
kiinnitti huomiota hallituksen tiedusteluvirastossa toimiva herraan. Herra päätti
tehdä Kimballille testin, jotta näkisi miten nopea tämä on huomaamaan asioita.
Testissä Kimballin eteen asetettiin tarjotin täynnä jalokiviä. Kun Kimball oli
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katsellut jalokiviä minuutin, kivet peitettiin ja hänen tuli kertoa, montako kiveä
tarjottimella oli ja mitä lajia ne olivat. Ensimmäinen kerta ei mennyt loistavasti,
mutta harjoittelu paransi tulosta. Partiolaisten Kimin leikki oli samankaltainen:
partiolaisen olisi muistettava 25:stä esineestä 20, katsottuaan niitä yhden
minuutin. Partiolaisessa kerrottiin, että Kimin leikin tarkoitus on saada
partiolainen huomioimaan asioita nopeasti. Lehdessä annettiin vinkkejä myös
Kimin leikin harjoitteluun:
Mukava tapa on kadulla ohikulkiessaan pikaisesti vilkaista jonkun vallasnaisen
monipiirteiseen pynttäykseen ja jälkeenpäin itsekseen yrittää kuvailla, millainen puku
hänellä oli yllään, minkä mittainen hän oli ja mitä vain oli hänessä havaittavana
”tunnusmerkillistä”.120

Pelkkä puhe hyvästä käytöksestä ei Ole Valmis –lehden ja Partiolaisen
mukaan riittänyt. Itse teot olivat partiolaisen tärkein todiste hyvästä käytöksestä.
Sanojen sijaan teot olivat partioliikkeen paras kasvattaja. Siveellisyys, johon
auttavaisuus kuuluu, oli arvostettu ihanne 1900-luvun alussa. Lapsia pyrittiin
kasvattamaan kohti siveellisyyttä. Siveellinen ihminen otti huomioon toisen
tarpeet ja oikeudet, eli käytännössä auttoi toista tarvittaessa. Hyvät tavat ja
luonteenlujuus kulkivat siveellisyyden ihanteen kanssa käsi kädessä. Sivistystyö
nähtiin sekä yksilön että yhteisön kannalta tärkeänä: yksilön kannalta kohteena oli
sisäinen olemus ja moraalinen kasvu, yksilön sivistys taas nosti koko
yhteiskunnan hyvinvointia. Sivistynyt ja hyväkäytöksinen yksilö hyödytti
kollektiivisesti kaikkia yhteiskunnassa eläviä.121 Partiolaisen tuli olla siellä, missä
tarvittiin apua tai tukea. Auttaminen piti hoitaa myös hyvällä asenteella.
Partiolaisessa todettiin, että tärkeintä ”ei ole se, mitä hän tekee, vaan miten hän
sen tekee”. Esimerkkinä tästä käytettiin partiolaista, joka murjotti tarjottuaan
vanhemmalle naiselle istumapaikkaa raitiovaunussa. Naisen kerrottiin lähteneen
pian, mutta hänen uskottiin vaihtaneen vaunua, koska partiopojan ilme oli niin
pahansuopa.122
Partiolainen kertoi esimerkin hyväkäytöksisestä partiolaisesta. Partiopoika
Leo Turunen löysi kadulta rahapaketin ja toimitti sen poliisille. Rahojen omistaja
tarjosi palkkiota paketin palauttamisesta. Turunen kuitenkin kieltäytyi ottamasta
palkkiota vastaan selittäen sen olevan vastoin partiolaisten ihanteita.123
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Partiolaisen oli autettava muita auttamisen ilosta, eikä palkkion toivossa.
Partiolaisten avulaisuuden ei tullut olla vain pintapuolista ja pakonomaista
palvelemista. Avun antamisen oli lähdettävä partiolaisen halusta auttaa.
Partiolaisen tuli paitsi käyttäytyä kohteliaasti, myös auttaa, haluta auttaa ja tehdä
konkreettisia avuntekoja ihanteidensa osoitukseksi. Partioliikkeen käytöskasvatus
kuvaa 1900-luvun ihannetta siveellisyydestä, jolloin lapsia pyrittiin kasvattamaan
avuliaiksi ja toisten tarpeet huomioiviksi. Niin partioliikkeen kuin yleisenkin
siveyskasvatuksen päätavoitteena oli olla hyödyksi yhteiskunnalle.

Käytännön taitoja – luonnossa ja kotona yhteiskunnan hyväksi
Ole Valmis-lehdessä ja Partiolaisessa kerrottiin monista käytännön taidoista,
joista oli hyötyä arjessa. Osa vinkeistä koski luonnossa tapahtuvaa toimintaa, osa
hyödytti enemmän kotona. Yhteiskunnallinen hyöty näkyi kuitenkin kaikissa
opetetuissa asioissa.
Luonnon helmassa toimiminen ja sen arvostus olivat partiolaisille tärkeitä.
Partiolaisessa kirjoitettiin luonnon suojelemisesta. Lehdessä muistutettiin, että
Suomessa on kauniita järviä, metsiä, puistoja ja puutarhoja. Näitä katselemalla
ihminen saisi sielun ravintoa, sillä pelkkä ruumiin ravinto ei riitä. Luonnon
tuhoajia kuvailtiin kovasanaisesti:124
Mutta miten suhtautuvat ihmiset luonnon ihanuuteen? Eivät läheskään aina
ystävinä, vaan vihollisina, raiskaajina.125

Jos partiolainen näki luonnon tuhoamistyötä tapahtumaisillaan, hänen tuli
huomauttaa tästä. Luonto ei ollut pelkästään partiolaisille tärkeä. Moni
suomalainen sai elantonsa maataloudesta pitkään myös teollistumisen jälkeen.
Luonto on liitetty myös isänmaallisuuteen: suomalaisuus kulminoitui maisemiin,
jota jokainen saattoi kotinsa pihalta katsella. Luonnonsuojelu nähtiin myös tästä
näkökulmasta. Arvokkaat maisemat ja luonnonmuistomerkit tuli säilyttää
mahdollisimman koskemattomina tuleville sukupolville.126 Koulussa
luontokasvatusta määritteli uskonnollisuus: luonnolla oli suuri merkitys
ihmiselämän kehittymisen mahdollistamisessa. Varsinainen luontokasvatus
koulussa alkoi kuitenkin vasta vuonna 1925.127
Luonnossa toimimiseen myös opastettiin. Erityisesti leiri- ja retkitoiminta
oli partiolaisille luonnollinen tapa toimia ulkoilmassa. Ole Valmis-lehdessä
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kerrottiin taidoista, joita leirillä oli hyvä osata. Lehdessä opetettiin muun muassa
kiinnittämään telttapuikko oikein, teltan lujittaminen, nuorien kiinnittäminen,
vedenkeitto ja veden puhdistaminen. Partiolaisessa muistutettiin, että retkeilyyn
oli kysyttävä maan omistajan lupa ja oltava roskaamatta. Luontoa ei myöskään
retkellä saanut vahingoittaa.128
Yhteiskuntaa hyödyttävä arkipäivässä tarvittava taito oli myös sairaanhoito,
jota partiolaisille opetettiin runsaasti. Sairaanhoidon merkityksestä kertoo myös
se, että ne olivat osa luokkavaatimuksia. Ole Valmis-lehdessä opetettiin II:n
luokan sairaanhoitovaatimuksia, joihin kuului haavojen hoito ja siteiden
asettaminen. Ensimmäisenä kiinnitettiin huomiota puhtauteen: hoitajan oli pestävä
kätensä ennen auttamista ja haavan ympärys oli puhdistettava joditinktuuralla.
Lehdessä opetettiin, millaista sideharsoa mihinkin vammaan tuli käyttää.
Lehdessä oli myös laajat kuvat eri paikkoihin asetettavista siteistä. Sairaanhoidon
kategoriaan kuului myös loukkaantuneen kuljetus, joten lehdessä Jutussa erilaisia
kuljetustapoja eri vammoista kärsiville.129 Sairaanhoito oli erittäin tärkeä osa
partiokasvatusta. Tästä kertoo sairaanhoidon saama tila Ole Valmis –lehdessä ja
Partiolaisessa. Partiolaisten tuli olla aina valmiina auttamaan ja palvelemaan
muita. Tästä syystä partiolaisen oli osattava myös sairaanhoitoa. Erityistä
yhteiskunnallista merkitystä sairaanhoidon opettelemiselle ei vaikuta olevan.
Sairaanhoidon merkitys partioliikkeessä näyttää kumpuavan halusta auttaa ja
palvella.
Yhteiskunnallinen hyöty nousee esille myös arkipäiväisten asioiden
opettelemisessa. Partiolaisessa todetaan, että partiolaiset voivat aherruksellaan
auttaa yhteiskunnan eri osa-aloja. Erityisesti mainittiin maatalous elintarvikepulan
vuoksi. Partiolaiset saattoivat auttaa istuttamalla perunoita, huolehtimalla
puutarhasta ja auttamalla heinäniityllä tai elonkorjuussa.130 Partiolaisessa
kerrottiin myös tapauksista, joissa partiolaiset olivat olleet hyödyksi esimerkiksi
tapaturmatilanteissa. Lehdessä kerrottiin, että partiolaiset olivat Hämeenlinnassa
auttaneet taltuttamaan tulipalon ja Heinolassa partiopojat toimivat järjestysvallan
apuna löytämällä piilotetun viinalekkerin131 Partiolehdissä oli runsaasti vinkkejä
myös arkipäiväisiin asioihin. Esimerkiksi Partiolaisessa veneilystä neuvottiin,
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ettei reunalle saa astua, ja veneen liikkuessa paikkoja ei saa vaihtaa.132 Lehdessä
neuvottiin myös, miten veitsistä saa ruosteet pois, kuinka sormet voi suojata
kylmältä pyöräillessä ja miten pimeässä voi nähdä paremmin.133 Hyödyllisesti
toimiminen oli tavoite, johon partion käytännön kasvatus ohjasi. Osa toiminnasta
opetti partiolaisia toimimaan konkreettisesti yhteiskunnassa, osa opetti arkipäivän
taitoja, joita aikuinen elämässään voi tarvita.
Partiolehdissä olevat kasvatusihanteet ja konkreettiset vinkit tähtäsivät
siihen, että partiolaisista kasvaisi yhteiskunnallisia ja osallistuvia aikuisia.
Partioliikkeen päämäärä sopi vallalla oleviin kasvatusihanteisiin, sillä
kollektiivinen sivistys oli tavoiteltavaa. Yksilön kasvattaminen tähtäsi
perimmäiseksi siihen, että koko kansa hyötyisi sivistyneistä yksilöistä.134
Lehdessä mainitut esimerkit partiolaiset toiminnasta yhteiskunnassa ovat
seurausta kasvatuksellisten ihanteiden opettamisesta.

Taitojen testaaminen – ihanteiden toteuttaminen
Partiossa suurena osiona näyttäytyi luokkavaatimusten suorittaminen. Kun nuori
liittyi partioon, hän toimi ensimmäiset kolme kuukautta alokkaana. Tuona aikana
kokeneempi partiolainen opasti partiotaitojen hankkimisessa. Alokkaista pidettiin
järjestössä kirjaa, jotta heidän harrastuneisuutensa ja taitonsa voitiin arvioida.
Varsinainen partiolainen nuoresta tuli, hän ryhtyi suorittamaan
luokkavaatimuksia.135 Ensimmäisenä suoritettiin III:s luokka. Luokka suoritettiin
kahdelle joukkuepäällikölle tai ylemmille päälliköille. III:n luokan jälkeen
suoritettiin II:n luokka ja II:n luokan jälkeen I:n luokka. Kuhunkin luokkaan
kuului erilaisia suoritteita, jotka vaikeutuivat I:stä luokkaa kohden.
Ole Valmis-lehden vuoden 1917 ensimmäisessä numerossa esiteltiin poikien
luokkavaatimuksia. Kolmannen luokan vaatimukset keskittyivät järjestön tapojen
tuntemiseen ja perussolmujen opetteluun. Toisessa luokassa vaatimuksina oli
suorittaa tiettyjä partiotaitoja, esimerkiksi ”osattava sitoa ihohaavoja, lastoittaa
jäseniä, valmistaa paarit, nostaa ja kuljettaa loukkaantunutta sekä osattava
keinotekoista hengitystä” ja ”tehtävä tuli käyttämättä enempää kuin 2 tulitikkua ja
valmistettava ateria johon kuuluu puuro, soppa, velli, perunat ja tee.”
Ensimmäisessä luokassa vaatimukset vaikeutuivat ja suoritettavana oli
esimerkiksi ”osattava asettaa kaikenlaisia siteitä sekä tarkemmin tiedettävä miten
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ensi apu on annettava seuraavissa tapaturmissa: tulenvaarassa, paleltumisessa,
nyrjähtämisessä, pyörtymisessä, verenvuodossa nenästä, rikan jouduttua silmään
sekä pillastuneen hevosen hillitsemisessä”.136 Partiotyttöjen luokkavaatimukset
erosivat vuonna 1917 paljolti poikien luokkavaatimuksista.137 Tytöillä oli
jokaisessa luokassa 12 vaatimusta. Pojilla niitä oli kuudesta kymmeneen. Tyttöjen
tuli osata jo kolmannessa luokassa asioita, joita pojilta odotettiin vasta toisessa
luokassa. Esimerkiksi tytöillä oli kolmannessa luokassa puulajien tunnistusta,
ensiapua ja nuotion sytyttämistä, kun poikien kolmas luokka painottui oman
järjestön tuntemukseen ja kuuden solmun opettelemiseen. Tyttöjen
luokkavaatimukset sisälsivät samat asiat kuin poikien luokkavaatimuksetkin,
mutta tytöillä luokkavaatimuksiin oli tehty lisäyksiä. Esimerkiksi tyttöjen oli
säästettävä pankkiin kaksi itse ansaittua markkaa, tunnettava ”kansallispeli
pitkänpallon” säännöt, osattava voimistelua ja opastettava alokkaita suorittamaan
luokkavaatimuksia.138 Mitään selvää syytä poikien ja tyttöjen luokkavaatimusten
eroon ei partiolehdissä annettu. Korkeimman neuvoston naisjäsenet saivat päättää
tyttöjen luokkavaatimuksista, kun taas miehet päättivät poikien
luokkavaatimukset. Luokkavaatimusten laatiminen oli siis päättäjistä kiinni. Anni
Collanilla oli vaikutusta tyttöjen luokkavaatimusten muodostamiseen, sillä hän
kuului korkeimpaan neuvostoon. Collan vaati partiotytöiltä ehdotonta itsekuria ja
yrittämistä.139 Tyttöjen laajemmat luokkavaatimukset saattoivat johtua Anni
Collanin korostuksista ja intresseistä.
Taitojen testaamiseen suhtauduttiin vakavasti. Ole Valmis-lehdessä
kerrottiin siitä, että luokkavaatimuksiin ei tullut suhtautua leväperäisesti.
Tutkintotilaisuudessa taitoja ei harjoiteltu, vaan siinä oli suoriuduttava
täydellisesti. Ratkaisu tähän kirjoittajan mukaan on se, että kokouksissa taitojen
harjoittelemisen lisäksi kerrottaisiin, mihin taitoa käytetään.140 Tyttöjen
luokkavaatimuksien suorittamiseen annettiin Partiolaisessa perusteelliset ohjeet.
Henkilökohtaiset kokeet suoritettiin omalle partiopäällikölle tai ylemmille
päälliköille. Jokaista partiotyttöä kehotettiin merkitsemään vihkoonsa
luokkavaatimukset ja sen alle kenelle vaatimuksen suoritti ja milloin. Yksityisten
kuulustelujen jälkeen suoritettiin julkinen koetilaisuus. Vartio suoritti julkisen
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kokeen yhdessä. Jokainen kuulustelija kysyi eri luokkavaatimuksia, joihin yksi tai
kaksi ryhmän jäsentä vastasivat. Koko vartio joko hylättiin tai hyväksyttiin luokan
läpäisseeksi.141 Kummassakin partiolehdessä annettiin myös vinkkejä
luokkavaatimusten mukaan. Esimerkiksi Ole Valmis-lehden vuoden 1917
kolmannessa numerossa opetetaan toisen luokan vaatimuksen mukaisia
ensiaputaitoja.142
Luokkavaatimukset olivat tapa testata, että partiolaiset osaavat asiat,
jotka heidän haluttiin osaavan. Ole Valmis-lehden toisessa numerossa perusteltiin
luokkavaatimusten suorittamista sanomalla, että taidot tulevat tarpeeseen
elämässä.143 Partiolaisen oletettiin täyttävän tietyt ihanteet ja kunnioittavan
partiolaiselle määriteltyjä arvoja. Partiolaisille haluttiin taitojen testaamisella
opettaa sitoutumista partioliikkeen arvoihin. Samalla heitä kannustettiin
opettelemaan taitoja ja kehittämään itseään eteenpäin.

Terveys ja fyysinen kunto yhteisöön kasvattajana
Terveyden ja fyysisen kunnon hoitoon kiinnitettiin erityistä huomiota sekä
Partiolaisessa että Ole Valmis-lehdessä. Esimerkiksi hampaiden hoidosta
kerrottiin Partiolaisessa laajasti. Hampaiden hoitoa perusteltiin elämän
helpottumisella: leireillä ruokana oli usein kovaa leipää. Hampaiden hoitona
mainittiin hampaiden pesu ja kerrottiin siitä, miten se tulisi suorittaa. Puhtauden
hoidossa kerrottiin myös siitä, että korvista pitäisi pitää huolta. Korvat mainitaan
herkiksi elimiksi, jonne ei saanut työntää esineitä. Toiselle ei myöskään saanut
antaa korvatillikkaa, edes leikillään.144
Suomessa hygieniaan ja sen tärkeyteen alettiin kiinnittää huomiota
1800-luvun loppupuolella. Kansan terveys osoitti sivistyneisyyttä ja oli
välttämätöntä tulevaisuuden kannalta. Kansan terveys kasvatti työtehoa ja vähensi
taloudellisia rasituksia, kun terveemmät ihmiset pystyivät tekemään töitä
pidempään. Tavallista kansaa tuli valistaa terveellisistä elämäntavoista, johon
kuului esimerkiksi henkilökohtainen hygienia ja riittävä lepo.145 Kansalaisten
terveys nähtiin yhteisenä voimavarana, sillä terve yksilö takasi terveemmän
kansan. Erityisesti äideille korostettiin lapsen tarvetta raittiiseen ulkoilmaan,
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terveelliseen ruokaan, siisteyteen ja terveyden vaalimiseen.146 Partiolehtien linja
terveellisistä elämäntavoista vastaa ajan ajatusta siitä, että omasta terveydestä
tulisi pitää huolta. Terveydenhuolto tähtäsi terveempään kansaan. Kansalaisuuteen
kasvattaminen taas oli yksi partion päätavoitteista.
Myös liikuntavinkkejä annettiin erityisesti Partiolaisessa. Lehti esitteli
esimerkiksi erilaisia voimisteluliikkeitä. Liike nimeltä ”käveleminen kepin yli”
oli kuvauksen mukaan omiaan voimistuttaman vatsalihaksia. Kepistä tuli pitää
molemmin käsin kiinni ja nostaa vuorotellen kumpaakin jalkaa sen yli. Samassa
numerossa oli tytöille esitelty voimisteluohjelma, jossa on yhdeksän erilaista
liikettä. Partiolaisessa todettiin myös, että liikunta oli partiolaiselle
välttämätöntä, jotta tämä olisi ”aina valmiina” partiolaisen ihanteiden
mukaisesti.147 Liikunta oli yksi osa terveyden ylläpitämistä. Erityisesti lasten ja
nuorten kunnon ylläpitäminen oli tärkeää, myös kasvatuksellisesti. Liikunta piti
ruumiin terveenä ja hoiti myös sielua sekä kasvatti lasten ja nuorten itsehillintää ja
sen nähtiin ehkäisevän myös kurittomuutta. Se myös auttoi lapsia kasvamaan
reippaiksi ja tarmokkaiksi sekä ohjasi lapsia toimimaan yhdessä. Nimenomaan
voimistelua pidettiin hyödyllisenä liikuntana, sillä oikein harjoitettuna se kehitti
koko ruumista ja mieltä.148 Myös liikuntaihanteissaan partiolehdet noudattivat
suomalaisessa yhteiskunnassa vallalla olleita ajatuksia. Liikuntamuodoista
voimistelua korostettiin. Tämä korostus näkyi myös esimerkiksi koululiikunnassa.
Yleisesti ottaen hyvän fyysisen kunnon koettiin tukevan henkistä kuntoa.

III Jakaantumisen vuosi 1918: sisällissota ja
partioliike
1. Partiolaiset sisällissodassa
Partioliikkeen puolueettomuus?
Vuonna 1917 käytiin runsaasti keskustelua siitä, että partioliike olisi porvarillinen
harrastus, eikä sopinut työväelle. Partioliike sanoi tiedonannoissaan ja julkisessa
keskustelussa olevansa puolueeton ryhmittymien välillä, mutta paikallistasolla
tilanne ei ollut niin yksinkertainen. Erilaisia suojelukaarteja oli alettu perustaa jo
vuonna 1917. Suojeluskaarteja perustivat sekä työväki, että porvarillinen puoli.
Suojelukaartien oli tarkoitus pitää yllä yleistä turvallisuutta. Punakaartit ja
suojeluskunta alkoivat kehittyä vuonna 1917 suojelukaartien pohjalta. Ennen
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sisällissotaa monet lippukunnat valitsivat tekevänsä yhteistyötä suojeluskuntien
kanssa. Monet partiolaiset liittyivät jopa suojeluskuntalaisiksi, koska aseettoman
partioliikkeen ei katsottu vastaavan toivottua toimintaa.149 Suojeluskuntien
sotilaallisista piirteistä kertoo se, että niillä oli oma aseistus, sotilaspuvut ja
varusteet. Suojeluskunnissa miehiä koulutettiin aseelliseen toimintaan muun
fyysisen kunnon harjoittamisen ohella.150
Sisällissodan ensimmäisenä taisteluna voidaan pitää Sipoossa tapahtunutta
yhteydenottoa 9.1.1918. Virallisesti sota alkoi kaksi viikkoa myöhemmin.
Punakaartilaiset kaappasivat vallan Helsingissä ja julistivat sodan alkaneeksi.
Punakaartilaiset valtasivat Suomen suurimmat paikkakunnat vielä tammikuussa.
Sisällissodan ratkaisevat taistelut käytiin maalis-huhtikuussa. Saksa ja Venäjä
solmivat Brest-Litovskin sopimuksen, jonka jälkeen saksalaisia sotilaita tuli
Suomeen valkoisten avuksi. Tämä johti punaisten antautumiseen toukokuussa.
Virallisesti sisällissota päättyi elokuussa 1918.151 Partiotoiminta keskeytyi
suurelta osin sodan ajaksi.152 Nimimerkki ”valkoinen ylipäällikkö” kuvasi
partiotoiminnan keskeytymistä ja sen syitä kirjoituksessaan:
Tulivat sitten ajat niin kolkon synkät ja pimeät, ettei kuvata tohdi. Työt jäivät ja toiminta
herpaantui. Toisten suojaaminen ja itsepuolustus vaativat kaiken huomiomme.153

Partiotoiminnan keskeytymisestä kertoo partiolehtien epäsäännöllinen
ilmestyminen vuonna 1918. Vuoden ensimmäinen Ole Valmis-lehti ilmestyi
normaalisti tammikuussa, tuplapainoksena. Seuraava painos ilmestyi vasta
heinäkuussa ja samassa lehdessä olivat numerot 3–7. Partiolainen taas ilmestyi
sodan aikana kaksi kertaa, huhtikuussa ja kesäkuussa. Sota vaikutti myös
Partiolaisen julkaisuun, sillä vuoden jokainen numero sisälsi kaksi numeroa. Ole
Valmis-lehti kommentoi tuplapainoksia myös itse:
Nämä numerot tulevat vielä myöhään, mutta te tiedätte kaikki hyvin, mikä on syynä siihen.
Te tiedätte, mitkä ankarat koettelemukset ovat isänmaatamme kohdanneet, miten vaiketata
taistelua on saatu käydä tässä maassa---”154

Sodalla oli myös välitön vaikutus partioliikkeen jäsenmäärään. Partioliikkeen
jäsenmäärä oli laskenut jo vuonna 1917 alkuinnostuksen jälkeen. Monet olivat
liittyneet mukaan vain, koska harrastus oli ollut kiellettynä. Sisällissota vaikutti
jäsenmäärään myös suoraan, sillä moni partiolainen liittyi sotaväkeen. Tämä karsi
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partiosta paitsi sotilaat, myös heidän tovereitaan: partiotoiminta nähtiin
aseettomana liian lapsellisena.155
Sisällissodan jälkeen voittanut osapuoli julisti taistelleensa bolševikkeja
vastaan, mikä tarkoittaa sitä, että hävinnyttä osapuolta ei nähty samaan kansaan
kuuluvina. Tämä ajattelutapa oli vallalla vuosikymmeniä sodan jälkeen.156 Ole
Valmis-lehden ensimmäisissä jutuissa tämä asia nähtiin toisin, sillä sisällissodan
taistelevat osapuolet nähtiin kuitenkin saman kansan jäseninä:
--että kansamme kahtia jakautuneena seisoisi kansalaiset kansalaisia, veli veljeään vastassa
hävittävässä taistelussa.157

Sodan hävinnyttä osapuolta ymmärrettiin. Punaisten kaatuneiden arvo
tunnustettiin lehdessä.
Kallista, voimakasta ainesta kaatui myös toisella puolen, ”punaisella” puolella, maamme
voimakkainta nuorisoa suureksi osaksi sekin.158

Näyttää siltä, että partiolehdissä tunnustettiin punaisten kaatuneiden arvo ja se,
että sota oli saman kansan keskinäinen kamppailu. Tämä ei virallisessa
tulkinnassa ollut yleistä. Kummankin puolen tulkinta oli toisistaan hyvin erilainen
eikä kompromisseja niiden välillä julkisuudessa tehty. Tässä mielessä
partiolehtien tulkinta sodan syistä on merkittävä: punaisten kokemaa vääryyttä ei
pyritty peittelemään.
Ymmärryksestä huolimatta kummassakin partiolehdessä oltiin voittaneen
osapuolen puolella. Valkoisten riveihin lähteneitä kuvataan rohkeiksi ja
uhrautuvaisiksi. Punaiset taas nähdään sodan syttymisen syynä:
Ja niin nousi osa kansasta veriseen kapinaan huonoimpien ainestensa johtamana. –
Nousivat ”vallityöläisten” hurjat joukkiot, nousivat valheiden ja vihan sokaisemat laumat,
nousivat monet rehellisetkin työmiehet luullen oikean asian puolesta taistelevansa. 159

Partiolaisessa nimimerkki ”sissipoikien ylipäällikkö” kirjoitti, että kaikkien
vähintään 15-vuotiaiden partiolaisten velvollisuus oli ottaa osaa sotatoimiin.
Korkein neuvosto kehotti partiolaisia olemaan käyttämättä partiopukua ja –huivia
mikäli he osallistuisivat aseelliseen toimintaan. Kirjoittajan mielestä
partiopukujen käytön kielto oli punaisten puolella olemista:
Se, joka kapinan kukistamisessa näkee häpeän, se näkee tietysti myös häpeän siinä, että
partiolaiset tähän kukistamiseen ottivat osaa. – On osattava tehdä ero sodan ja sodan
tarkoitusperien välillä. Sodan tarkoitusperät, jos ne ovat ylevät ja jalot, velvoittavat.
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”Sissipoikien ylipäällikkö” kyseenalaisti vahvasti partioliikkeen
puolueettomuuden toteamalla, että ”joka ei ole meidän puolella, on meitä
vastaan”.160 Sodan jälkeinen voittajaosapuolen tulkintalinja oli se, että Suomen
itsenäisyys varmistettiin pääsemällä bolsevikkien uhan alta. Valkoinen tulkinta
sodasta edusti virallista kantaa, punaisten vastakkainen tulkinta eli sen rinnalla
salassa. Sodan jälkeen kumpikin osapuoli muistutti toistensa tekemistä
julmuuksista ja terrorista. Julkisessa keskustelussa punaisten kokema vääryys ei
kuitenkaan päässyt esiin: valkoinen puoli sai surra omia kaatuneitaan ja pystyttää
muistomerkkejä, kun taas punaisten sureminen ja muistaminen hiljennettiin.
Tilanne ei rajoittunut vain sodan jälkeisiin kuukausiin, vaan jatkui useita
vuosikymmeniä.161

Partioliikkeen suhde aseiden käyttöön
Suomen partioliiton korkein neuvosto korosti partioliikkeen olevan aseetonta ja
rauhanomaista toimintaa. Se antoi oman lausuntonsa partiolaisten suhteesta
aseiden käyttöön kesäkuussa 1918. Partioliikkeen aseettomuus oli esillä jo vuonna
1917 kun yleisessä keskustelussa puitiin partioliikkeen sotilaallisuutta. Vuonna
1918 keskustelu kanavoitui partiolaisten suhteeseen aseiden käytöstä. Kaikkia
partiolaisia kehotettiin olemaan käyttämättä partiopukua ja huivia, jos he
osallistuvat aseellisen toimintaan. Erityisesti alaikäisten ei katsottu sopivan
minkäänlaiseen aseiden käsittelyyn korkeimman neuvoston kannanotossa
ollenkaan:
Yleensäkään ei ole alaikäinen poika kykenevä oikein käsittelemään surma-asetta, kaikkein
vähimmin sodan töistä, wankien wartioimisessa jne. Siihen tarvitaan kypsempää mieltä. 162

Korkeimman neuvoston kanta aseellisesta toiminnasta edusti partioliikkeen
virallista linjaa. Neuvoston kannanotto julkaistiin myös muussa lehdistössä, muun
muassa Helsingin Sanomissa.163 Tämä kertoo siitä, että keskustelua ei käyty vain
partioliikkeen sisällä. Partiolaisten osallistuminen sotaan, nimenomaan
partiolaisina, kiinnitti huomiota myös muualla yhteiskunnassa.
Korkeimman neuvoston kannanotto aiheutti käytännön tasolla ilmeisesti
paljon vastustusta. Partiolaisessa kerrottiin, että partioliike oli alun perin
perustettu kasvattamaan nuoria isänmaalliseen ja yhteiskunnalliseen toimintaan.
Partiolaisessa sotalaitos nähtiin hyödyllisenä kansalaiskasvatuksen,
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yleissivistyksen ja yhtenäisyyden kannalta. Lehdessä oltiin samaa mieltä
korkeimman neuvoston kanssa siitä, että nuorten tulisi välttyä sodan julmuuksilta.
Isänmaan etu oli kuitenkin tärkein asia. Lehden mukaan partiolaiset eivät olisi
velvollisia noudattamaan ylineuvoston kehotusta ennen kuin se perustelisi
näkökantansa tarkemmin.164
Ole Valmis –lehdessä ja Partiolaisessa esiintyneen suuren
kyseenalaistamisen vuoksi korkein neuvosto joutui ottamaan uudelleen virallisesti
kantaa aseelliseen toimintaan, ja selittämään omaa näkemystään. Korkein
neuvosto totesi, että joihinkin sotatoimiin oli otettu alaikäisiä partiolaisia, joilla ei
ollut lupaa kotoa. Tämä oli ehdottomasti korkeimman neuvoston mielestä
tuomittavaa. Korkein neuvosto pysyi kannassaan, että partioliikettä ei tullut
sekoittaa sotalaitokseen, eikä sille saanut antaa sotilaallista leimaa. Se pysyi
kannassaan myös partiopuvun käytöstä:
Kun partiolainen hallituksen kutsusta astuu sotaväkeen, ei hän sinne mene siksi, että on
partiolainen, vaan siksi, että on kansalainen. Eikä hän kanna siellä partiopukua, vaan
sotilaspukua – ei siksi, että pelkäisi häpeävänsä partiopukua, vaan siksi, että partiopuku ei
ole sotilaspuku, vaan merkki toisenlaisesta harrastuksesta.

Ylineuvosto totesi, että jos vapaaehtoisena menee taisteluihin mukaan täyttämään
kansalaisvelvollisuuksiaan, on sinne kutsuttu siinä asussa, missä sillä hetkellä
on.165
Myös muissa maissa partiolaiset olivat ottaneet aktiivisesti osaa sotatoimiin.
Partiolaisessa esiteltiin ranskalaisten partiolaisten osallistumista maailmansotaan.
Ranskalaiset partiolaiset toimivat sekä rintamalla taisteluissa, että aseistettuina
apureina rintaman ulkopuolella. Ranskassa partiopojat käyttivät partiopukua
toimiessaan sotatehtävissä. Nuoremmat partiolaiset toimivat viestinviejinä ja
haavoittuneiden hoidossa. Partioasu oli kuitenkin jokaiselle heistä luotettavuuden
merkki. Belgiassa partiolaiset toimivat maailmansodassa samoin. Amerikkalainen
sotakirjeenvaihtaja totesi, että partiopoikien toimiminen sodassa oli kiitettävää
toimintaa. Lehdessä todettiin, että ”kaikissa muissakin sotivissa maissa on
ainoastaan tämä suhtautuminen havaittava”.166 Suomessa Ole Valmis -lehden ja
Partiolaisen perusteella haluttiin samanlaista osallisuutta sotatoimiin kuin
muissakin Euroopan maissa. Korkein neuvosto vastusti ajatusta partiolaisten
osallistumisesta aseelliseen taisteluun partiolaisina.
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Sodassa kaatuneiden kunnioittaminen
Ole Valmis-lehdessä muistettiin myös sodassa kaatuneita partiolaisia, ja
kerrottiin heidän ansioistaan niin partioliikkeessä kuin sotatoimissakin. Lehdessä
kehotettiin muita partiolaisia kunnioittamaan kaatuneita partiolaisia heidän
rohkeutensa ansiosta. Heitä voi pitää esimerkkeinä rohkeutensa ja ”aina valmiina”
olemisensa puolesta. Sisällissodan aikana kuoli 1900 alle 17-vuotiasta lasta ja
nuorta. Nuorimmat taisteluissa kaatuneet olivat 14-vuotiaita. Osa lapsista ja
nuorista kuoli sodan aikana ammuksiin, osa elinolojen takia ja osa katosi.167
Monet näistä kuolemista koskivat myös partiolaisia.
Ole Valmis –lehdessä kerrottiin Joju Lisitzinistä, joka kaatui yöllisen
tiedusteluretken aikana. Lisitzin oli pyytänyt omilta vanhemmiltaan lupaa
osallistua sotatoimiin. Vanhemmat eivät voineet häntä kieltää, sillä he näkivät,
kuinka paljon poika halusi auttaa. Lisitzinin kerrotaan sanoneen äidilleen, että ”jos
minä kaadun, niin ei toinen kaadu sillä kohdalla”, kun äiti oli ollut Lisitzinistä
huolissaan. Ennen kaatumistaan Lisitzin oli mukana useassa taistelussa. Hänen
kerrottiin olevan taitava ikäisekseen ja aina iloinen partiotapaamisissa. Ole Valmis
–lehdessä kerrottiin myös Onni Kokosta, 14-vuotiaasta partiolaisesta. Kokko
toimi partiolaisena NMKY:n partio-osastossa. Kokko oli taisteluissa mukana
alusta saakka toimien joka jääkäriluutnantin adjutanttina. Myös ruotsalaista
partiopoikaa, joka kaatui Suomen sisällissodassa, muistettiin. Stybjörn von
Stedingk osallistui sisällissotaan siksi, että hänen äitinsä oli kotoisin Suomesta.
Von Stedingkin kerrotaan todenneen haavoittumisensa jälkeen kuolinvuoteellaan,
ettei hän tehnyt mitään erikoista. Tätä pidettiin todellisen partiopojan
toteamuksena, sillä von Stedingk piti osallistumistaan sotaan vain
velvollisuutenaan.168
Kaatuneiden elämistä ja toimista kertominen oli heidän kunnioittamistaan.
Samalla se välitti elossa oleville partiolaisille esimerkin siitä, miten tulee toimia.
Rohkeus, uhrautuminen ja isänmaallisuus olivat piirteitä, joita kaatuneiden
kunnioittamisessa tuotiin esiin. Piirteet olivat sellaisia, joihin voitiin tukeutua kun
sodan jälkeen alettiin siirtyä rauhan aikaan. Partiolehdistö ei ollut poikkeus
kertoessaan kaatuneista. Myös esimerkiksi Suomen koulunuorisoliiton lehdessä,
Nuoressa voimassa, kaatuneita kunnioitettiin.169
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Toisaalta partiolehdissä kaatuneiden kunnioituksen korostuksena on juuri
velvollisuuksien toteuttaminen. Partiolupauksessa partiolainen lupasi täyttää
partiovelvollisuutensa sekä velvollisuudet Jumalaa ja isänmaata kohtaan.
Partiolaisen velvollisuutena oli olla ”aina valmiina” auttamaan ja palvelemaan.
Kaatuneet olivat Partiolaisen ja Ole Valmis –lehden mukaan täyttäneet
lupaamansa velvollisuudet äärimmäisellä tavalla.

Käytännön kasvatus testissä
Partiossa opitut käytännön taidot pääsivät monella partiolaisella testiin
sisällissodan aikana. Ole Valmis-lehdessä, artikkelissa ”Taistelun jälkeen” Sven
Donner pohti partiolaisten sijaa sodassa. Hän kertoi partiolaisten auttaneen eniten
sairaanhoitajina, sotilassairaaloissa ja ambulansseissa. Nuoremmat toimivat
lähetteinä ja muissa pienissä tehtävissä.170 Suurin osa partiolaisista toimi
nimenomaan sairaanhoidollisissa tehtävissä tai lähetteinä. Partiolaisten
luokkavaatimuksiin kuului sairaanhoidon ja ensiavun osaaminen. Sairaanhoitoa
oli opetettu runsaasti, sillä sitä pidettiin yhtenä tärkeimmistä partiolaisen taidoista.
Tästä syystä suurin osa partiolaisista auttoi sisällissodan aikana nimenomaan
sairaanhoidollisissa tehtävissä. Vain murto-osa taisteli rintamalla, siinä
tapauksessa lähinnä valkoisten puolella.171 Hämeen-Anttila kertoo Partiolakikirjassaan, että urheimmat sotilaat olivat käyneet ”partiolaiskurssin”172, eli
toimineet partiolaisina. Partiolaisia pidettiin hyvänä sotilasaineksena muuten
huonosti koulutettuun sotavoimaan.
Ole Valmis-lehti kehotti partiopoikia lähettämään tarinoita sodassa
toimimisesta lehteen, jotta ne saataisiin talteen. Partiotyttöjä kehotettiin
lähettämään tarinat partiotyttöjen osioon. Tämän vuoksi lehdessä kirjoitettiin
paljon esimerkkitarinoita sodassa toimimisesta. Esimerkiksi Helsingissä toimineet
Metsänkävijät toimivat Helsingin valloittamisen jälkeen yövahteina ja
pikalähetteinä sairaaloissa. Osa metsänkävijöistä osallistui myös aseelliseen
taisteluun. Helsingin Toimen pojat taas auttoivat Kämpin hotelliin perustetun
sotasairaalan järjestelyssä. He siirsivät sänkyjä ja patjoja paikalleen, pesivät ja
täyttivät lääkepulloja ja laittoivat vuoteita kuntoon. Tampereella partiolaiset sodan
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alusta asti toimivat sairaanhoitotyössä. Tärkeintä sotatoimiin osallistumisena oli
velvollisuuden täyttäminen partioihanteita ja omaatuntoa kohtaan.173
Tyttöpartiolaiset saivat lähettää omia kokemuksiaan sodassa toimimisesta
Ole Valmis-lehden tyttöjen osioon. Toimen tytöt alkoivat keskustella tammikuun
aikana siitä, olisiko toimintaa jatkettava sodan aikana. He tulivat siihen tulokseen,
että on työskenneltävä entistä ahkerammin. Toimen tytöt toimivat Kämpin
hotellin sotasairaalassa. He auttoivat liinavaateosastolla nimikoimalla nenäliinoja
ja pyyhkeitä, ompelemalla käsivarsinauhoja, valmistelemassa siteitä ja
varustamalla ensiapulaukkuja. Kämpin hotellin sairaalan jälkeen tytöt siirtyivät
auttamaan asemasairaalaan. Siellä he siivosivat sairaalan tilat kuntoon ja laittoivat
vuoteita. Tytöt pääsivät myös kurssille käytännöllisestä sairaanhoitotyöstä, jossa
opetettiin antamaan lääkeitä ja tarjoamaan ruokaa. Tytöt olivat työssä 19:n viikon
ajan.174 Partiotyttöjen toiminta sodassa vaikuttaa samalta kuin naisten toiminta
sodassa yleisesti. Naisten tehtävinä olivat muun muassa sairaanhoito, majoitus ja
muonitus.175 Juuri näitä asioita ainakin Toimen tytöt hoitivat sisällissodan aikana.
Partiolaisille oli kasvatuksessa painotettu kurinalaisuuden merkitystä. Monet
sotilaat olivat ajanpuutteen vuoksi saaneet vain pikakoulutuksen tehtäviinsä.
Partiolaiset olivat ominaisuuksiensa ansioista hyvää sotilasainesta.176 Partiolaisen
velvollisuuden koettiin olevan se, että tämä olisi maalleen hyödyksi ja auttaisi
hädässä olevia. Pahinta oli, että sodan aikana partiolainen olisi ollut toimeton. Ole
Valmis-lehdessä mainitaan, että jäsenet saavat yksityisinä henkilöinä ”ottaa osaa
taisteluun maamme vapauttamiseksi”.177 Partioliikkeen korostettiin olevan
puolueetonta ja aseetonta toimintaa. Jokainen täysi-ikäinen partiolainen sai
kuitenkin värväytyä taistelutehtäviin, niin halutessaan.178
Partiolehtien teksteistä päätelleen ihanteena oli ottaa osaa sotaan. Tämä
toisaalta on selviytymiskeino. Toimeliaisuus auttoi unohtamaan ympärillä
tapahtuvia asioita. Monien lapsien ja nuorien arkirutiinit muuttuivat sodan aikana.
Tiedottomuus ja levottomuus kasvoi, joissakin kaupungeissa koulunkäyntikin
keskeytyi. Erilaisten tehtävien tekeminen sodan aikana oli siis muillekin nuorille
yhteiskunnassa luontevaa.179 Partiolaisilla osallistumista pidettiin kuitenkin
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velvollisuutena. Välttämättä aseisiin tarttuminen sinänsä ei ollut ylin ihanne, vaan
auttaminen sillä tavalla, kun kukin pystyi. Partiolaiset saattoivat auttaa käytännön
asioissa, joita olivat oppineet partiotoiminnassa jo ennen sotaa. Tästä syystä
monet partiolaiset toimivat nimenomaan sairaaloissa, sillä heille oli opetettu
runsaasti ensiapua.

2. Kasvatus sisällissodan jälkeen - partioliike kansan
yhdistäjänä
Sodan vaikutukset kasvatuksen korostuksiin
Sisällissotaa pidettiin kaikin puolin traagisena ja ikävänä tapahtumana
partiolehtien sivuilla. Siitä huolimatta sen nähtiin myös vaikuttavan positiivisesti
tulevaisuuteen. Partiossa oli suurimmalta osin ollut vain porvariston lapsia ennen
sisällissotaa, monistakin eri syistä. Sodan jälkeen toivottiin, että kaikki voisivat
osallistua partiotoimintaan ilman luokkajakoa.180 Partioliikkeen jäsenmäärä alkoi
nousta heti sisällissodan jälkeen. Ole Valmis -lehdessä sekä Partiolaisessa
julkaistiin vuoden 1919 alussa vuoden 1918 toimintakertomus Anni Collanin
kirjoittamana. Siinä mainittiin, että toiminta oli alkoi elpyä vuoden 1918 syksyllä.
Partioliike halusi toimia Suomen nuorison yhdistäjän roolissa. Tavoitteena
oli, että kahtia jakautunut kansa voitaisiin partioliikkeen avulla taas saada
yhtenäisemmäksi.181 Väinö Hämeen-Anttila puhuu Partiolaki-kirjassaan paljon
partioliikkeen roolista kansan yhdistäjänä. Hän piti partiolaisuutta hyvänä
harjoituksena tulevaan toimintaan yhteiskunnassa. Hämeen-Anttila toteaa
kirjassaan, että partioliike on ainoa harrastus, joka on pystynyt ohjaamaan
nuorison oikealle tielle, pois pahoista tavoista. Partioliike olisi tosin saatava
ulottumaan kaikkiin yhteiskuntakerroksiin, sillä muuten hyödyt eivät näkyisi.
Hämeen-Anttila piti partion sisäänpäin kääntyneisyyttä huonona asiana
yhtenäisyyttä tavoiteltaessa:
Mutta jos partiolaisuutemme pysyy ”herraskaisena”---niin partiolaisten siistit rivit ja
mielenkiintoiset hommat---herättävät nurjaa mieltä toisen nuoriso-osan taholla.182

Harrastuneisuuden positiivisena vaikutuksena toivottiin sitä, että nuorisoa
koulutettaisiin vielä paremmaksi, rehellisemmäksi, terveemmäksi ja
yksimielisemmäksi.183 Nuorisoseuran lehdessä pohdittiin sitä, miten lapset ja
nuoret voitaisiin ohjata hyvien harrastusten pariin. Samalla pohdittiin sitä, mitä
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harrastukset kannustaisivat itsekasvatukseen. Partioliike mainittiin harrastukseksi,
jolla olisi erityisesti varhaisnuoriin positiivinen vaikutus.184
Lasten ja nuorten kasvatuksen tehostamisen katsottiin estävän uuden
sisällissodan kaltaisen tilanteen. Itsekasvatuksesta oli tehtävä kansan velvollisuus.
Erityisesti nuorison tila huolestutti. Yhteiskunnassa korostettiin ahkeruutta ja
työntekoa, jotta nuoriso ei olisi joutilaana.185 Sodan jälkeisessä partiotoiminnassa
näkyi muutosta aikaisempaan vuoteen. Osa muutoksista johtui todennäköisesti
käydystä sodasta. Osa muutoksista selittyy partioliikkeen oman määrittelyn
tarkentumisesta: luokkavaatimusten ja taitomerkkien tarkentuessa opetettavien
taitojen vaatimukset tarkentuivat.
Partiolehdissä oli nähtävissä tiettyjen kasvatuksellisten asioiden korostus.
Esimerkiksi kotien huonon ruokatilanteen vuoksi Ole Valmis-lehdessä kehotettiin
käyttämään luonnonantimia hyödyksi. Artikkelissa kehotettiin esimerkiksi
käyttämään savikkaa ja nokkosta pinaatin tapaan ruoanlaitossa. Voikukan lehtiä
taas voisi käyttää salaattina. Voikukan juuria voisi käyttää myös kahvin
valmistamiseen: juuret pestiin ja kuivattiin, laitettiin uuniin kuivumaan,
paahdettiin ja jauhettiin ja käytettiin kahvin kanssa yhdessä. Suolavedessä
keitettyä voikukkaa saattoi syödä myös sellaisenaan parsan sijasta tai soseuttaa
juurisoseeksi. Katajanmarjasta kehotetaan tekemään kylmää juomaa, erityisesti
siellä, missä vesi ei ole hyvää. Katajanmarjoista tehdään humalan, siirapin, veden
ja hiivan kanssa seos, jonka annetaan käydä muutama päivä.186 Sodan vaikutukset
näkyivät myös tyttöpartioinnissa syystoiminnasta kerrottaessa. Kotitöiden
tekemistä arvostettiin entistä enemmän. Tyttöjen tehtäviksi mainittiin erityisesti
vaatteiden parsiminen ja paikkaaminen, sillä vanhoja vaatteita oli käytettävä
uusien sijasta. Tyttöjä kehotettiin myös auttamaan keittiössä: sieniä ja marjoja tuli
kerätä ja vastikkeita187 koota mahdollisimman tehokkaasti.188 Kotien ruokatilanne
oli heikentynyt tasaisesti koko sodan ajan. Sodan aikana ruokaa oli säännöstelty ja
ruokaa ostettiin elintarvikekorteilla. Sama tilanne jatkui myös varsinaisen sodan
jälkeen. Kesällä 1918 ruoan hankkiminen oli kaikista hankalinta, sillä kuntien
varastot olivat lopussa. Elintarvikkeita varastoitiin ja hankittiin itse. Monet
juurekset korvasivat leipää, josta oli kovin pula. Elintarvikepula jatkui vuoteen
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1919 asti.189 Partiolehdissä kerrottiin käytännön vinkkejä sodasta johtuneen
ruokapulan helpottamiseksi.
Urheilun ja liikunnan korostamista on havaittavissa vuoden 1918
partiolehdissä. Fyysisen kunnon ylläpitämisetä oli kirjoitettu jo vuonna 1917,
mutta sisällissodan jälkeen keskustelu siirtyi siihen, miten urheilu voitaisiin nostaa
lamasta. Urheiluseurojen välillä ei ollut käytännössä minkäänlaista yhteistyötä,
sillä ne olivat jakaantuneet kahtia, niin kuin muukin kansa. Tämä johti siihen, että
esimerkiksi kilpailuja ei järjestetty yhtä usein kuin ennen sotaa.190 Erityisesti
partiolaiset voisivat omalta osaltaan vaikuttaa urheiluharrastuksen uuteen nousuun
harrastamalla itse enemmän urheilua. Ole Valmis –lehden artikkelissa kehotettiin
järjestämään esimerkiksi 3- tai 5-otteluita vartioiden kesken. Syksyllä pystyi
järjestämään myös järjestöjen välisiä jalkapallokilpailuja, talvella taas hiihto- ja
luistelukilpailuja. Urheilu ja partio liittyivät vuonna 1918 tiukasti yhteen.
Kisakentässä ehdotettiin, että jokaiseen pitäjään olisi saatava urheilupäällikkö,
joka vastaisi suojeluskunnan ja partioliikkeen urheilusta. Opetukseen tulisi kuulua
voimistelua, leikkimistä, sotaharjoituksia ja partioliikkeen käytännöllistä
opetusta.191 Suomalaisille urheilu oli 1900-luvulla hyvin tärkeää. Erityisesti monet
nuorisoseurat olivat ennen sotaa perustaneet urheiluseuroja alajaostoikseen.192
Partiossa ei perustettu omaa urheiluseuraa, mutta partio-ohjelmaan kuului
runsaasti urheilua. Urheilu oli Suomessa kansallisesti merkittävää, joten oli
tärkeää saada elvytettyä urheilukulttuuria sisällissodan jälkeen.
Erityisesti Partiolaisessa on nähtävissä säästäväisyyden ihanne ja sen
opettaminen. Partiolaisen tulisi hankkia haluamansa tavarat itse, omilla varoillaan.
Myöskään partioon osallistumisen ei tulisi tapahtua vanhempien varoilla, vaan
partiolaisten omilla säästöillä. Partiolaisessa ehdotettiin muutamaa tapaa, jolla
partiopoika voisi ansaita rahaa. Esimerkiksi kuvien ottaminen voisi olla tuottoisa
toimi: jos sattui oikeaan paikkaan oikeaan aikaan, saattoi kuvat yrittää myydä
lehdille. ”Romun” kerääminen ja myyminen saattaisi myös olla kannattavaa.
Esimerkkinä käytetään partiolaisia Irlannista, jotka olivat pulloja keräämällä
ansainneet 27 000 markkaa. Kirjoituskoneella pystyi myös ansaitsemaan, jos ottaa
vastaan puhtaaksikirjoitustöitä. Ahneuteen ei pitänyt kuitenkaan sortua. On eri
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asia tienata, kuin ahnehtia rahaa turhaan.193 Taloudellinen kasvatus oli tärkeää
sodasta johtuvan elintason muutoksen vuoksi. Rahan arvo oli laskenut ja menot
olivat kasvaneet. Valtion tuotanto ja ulkomaankauppa olivat lamassa. Rahan
ostovoima oli heikentynyt, mikä johti kulutuksen laskuun.194

Partioliikkeen tarkentumisen vaikutukset kasvatuksen
korostuksiin
Partioliikkeen sisäisestä kehityksestä kertoo erityisesti taitomerkkivaatimusten
tarkentuminen. Vuonna 1917 Ole Valmis- ja Partiolainen-lehdissä keskityttiin
luokkavaatimusten laatimiseen. Vuonna 1918 katse kohdistui taitomerkkeihin.
Taitomerkkejä saattoi suorittaa aikaisintaan II:n luokan suorittamisen jälkeen.
Taitomerkeistä laadittiin listat, joista partiolaisen tuli valita kaksi. Listasta oli
valittava kaksi merkkiä, koska katsottiin, että tietyt taidot ovat partiolaiselle
välttämättömiä. Kahden listasta otetun merkin suorittamisen jälkeen partiolainen
sai suorittaa valintansa mukaan muita merkkejä kolme kappaletta. Kun
partiolainen oli suorittanut 5 taitomerkkiä, hän sai arvonimen. Arvonimistä ei ollut
vielä vuonna 1918 päätetty.195
Vasta suoritettuaan I:n luokan, taitomerkkejä sai suorittaa lisää. Kuudes ja
seitsemäs merkki tuli valita samasta listasta, josta oli valittava kaksi ensimmäistä
taitomerkkiä. Tämän jälkeen sai taas suorittaa kolme taitomerkkiä
vapaavalintaisesti. Kymmenen merkin kohdalla partiolainen sai uuden arvonimen.
Vielä 11:s ja 12:s merkki tuli valita pakollisten merkkien listasta. Tämän jälkeen
taitomerkkejä sai suorittaa vapaasti. 15:n merkin kohdalla partiolainen saa
”hopeasuden” arvonimen.196
Taitomerkin sai, kun osoitti osaavansa tietyt vaatimukset tietyltä alalta.
Taitomerkkivaatimukset laadittiin tarkoituksella vaikeiksi. Tämä johtui siitä, että
merkin saatuaan partiolaisen todella haluttiin osaavan vaaditut asiat. Suoritusten ei
tullut kuitenkaan olla liian vaikeita, jotta partiolainen voisi suorittaa ennen 20ikävuotta ”Hopeasuden” arvonimeen vaadittavan määrän merkkejä. Muutamat
taitomerkit tehtiin vaihtoehtoiseksi pojille ja tytöille. Partiolainen sai kuitenkin
valita kumman suorittaa sukupuolestaan riippumatta. Taitomerkkisuoritukset otti
vastaan kunkin alan edustaja, esimerkiksi lääkäri tai opettaja.197
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Sairaanhoitomerkin todettiin sisältävän partioaate parhaimmillaan: aina
valmiina auttamaan. Sairaanhoitomerkissä olisi myöskin tehtävä tarkastuskokeita
vuosittain, jotta taidot eivät unohdu.198 Sairaanhoitomerkki herätti myös
mielipiteitä. Ole Valmis-lehdessä todettiin että sairaanhoitomerkin vaatimukset
ovat liian laajat, ja se tulisi jakaa ”ensi-apu”-merkiksi ja sairaanhoitomerkiksi.
Ensiapumerkissä opeteltaisiin antamaan apua onnettomuustilanteissa ja
sairaanhoitomerkissä taas sairasvuoteen äärellä.199
Partiotyttötoiminta kasvoi vuonna 1918 verrattuna edelliseen vuoteen.
Partiotyttötoiminta oli suosittua, mistä kertoo se, että partioliitossa tytöt olivat
enemmistönä.200 Partiotytöt pystyivät selvästi tekemään yhteistyötä järjestöjen
kesken. Partiolaisessa partiotyttöjen osiolla ei nimittäin ollut vakituisia
toimittajia, vaan vuorot oli jaettu tunnettujen tyttöjärjestöjen kesken.201
Tyttöpartiointi alkoi saada tarkempaa määrittelyä ja osittain erottautua
poikapartioinnista vuonna 1918. Tästä kertoo esimerkiksi se, että tytöille
julkaistiin vuonna 1918 ensimmäinen oma partio-opas. Anni Collan kirjoitti
Partiotyttöjen oppaan, jota myös mainostettiin Partiolaisen tyttöjen osiossa.
Tyttöpartion päämäärää tarkennettiin Partiolaisessa.202 ”Tee hänestä mies!” oli
partioliikkeen yleisesti tunnettu tunnuslause. Tyttöjen kasvatuksen päämäärä oli
kasvattaa tytöistä naisia:
Mitä kasvatamme tytöistä? Sopusuhtaisesti kehittyneitä naisia, naisia, joilla kauniin
ruumiin ohella on kaunis sielu! – Mutta me partiotytöt, pitäkäämme esikuvanamme
muinaisen Hellaan naisia, teräsluonteisten poikien äitejä!203

Leirielämän kuvaus korostui partiolehdissä vuonna 1918 verrattuna vuoteen
1917. Leirielämä opetti nuorille tasa-arvoa, taloudellisuutta, kurinalaisuutta ja
järjestelmällisyyttä. Leirin viettoon tiivistyivät siis partiolaisten kasvatusihanteet.
Leirille osallistuvien poikien taloudellinen asema ei saanut vaikuttaa
osallistumiseen: varakkaammat maksoivat enemmän, että huonompiosainen pääsi
mukaan.204 Leirille osallistuminen oli siis itsessään jo kasvattava kokemus. Kaikki
on asemastaan huolimatta oli otettava huomioon, ja parempiosainen auttaa
huonompiosaista. Partioliikkeen tavoitteena oli kahtiajakautuneen kansan
yhdistäminen nuorisoa kasvattamalla. Opettamalla siihen, että parempiosainen
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auttaa heikompiosaista, pyrittiin pääsemään tavoitteeseen: kaikki olisivat
partioliikkeessä mahdollisimman tasa-arvoisia.
Leirielämä opetti myös taloudellisuudesta. Tarkoitus oli tehdä leirin aikana
työtä jollekin maatalolle, josta korvausta voisi saada leirin kuluihin. Jos leirillä oli
vähän osallistujia, oli kulut saatava katettua muulla tavalla, sillä työhön ei leirin
ulkopuolella ehtinyt. Ruoka hankittiin leiriin monin eri tavoin. Kaikkien poikien
leipäkortit oli kerättävä ja vaihdettava joukkokortteihin, jolla sai jauhoja.
Jauhoista leirissä tehtiin leipää. Jokaiselle pojalle oli annettava kerran päivässä
hänen osuutensa leivästä. Jokainen poika toi kotoaan niin paljon sokeria kuin sai.
Maidosta oli kätevintä tehdä sopimus lähimmän maatalon tai meijerin kanssa.
Voita saattoi saada samasta paikasta. Muiden elintarvikkeiden saaminen riippui
oloista: kalaa voi kalastaa itse ja perunoita taas sai kasvimaalta.205 Vuonna 1918
kärsitty ruokapula näkyy myös leirin suunnittelun kuvauksessa.206 Leirin ruoan
hankinta ei perustunut kotoa tai kaupungista tuotaviin elintarvikkeisiin, vaan itse
hankittuihin ruoka-aineisiin.
Leireily opetti partiolaisille myös kurinalaisuutta ja järjestelmällisyyttä.
Leirin aikataulu oli tarkkaan määritelty. Herätys tapahtui kello 6–7 välillä.
Herätystä seurasi lipunnosto, uiminen ja voimistelu. Aamiainen syötiin kello 9:n
ja 10:nen välillä. Tämän jälkeen leiriläiset tekivät raskaampaa työtä esimerkiksi
pellolla, leirissä tai metsässä riippuen siitä, mitä oli sovittu. Kello kahden ja
kolmen välillä syötiin päivällinen, jonka jälkeen oli lepo. Iltapäivällä tehtiin
partiosuorituksia. Illallinen syötiin kahdeksan ja puoli yhdeksän välillä. Illallista
seurasi lipunlasku ja hiljaisuus noin kello kymmenen.207 Tarkka aikataulu leirillä
opetti partiolaisille kurinalaisuutta. Kurinalaisuutta oli vaadittu partiolaisilta jo
aiemmin, esimerkiksi voimisteluharjoitusten muodossa. Vuonna 1918 myös
leireily ja aikataulujen noudattaminen opettivat tätä.
Leirissä tehtiin töitä sekä leirin ulkopuolella, että leirissä. Tämä opetti
partiolaisille järjestelmällisyyttä ja solidaarisuutta. Leirin elämä ei toimi ilman
jokaisen työpanosta. Leirissä tehtäviä töitä varten leiriläiset jaettiin leirivartioihin,
joista jokaiseen kuului kolme poikaa. Vartioiksi ehdotettiin kokkivartiota,
tiskivartiota, leirivartiota, kalastusvartiota ja työvartioita. Leiri oli pidettävä
siistinä ja tavaroiden tuli olla paikallaan. Kesäleirin katsottiin tekevän
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partiolaisesta oikean partiolaisen.208 Ole Valmis-lehdessä oli Porvoon
partiopoikien kuvaus heidän kesäleiristään:
Ja niin alkoi leirielämä luistaa vuoroin tuimassa tosityössä: heinänteossa, oman perunamaan
mullituksessa, oman naurismaan harventamisessa, uunin- ja majanvalmistuksessa,
ruoanlaitossa j.s.s., vuoroin taas marssi- ja riviharjoituksissa, sähkötyksessä, II:n luokan
sairaanhoito- ja I:n luokan arvioimisharjoituksessa ja ennen kaikkea monissa
uimasuorituksissa, partioleikeissä ym.209

Sitaatissa on nähtävissä leirielämän kokonaisvaltainen kasvattavuus. Ehkä
tästä syystä leireilyä alettiin korostaa partiolehdistössä vuonna 1918. Leirillä
partiolainen voi oppia kaikista partiolaiselle osoitetuista ihanteista. Myös tyttöjen
osiossa kerrottiin enemmän leirielämästä kuin vuonna 1917. Partiotyttöjen leirin
kaava kuulostaa samanlaiselta kuin poikien leiri. Ole Valmis-lehdessä kerrottiin
Toimen tyttöjen kesäleiristä, jolla oli mukana vain kuusi henkilöä. Myös tytöt
kävivät töissä kesäleirin aikana. Tytöt istuttivat taimia, kitkivät rikkaruohoja ja
hakkasivat kerran halkojakin. Leirissä myös työt oli jaettu samaan tapaan kuin
pojilla: kaksi tyttöä toimi emäntinä, jotka laittoivat ruokaa ja kaksi siivoojina,
jotka pitivät leirin kunnossa.210

Isänmaallisuus ja Jumalan kunnioittaminen – Partiolaki ja lupaus
Väinö Hämeen-Anttila kirjoitti vuonna 1918 Partiolaki -nimisen kirjan, jossa hän
selitti partiolupauksen ja –lain. Partiolupaus ja –laki olivat olleet partion
peruspilareina sen alkutaipaleelta asti.211. Hämeen-Anttila perustelee itse kirjan
kirjoittamista partiolain partiolaisuutta määräävällä luonteella:
--kuinka laajalle se ulottuu ihmisen siveellisen olemuksen ojennusnuorana ja hänen
esiintymisensä määräilijänä elämän käytännössä. Niinikään on partiolain uskollisella
toteuttamisella suuri merkitys myöskin koko partioliikkeemme menestykselle ja ulospäin
tekemälle vaikutukselle.212

Perusteluna kirjan kirjoittamiselle on myös partiolain ja -lupauksen selittämisen
tarve:
mutta ensimmäiset suomalaiset partiopäivät eivät katsoneet soveliaaksi heti alussa
määritellä partiolaisten elämänohjeita täten yksityiskohtaisemmin, ja seuraavallakin kerralla
asia jäi tälleen.213

Partiolain ja -lupauksen selittämiselle oli selkeästi tarvetta, eikä
sisällissodan vuoksi asiaa oltu hoidettu aiemmin. Hämeen-Anttilan teos kertoo
partioliikkeen kehittymisestä järjestelmällisemmäksi.
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Partiolaisten oli annettava lupaus, kun he III:n luokan suorittamisen jälkeen
tulivat varsinaisiksi partiolaisiksi. Vuonna 1918 partiolupaus kuului:
Lupaan koettaa parhaan kykyni mukaan täyttää velvollisuuteni Jumalaa ja isänmaata
kohtaan, auttaa muita ja totella partiolakia214

Partiolupaus sisälsi tiiviissä muodossa partiolaisen velvoitteet ja ihanteet.
Partiolaisen tuli olla isänmaallinen, kristitty ja avulias toisia kohtaan. Lupaus ja
siinä mainitut ihanteet eivät muuttuneet vuodesta 1917. Ainoa muutos oli
vaihtoehtoisuuden poistuminen: kaikkien oli luvattava sama lupaus ilman oikeutta
valita kahdesta vaihtoehdosta.
Hämeen-Anttila korosti erityisesti kristillisyyden merkitystä
partiolupauksessa. Hän mainitsi partioliikkeen koko pohjan olevan kristinuskossa,
joten velvollisuuksien täyttäminen Jumalalle oli luonnollista. Hämeen-Anttilan
mukaan nämä velvollisuudet olivat kaikkein tärkeimpiä velvollisuuksia, joita
ihmisellä on.215 Hämeen-Anttila ei määrittele kirjassaan sitä, mitä Jumalaa
kohtaan olevat velvollisuudet konkreettisesti ovat. Uskonnollinen retoriikka on
myöskin muuttumatonta vuodesta 1917. Ainoana erona vuoteen 1917 on se, että
sitä ei Ole Valmis –lehdessä ja Partiolaisessa juurikaan ole.
Uskonnollisen retoriikan puuttuminen partiolehdistä saattaa johtua siitä, että
uskonnollinen yhteneväisyys koki jonkinlaisen kolauksen sisällissodan aikana.
Punaiset halusivat poistaa uskonnonopetuksen kouluista, ja korvata sen
siveysopilla ja luonnontiedolla. Osassa kouluista ehdittiin aloittaa muutos. Se ei
kuitenkaan ollut pysyvä valkoisten voittaessa. Uskonnollinen kasvatus oli kokenut
kuitenkin muutoksen: kristilliset kasvatusihanteet edustivat perinteitä, ja
maallisuus ja luonnontieteet edustivat uutta näkökulmaa. Valkoisella puolella
kristinuskon asema ei muuttunut. Sisällissota osittain vahvisti kirkon
institutionaalista asemaa. Kristinusko sopi valkoiseen ideologiaan, joten kirkko
toimi valtion tukena samoin kuin ennekin sotaa.216 Kristinuskon korostamista
saatettiin Ole Valmis –lehdessä ja Partiolaisessa välttää, sillä eri kansankerrokset
haluttiin sodan jälkeen yhdistää toisiinsa. Liian paljon valkoista ideologiaa
korostamalla se ei olisi ollut mahdollista.
Uskonnollisuuden lisäksi partiolupauksessa korostettiin isänmaallisuutta.
Partiolaki –kirjan mukaan uhrautuminen isänmaan puolesta pitäisi maan vahvana,
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ja viholliset eivät saisi sitä horjutettua.217 Hämeen-Anttila ei määritellyt
tarkemmin ”vihollisia”, mutta sanamuoto viittaa sisällissotaan ja siitä
toipumiseen. Tärkeimpänä isänmaallisuuden merkkinä mainittiin
yhteiskunnallinen eheyttäminen, joka vaatisi käytännön toimia. Partiolaiset
voisivat tutustua oman kansansa historiaan ja kirjallisuuteen, tehdä
kotiseutututkimusta ja vaalia äidinkieltä.218
Partiolaki-kirjassa Hämeen-Anttila sanoi lipun olevan isänmaallisen hengen
tunnuksena, sillä valkoinen kuvaa Suomen luonnon talvea ja sininen järvien
hohdetta.219 Ennen sisällissotaa eri yhteyksissä oli kiistelty lipun muodosta, koosta
ja väreistä. Punainen väri ei tullut valkoisessa Suomessa kysymykseenkään, sillä
väri liitettiin punakaartilaisiin ja ruotsinkieliseen väestöön. Perustuslakivaliokunta
päätti suomenlipun väreistä 17.5.1918. Sininen ja valkoinen kuvasivat lipussa
maisemallisuutta: talven hankia ja sinisiä järviä, kuten Hämeen-Anttilan
kirjassakin todetaan. Suomalainen nationalismi korosti erityisesti maisemaa ja
luonnon kauneutta.220 Suomen valtionlippu kuvasi Suomea paitsi värein, myös sen
valintaperustein: värit valittiin nationalististen painotusten vuoksi.
Isänmaallisia teemoja on nähtävissä myös vuoden 1918 Partiolaisessa, jossa
”valon pojat” toimittivat oman osionsa, jonka artikkelit käsittelivät isänmaallisia
teemoja. Koko ”valon poikien” partiotoiminta oli järjestetty itsenäisyyden ja
itsensä kehittämisen pohjalle. ”Valon pojat” kannustivat jokaista partiojärjestöä
perustamaan itsenäisyyskerhoja:
Ohjelmana olkoon seuraavat pääihanteet: 1) Suomen täyden, oman itsenäisyyden
turvaaminen; 2) kunnon kansalaisten, partiolaisten, kehittäminen, jotta heistä partioihanteitten avulla kerran tulisi tehokkaimpia kansalaisia Suomen tasavaltaan! 221

”Valon poikia” ei ollut runsaasti. Partiolaisen toimitus tuntui suhtautuvan
toimintaan varauksella. Toimitus kommentoi juttuja, ja totesi, että myös muiden
kulttuurien merkitys Suomelle on muistettava.222
Partiolaki, niin kuin lupauskin, oli ohjannut partiolaisten toimintaa jo
kahdeksan vuoden ajan. Partiolaissa oli kymmenen pykälää, joiden muoto oli
saatu päätettyä kiistojen jälkeen vuonna 1917. Partiolaissa on määritelty
ihannepartiolainen ja käyttäytymisen malli. Kaikki partiossa harjoitettu toiminta
tähtäsi siihen, että partiolainen omaksuisi lain kohdat ja noudattaisi sitä. Hämeen217
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Partiolaki kirjassa Hämeen-Anttila selitti partiolain yksityiskohtaisesti.223 Myös
partiolain selittämiselle oli tarvetta partioliikkeen järjestäytyessä.
Väinö Hämeen-Anttila kuvaili kirjassaan partiolakia partioliikkeen
selkärangaksi. Sen noudattaminen vaati tiedollista ja käytännönläheistä itsensä
kehittämistä. Partiolakia ei ollut kirjoitettu käskyjen muotoon, koska se oli
vapaaehtoisesti omaksuttava laki. Partiolakia noudattamalla partiolainen täytti
kaikki partiolupauksessa lupaamansa asiat ja laki ikään kuin sisältyi
lupaukseen.224 Partiolain mukaan partiolaisen ihanteina olivat rehellisyys,
suvaitsevaisuus, avuliaisuus, kuuliaisuus, toverillisuus, luonnon kunnioittaminen,
rohkeus, toimeliaisuus, siisteys ja kohteliaisuus.225 Kaikki partiossa opetetut asiat
tähtäsivät siihen, että partiolainen kasvaisi kunnioittamaan niitä ihanteita, jotka
partiolaissa luetellaan. Myös tästä syystä partiolaki piti selittää selkeästi, että
partiolain tavoitteita kohti oli helpompi pyrkiä.

Partioliikkeen suomalaistaminen korostuu
Partioliikkeen suomalaistaminen korostui vuonna 1918 verrattuna vuoteen 1917.
Partioliike haluttiin muokata suomalaisiin oloihin sopivammaksi, joten
partioliikkeen suomalaisista piirteistä keskusteltiin Ole Valmis –lehdessä ja
Partiolaisessa. Suomalaistamiseen kuului suomen kielen vaaliminen,
partiopukujen kansallistaminen ja vanhojen tapojen partio-ohjelmaan ottaminen.
Suomalaistamisen päätarkoituksena oli yhdistää suomenkielisiä partiolaisia.226
Partioliikkeen suomalaistamista oltiin sivuttu jo vuonna 1917. Tällöin konkretiaa
ei juurikaan ollut, eikä ideoita suomalaistamisesta esitetty. Vuonna 1918
suomalaistamiseen annettiin kuitenkin ehdotuksia ja niistä keskusteltiin.
Partiolaisessa kirjoitettiin oikeakielisyydestä. Lehti ei puhunut vain suomen
kielen asemasta, vaan myös siitä, että kielen oli säilyttävä ”puhtaana”. Jokaisessa
järjestössä voisi olla jäsen, joka korjaisi muiden käyttämää kieltä
lauserakenteiltaan ja kieliopiltaan oikeaksi. Erityisesti Helsingissä ja kaupungeissa
suomen kieltä käytettiin huonosti. Nuorison keskuudessa huono kielenkäyttö
levisi. Partiolaiset, jotka ovat itsekin nuorisoa, voisivat auttaa taistelussa
oikeakielisyyttä vastaan.
Partiolaisten olisi omalla tahollansa yhdyttävä tähän kansalliseen taisteluun. – Sillä
partiolaiset liikkuvat ylipäänsä nuorison keskuudessa ja voivat sitä kautta aina
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ympäristöönsä vaikuttaa. Jos partiolaiset itse aina puhuisivat huoliteltua kieltä, niin voisi jo
pelkkä esimerkki olla terveellisenä vaikutuksena ympäristöön. 227

Ruotsinkielinen ryhmittymä ei ollut luottavaisin mielin partioliikkeen
suomalaistamisen suhteen. Tämä johtui siitä, että ruotsinkieliset pelkäsivät
kielensä ja kulttuurinsa puolesta. Ruotsinkielinen ryhmittymä koki
suomalaistamisen suomenkielisten yritykseksi päästä partioliikkeen johtoon. Tästä
syystä he kannattivat uskollisuutta alkuperäiselle partiotoiminnalle.228 HämeenAnttila totesi Partiolaki-kirjassaan varsin kärkkäästi, että vaurastumisen tiellä oli
ruotsinkielinen valtaluokka, joka hidasti suomalaisen enemmistön osallistumista
sivistykseen. Sosialistinen virtaus sekoittui Hämeen-Anttilan mukaan kieliriitaan
ja aiheutti sisällissodan.229 Hämeen-Anttila oli merkittävä hahmo partiojulkaisujen
piirissä. Hän toimitti Partiolaista ja julkaisi muuta partiokirjallisuutta. HämeenAnttila toimitti myös muita sanoma- ja aikakauslehtiä. Taustaa Hämeen-Anttilan
ajattelulle antaa hänen poliittinen toimintansa. Hän ei ollut aktiivinen politiikan
saralla, mutta kuului Suomalaiseen puolueeseen. Hän oli myös mukana
perustamassa Suomalaisen Kustannus Oy Kansan.230 Hänen toiminnassaan
työelämässä näkyy suomen kielen korostus.
Ainakaan Partiolainen ei tuntunut tukevan Hämeen-Anttilan ajatuksia
suomen- ja ruotsinkielisten välisessä kiistassa. Partiolaisen toimitus otti kantaa
”valon poikien” suomen kielen aseman parantamista korostaneeseen tekstiin.
Toimitus totesi, että partiolaisten pitäisi pitää myös ruotsinkielistä väestöä yhtä
suomalaisena kuin suomenkielistä väestöä. Omaa kieltään sai toimituksenkin
mukaan puolustaa, jos muisti, millainen merkitys myös muilla kielillä on ollut
suomalaiseen kulttuuriin.231 Partiolaisen toimitus oli sitä mieltä, että
suomalaisuutta voisi parhaiten vaalia kiinnittämällä huomiota oikeakielisyyteen ja
lainasanojen vähentämiseen puheessa.232
Partiopukuihin kulminoitui kielen vaalimisen lisäksi lähes kaikki
suomalaistaminen ja isänmaallisuus. Partiolaisessa nimimerkki ”Sissipoikien
ylipäällikkö” kirjoittaa:
Suomen pienten partiolaisten on jo partioimisessaan saatava täysin sieraimin hengittää sen
kansallisuuden tuoksua, mitä esi-isämme ovat maasta nostaneet ja minkä vaalinta on kerran
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oleva meidän osamme. Mielestäni tässä suhteessa olisi hyvä kiinnittää huomiota
pukukysymykseen.233

Partiopuvussa tärkeintä oli käytännöllisyys. Heti tämän jälkeen tärkeintä on puvun
kauneus ja kansallisuus. ”Sissipoikien ylipäällikkö” ehdotti, että kansallispukuja
alettaisiin pienillä muokkauksilla käyttää partiopukuina. Kansallispukuihin tulisi
liittää jokin merkki, joka kertoisi sen partiopuvuksi. ”Sissipoikien ylipäällikkö”
halusi asian keskusteltavaksi partiopäiville. Partiolainen kannatti ajatusta.234
Tärkeintä olisi kuitenkin saada kaikki käyttämään partiopukua. Lehdessä
vertailtiin Turun, Helsingin ja Viipurin partiolaisten eroja partiopukujensa
käytössä. Helsingissä pukuja ei juuri käytetty, Viipurissa käytettiin kohtalaisesti ja
Turussa runsaasti. Lehden mukaan partiopäälliköt voisivat käyttää partiopukuja
päivittäisenä vaatteenaan.235 Partiopukujen suomalaistaminen liittyi sekä
käytännöllisyyteen että isänmaallisuuteen. Isosta-Britanniasta omaksutut
partiopuvut eivät sopineet suomalaiseen talvi-ilmastoon. Pukuja haluttiin
käytännöllisyyden lisäksi muokata selvästi suomalaisemmiksi, mistä kertoo
ehdotus kansallispukujen käytöstä partiopuvuiksi.
Vanhojen Suomalaisten leikkien ottaminen mukaan ohjelmaan, olisi myös
partioliikkeen suomalaistamista. Vanhojen leikkien leikkiminen olisi suomalaisten
perinteiden vaalimista ja samalla se antaisi partiolaisille uutta tekemistä.
Partiolaisessa esiteltiin vanha leikki, jota partiolaiset voisivat halutessaan alkaa
leikkiä. Leikin nimi oli kiekon lyönti. Leikissä oli kaksi joukkuetta, joissa
kummassakin oli 6–10 jäsentä. Jokaisella pelaajalla oli seiväs kädessään.
Joukkueet asettuivat 50 metsin päähän toisistaan. Toisesta joukkueesta joku heitti
koivusta veistetyn kiekon toista joukkuetta kohti. Nämä saivat seipäillä pysäyttää
kiekon. Sitten oli heidän vuoronsa heittää kiekko siitä kohtaa, mihin se pysähtyi.
Lehdessä ei selitetä miten leikki loppuu, mutta mainitaan ”Jukolan veljesten”
pelanneen peliä.236 Tyttöjen osiossa mainitaan myös kotiseutututkimus, jota
muualta partiolehdistä ei löydy. On vaikea sanoa yhden jutun perusteella,
koskeeko kotiseutututkimuksen ihanne kaikkia, vai onko työn katsottu sopivan
nimenomaan tytöille. Kirjoittajan mukaan kotiseutua tutkimalla nimenomaan tytöt
voisivat kunnioittaa isänmaataan:
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Isänmaatamme voimme juuri me partiotytöt ehkä parhaiten hyödyttää tutkimalla
kotiseutuamme! Silloinhan voimme mekin kortemme kantaa sen puolesta.237

Partioliikkeen suomalaistamiseen kuului myös sen levittäminen kaikkialle
Suomeen. Partiota oli harrastettu lähinnä vain kaupungeissa. Suomessa
teollistumisesta huolimatta maataloudella oli suuri merkitys, joten suuri osa
väestöstä eli maaseudulla. Partioliike oli saatava leviämään myös maaseudulle,
jotta se voitaisiin juurruttaa paremmin suomalaiseen harrastuskenttään.
Partiolaisen mukaan partioaatetta voitaisiin levittää maaseudulle sanomalehtien
avulla. Sanomalehdissä partiovaikuttajat voisivat kertoa partioliikkeestä. Toinen
partioliikkeen levittämiskeino olisivat tietokirjeet, joita voisi lähettää opettajille,
nuorisoseuroille ja muille nuorten kanssa työskenteleville.238 Kahtia jakautuneen
kansan sivistämisessä nähtiin tärkeänä maaseudun ja kaupunkien asukkaiden
lähentäminen.239 Partioliikkeen suomalaistamisessa otettiin yhteiskunnallinen
ihanne huomioon.

IV Tulevaisuuden rakentamisen vuosi 1919: Katse
eteenpäin
1.Partiotoiminnan elpyminen käytännön tasolla
Jäsenmäärän muutos
K.J. Ståhlberg kirjoitti vuonna 1918, että sodan jälkeen elämä olisi saatava
jatkumaan siitä, mihin se ennen sotaa jäi.240 Sama ajatus selvästi koski myös
partioliikettä: partioliike oli saatava entistä ehommaksi. Epävarmuudesta ja
osittaisesta epätoivosta huolimatta vuosi 1919 nähtiin uutena aloituksena
edellisten vuosien sekasorron jälkeen. Partioliike pääsisi toteuttamaan
päämääriään: kasvattamaan nuorista kunnollisia kansalaisia. Vuoden 1919
ensimmäisen numeron pääkirjoituksessa pohdittiin vuoden 1919 suhdetta
edelliseen vuoteen. Epävarmuus tulevasta vuodesta ja suomalaisten kohtalosta on
nähtävissä. Suomalaisessa yhteiskunnassa näkyivät sodan jäljet esimerkiksi
köyhtymisenä ja ruokapulana.241
Lähdemme nyt, partiotoverit, uutta vuotta yhdessä taivaltamaan. Mitä on se tuova
mukanaan? Onko vuosi 1919 meille yhtä kohtalokas kuin 1918? – Kysyä voimme, vastata
tuskin kukaan voi.242
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Vuoden 1919 alku näytti partioliikkeen jäsenistön kannalta valoisalta.
Partioliittoon kuului useampia partiojärjestöjä kuin edellisenä vuonna.243
Partiolaisten jäsenmäärä kasvoi huomattavasti vuoden 1919 aikana ja jäsenmäärän
kasvu oli yli tuplasti sen, mitä menetettyjä jäseniä oli vuonna 1918. Myös muut
nuorisoliikkeet elpyivät sisällissodan kokemusten jälkeen, mistä kertoo
nuorisoliikkeiden määrän kasvu vuodesta 1919 alkaen. Nuorison nähtiin
vaikuttavan merkittävästi itsenäistyneen Suomen rakentamiseen.244 Nuorisolla oli
selvästi halukkuutta liittyä nuorisoliikkeisiin. Harrastuneisuudelle oli sisällissodan
jälkeen aikaa, kun yhteiskuntatilanne alkoi hiljalleen tasaantua. Myös
partioliikkeeseen liittyi yhteiskunnallisen ilmiön mukaisesti vuonna 1919 paljon
nuoria, mikä näkyi jäsenmäärän kasvuna.

Partiojärjestöjen toiminta tarkentuu
Partiojärjestöjen johtamiseen oli annettu vinkkejä jo vuonna 1917 Partiolaisessa
ja Ole Valmis-lehdessä. Vuonna 1918 järjestöjen ylläpitämiseen ei juurikaan
puututtu. Vuonna 1919 Ole Valmis-lehdessä tartuttiin partiojärjestöjen toimintaa
ja sisäistä hallintoa koskeviin kysymyksiin. Erityisesti niiden päivittäminen
vuodesta 1917 vaikutti lehden mukaan olevan tarpeen.245
Vartioiden johtajat nähtiin vuonna 1919 merkittävinä partioliikkeen sisäisen
yhtenäisyyden edistäjinä. Vartionjohtajat toimivat vartionsa esimerkkinä, joten
vartionjohtajan oli pyrittävä parhaaseen suoritukseen ja kannustettava vartiota
eteenpäin.246 Vartiot olivat partioliikkeessä kaiken perustana, kuten ne olivat
olleet aikaisempinakin vuosina. Itsekasvatuksen ihanteen vuoksi vartionjohtajat
nähtiin merkittävässä asemassa partioliikkeen elpymisessä.
Pelkkien ryhmänjohtajien lisäksi partiojärjestöt tarvitsisivat lehden mukaan
jonkinlaisen ”neuvoston” tai ”hallituksen”, joka määräisi yhteisistä laista ja joka
johtaisi toimintaa. Sisäinen itsehallinto partiojärjestössä oli kaiken perustana.
Järjestölle olisi laadittava säännöt ja toiminta suunniteltava huolella. ”Vanhan
mallin mukainen” partiojärjestöjen toiminta ei monelle järjestölle enää istunut:
Voivathan ehkä toiset järjestöt hyvästikin tulla toimeen pelkkänä alkuperäismallisena
partiojärjestönä, jossa vartiot kyllä toimivat varsin itsenäisesti, vartionjohtajiensa johdolla,
nämä masterin alaisina, jota ylempänä taaskin järjestön päällikkö toimii.247
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Tärkeimpänä Ole Valmis –lehdessä pidettiin sitä, että partiojärjestölle
laadittaisiin toimintaa ohjaavat säännöt.248 Tämä tarkennuksen tarve saattoi johtua
vallitsevasta yhteiskuntatilanteesta. Niin partioliikkeen piirissä kuin muissakin
nuorisojärjestöissä koettiin, että lasten ja nuorten kasvatus oli epäonnistunut ennen
sisällissotaa. Koko sodan syyksi nähtiin kehno kasvatus ja sivistys. Erityisesti
punaisten lasten kasvatukseen halutiin kiinnittää huomiota. Pappi Kaarlo Rietrikki
Kares moitti nuorisoseuroja yleisesti siitä, että ne eivät olleet kiinnittäneet
tarpeeksi huomiota nuorten omantunnon kasvattamiseen. Kares kannatti ajatusta,
jonka mukaan oli pyrittävä ideaaliin, mahdollisimman täydelliseen
lopputulokseen.249 Yleisesti yhteiskunnassa sodan jälkeen tavoitteena oli kasvattaa
kokonaan uusi sukupolvi, sillä huono kasvatuksen nähtiin johtaneen sisällissotaan.
Uutta samanlaista tilannetta haluttiin välttää keskittymällä nuorison kasvatukseen.
Kasvatuksen tehostaminen oli partioliikkeenkin tarkoitus sisällissodan jälkeisinä
vuosina.250 Järjestöjen hallinnon tehostaminen ja esimerkiksi yhteisten sääntöjen
luominen saattoi olla hyvä keino tehostaa kasvatusta ja myös valvoa sen
toteutusta.
Ole Valmis-lehden mukaan partiojärjestöjen olisi tärkeää tehdä
yhteistyötä toistensa kanssa. Suomalaisen partiotoiminnan yhtenäistäminen ei
onnistuisi ilman puheyhteyttä. Järjestöt toimivat hyvin itsenäisesti, eivätkä aina
tienneet toistensa tekemisistä. Ole Valmis-lehti ehdotti ratkaisuksi
kirjeenvaihtajia. Kirjeenvaihtajat kertoisivat lehdelle, mitä toimintaa järjestössä
oli tulossa, ja mitä oli jo tehty. Näin järjestöjen välinen vuorovaikutus olisi
käytännön tasolla avoimempaa.251 Ole Valmis-lehden ehdotus koski vain
suomalaisia partiojärjestöjä. On vaikea sanoa, koskeeko ehdotus vain
suomenkielisen partioryhmän järjestöjä, vai onko kutsu osoitettu myös vapaan
ryhmän suomenkielisille järjestöille. Ruotsinkieliset partiojärjestöt jätetään
kirjeenvaihtokutsusta kuitenkin ulkopuolelle. Tähän saattaa olla syynä vain
kielimuuri, eikä tahallinen ruotsinkielisten järjestöjen syrjintä.

Partioliitto rakoilee
Partioliike elpyi ja pyrki kehittämään itseään käytännön tasolla. Hallinnollisesti se
kärsi kuitenkin edelleen pahoista kiistoista, jotka olivat saaneet alkunsa jo vuonna
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1917 erillisten kieliryhmien yhdistyessä partioliitoksi. Vuonna 1919 kiistat
partioliiton sisällä syvenivät.
Tammikuussa 1919, kolmansilla partiopäivillä, keskusteltiin valtionavun
hakemisesta. Ole Valmis-lehdessä tämän kuvaillaan aiheuttaneen kiivaan
keskustelun ja lopulta ehdotus meni nurin. Suomenkielinen partioryhmä kannatti
valtioavun hakemista, sillä se auttaisi partioliikkeen leviämistä myös maaseudulle.
Valtiolla oli velvollisuus palkata neuvojia, jotka puhuisivat avustettavan järjestön
puolesta. Ruotsinkielinen ja vapaa ryhmä vastustivat tätä, erityisesti neuvojien
palkkaamisen vuoksi.252 Kiista valtionavun hakemisesta osoittaa, miten erimielisiä
suomenkielinen ja ruotsinkielinen ryhmä olivat.
Eniten kiistaa kolmansilla partiopäivillä kieliryhmien välillä tuli
taitomerkeistä. Partiopäivillä ehdotettiin, että jokainen järjestö saisi myöntää omat
taitomerkkinsä. Jotkut pitivät yhtenäisiä taitomerkkivaatimuksia partiolaisille liian
vaikeina suorittaa, toisten mielestä yhtenäisyys takasi osaamisen. Kiista johti
siihen, että ruotsinkielinen lippukunta, Ritaripojat, ilmoitti ottavansa ruotsalaisen
järjestelmän käyttöön.253 Tämä oli vain varoitus siitä, miten partioliitolle kävisi.
Kesäkuussa pidettävillä neljänsillä partiopäivillä kiistat syvenivät
entisestään. Poliittiset tapahtumat vaikuttivat osittain partiopäivien tunnelmaan.
Hallitusmuodosta oli keskusteltu jo pitkään: monarkian ja tasavaltaisen
hallitusmuodon väliltä oli päätettävä se, kumpi turvaisi paremmin Suomen
itsenäisyyden. Päätös tasavallan hyväksi syntyi päivää ennen partiopäivien
alkamista. Suomen Partioliitto käytti äänestyksissä enemmistövaltaa, jota
monarkistit vieroksuivat. Hallitusmuotoa enemmän vaikutti kuitenkin hyväksytty
kieltolaki, joka oli astunut voimaan kesäkuussa. Raittiutta kannattavalle
suomenkieliselle ryhmälle kieltolaki oli voitto. Partiolain raittiutta koskevasta
pykälästä oli turha riidellä, jos raittius oli säädetty Suomen laissa.254
Raittiuskysymys erityisesti partiolain kohdalla oli aiheuttanut partioliikkeen
sisällä keskustelua jo pitkään. Ruotsinkielinen ryhmä esitti partiopäivillä taas
kerran partiolain 10. pykälän muuttamista: kielloilla ei edistettäisi positiivista
tunnelmaa partioliikkeessä. Tästä syystä alkoholin täyskielto olisi turha.
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Suomalainen ryhmittymä kumosi ehdotuksen. Erityisesti kieliriita vaikutti
partioliikkeen sisäiseen yhtenäisyyteen.255
Ruotsinkielinen partiolehti Scoutposten kehotti ruotsinkielisten lippukuntien
ottavan käyttöön ruotsalaisen tai englantilaisen partiojärjestelmän.
Ruotsinkielinen ryhmä ehdotti, että jokainen lippukunta saisi ottaa käyttöön oman
muotoilunsa laista. Suomalainen ryhmittymä tyrmäsi ehdotuksen. Verneri
Louhivuori totesi, että raittiuskysymyksestä ei voitu tinkiä ollenkaan. Tämä
aiheutti ruotsalaisen ryhmän eroamisen suomalaisesta.256 Partioliiton taru oli
lopussa.

2. Kasvatus vuonna 1919
Menehtyneet partiolaiset esimerkkeinä – perintö vuodelta 1918
Arvokasvatuksen osalta partiolehdissä luotettiin paljon esimerkin voimaan.
Sisällissodan aikana Ole Valmis -lehdessä ja Partiolaisessa alettiin nostaa
kaatuneita partiolaisia esimerkeiksi. Tämä jatkui vuonna 1919. Esimerkeiksi
nostettiin nimenomaan menehtyneitä, eikä hyviä töitä tehneitä elossa olevia
partiolaisia. Tämä on selkeä muutos vuoteen 1917, jolloin esimerkeiksi nostettiin
useammin kokonaisia ryhmiä, jotka olivat toimineet yhteiskunnan hyväksi.257
Sinänsä kuoleminen velvollisuuksia täyttäessä ei ollut tavoiteltavaa eikä
esimerkillistä. Menehtyneiden piirteitä kunnioitettiin: he olivat rohkeita ja
valmiina uhrautumaan muiden puolesta.
Sekä Ole Valmis-lehdessä että Partiolaisessa kerrottiin kahdesta
menehtyneestä partiolaisesta: Sulo Armas Grönforsista ja Guido Antero
Widellistä. Grönfors pelasti hukkumassa olleen lapsen joutuen itse veden varaan.
Grönforsia kuvailtiin hyväksi ystäväksi, ”tosi partiolaiseksi” sekä reippaaksi ja
iloiseksi. Myös pelastettavaa pikkutyttöä, Ingrid Sunqvistia, ylistettiin ”oikeaksi
partiolaiseksi”, siitä huolimatta, että tämä ei kuulunut partioliikkeeseen. Sunqvist
yritti kuitenkin auttaa ystäväänsä, joka oli myös veden varassa. Ystävä pelastui
tilanteessa.258 Sunqvistin kuvaileminen ”oikeaksi partiolaiseksi” ilman
partiotaustaa, kertoo siitä, että menehtyneiden teot ennen kuolemaa olivat
esimerkkinä muille partiolaisille. ”Oikean partiolaisen” tekevät hyvät teot, eivät
niinkään kuuluminen partioliikkeeseen.
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Grönforsin uroteko ja hautajaiset kuvailtiin lehdessä tarkasti. Partiolaiset
ottivat hautajaisiin näyttävästi osaa. Grönforsia pidettiin kaikin tavoin
esimerkkipartiolaisena:
Kun ihminen on saavuttanut sellaisen kehitystason, että hän milloin tahansa on valmis
uhrautumaan lähimmäisensä hyväksi, silloin hän on saavuttanut sen korkeimman, johon
ihmishenki milloinkaan voi kohota.259

Guido Antero Widell huomasi aseellisen ryöstön tapahtumassa, kun hän oli
matkalla luistelemaan. Widell sai kaksi ryöstäjää kiinni, mutta yksi yllättämään
päässeistä rikollisista ampui Wildelliä päähän. Widelliä kuvailtiin yhdeksi
partiojärjestön parhaimmista partiolaisista. Ole Valmis-lehden mukaan hän oli
myös rohkea ja peloton. Widell oli valmiina silloin, kun häntä tarvittiin. Tästä
syystä Widelliä on pidettävä esimerkkipartiolaisena.260
Ole Valmis-lehdessä kerrottiin myös kahdesta Viron vapaustaisteluun
osallistuneesta partiolaisesta. Kummatkin olivat osallistuneet taisteluun
vapaaehtoisina ja kaatuneet rintamalla. Hautajaisissa partiolaiset muodostivat
kunniakujan ja pitivät puheita vainajista.261 Kaikkea menehtyneistä kirjoittamista
leimaavat sanat ”vapaaehtoisuus” ja ”velvollisuus”. Menehtyneitä ei kunnioitettu
itse kuolemisen takia, vaan siksi, että he olivat aina valmiita täyttämään
velvollisuutensa muita ihmisiä kohtaan.

Konkreettisten taitojen hankkiminen
Konkreettisia taitoja opetettiin Ole Valmis-lehdessä ja Partiolaisessa tasaisesti
vuosina 1917–1919. Kaikkina vuosina lehdessä esiteltiin käytännön vinkkejä ja
pieniä niksejä. Toisaalta myös konkreettisten taitojen opettaminen lehdissä
muuttui hienovaraisesti jokaisena vuonna. Vuonna 1919 puututtiin enemmän
vartioiden sisäiseen toimintaan, kun lehdissä annettiin vinkkejä kokousten
järjestämisestä ja kilpailuista. Tarkkuuden kasvattamisesta kerrottiin vuoden tauon
jälkeen ja viljelyn korostaminen jatkui vuodesta 1918.262
Ole Valmis-lehden vuoden 1919 ensimmäisessä numerossa kirjoitettiin
vartiokokouksen järjestämisestä. Vartiokokouksista ja vartioiden muodostamisesta
oli kirjoitettu partiolehdissä aiemminkin. Aikaisemmin ei ollut kuitenkaan annettu
vinkkejä siitä, miten usein kokouksia tulisi järjestää ja missä. Lehdessä todettiin,
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että kokous olisi hyvä järjestää kerran viikossa. Kokoontumispäivä määräytyi sen
mukaan, mikä sopi kaikille koulun ja töiden oheen. Vartion jäsenten olisi hyvä
kysyä kotona mikä kellonaika olisi kokoontumiseen sopiva, jottei perheen töitä ja
esimerkiksi ruoka-aikoja häiritä. Kokoontumispaikkana oli järjestön oma huone
tai jokaisen vartiolaisen koti vuorotellen. Kokoukseen olisi hyvä suunnitella
ohjelmaa jo etukäteen: tällöin kaikki ovat motivoituneempia käymään
kokouksissa ja suorittamaan partiovaatimuksia.263 Vartiokokouksista
kirjoittaminen kertoo partioliikkeen järjestäytymisestä ja myös siitä, että
keskittyminen yhteiskunnallisiin tilanteisiin laantuu Ole Valmis –lehdessä ja
Partiolaisessa.
Vuonna 1919 kehotettiin järjestämään kilpailuja partiotaidoissa vartioiden
välille. Partiotaitojen hankkiminen ja niiden testaaminen kuuluivat olennaisena
osana partioon jo vuosina 1917 ja 1918. Pelkkien taitojen hankkimisen ja
testaamisen lisäksi vuonna 1919 kirjoitettiin vartioiden välisistä kilpailuista. Ole
Valmis-lehdessä esiteltiin muutamia kilpailulajeja, joita kilpailuissa voisi olla.
Lajeina voisi olla esimerkiksi tulen teko kahdella tulitikulla, kulku kompassin
mukaan ja merkinantokilpailu kaksois- ja yksilippujärjestelmällä.264 Kilpailut
motivoivat opettelemaan partiossa vaadittavia taitoja. Ne opettivat myös
solidaarisuutta, sillä vain koko vartion osallistuessa kilpailuissa voisi pärjätä.
Tarkkuuden kasvattamista oli opetettu vuonna 1917, sillä partiolaisen tuli
olla valpas huomaamaan tilanteet, joissa tarvitaan apua. Vuonna 1918 ei Ole
Valmis –lehdessä eikä Partiolaisessa oltu ehditty keskittyä käytännön vinkkeihin
tarkkaavaisuuden kehittämisestä. Vuonna 1919 voitiin palata siihen, mistä vuonna
1917 oli lehdissä puhuttu. Ole Valmis –lehdessä kerrottiin näön ja kuulon
kehittämisestä. Artikkelissa todettiin, että tarkkaa näköä ja kuuloa tarvitsisi
erilaisten tietojen hankkimiseen. Artikkelissa selostettiin tarkasti silmän ja korvan
toiminta. Käytännössä näön ja kuulon kehittäminen auttoi etäisyyksien
mittaamisessa sekä välimatkojen, pinta-alojen ja kappaleiden arvioinnissa. Näön
ja kuulon kehittäminen teki siis tarkkaavaisemmaksi. Tarkkaavaisuudella
partiolainen voi tehdä nopeasti johtopäätöksiä asioista.265
Vuonna 1918 sodasta johtuen partiolehdissä oli opetettu partiolaisille ruoan
merkityksestä sekä annettu vinkkejä ruokapulan helpottamiseksi. Sama opetus
jatkui vuonna 1919 keittiökasviviljelyksestä kerrottaessa. Partiojärjestöjä
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kehotettiin Ole Valmis –lehdessä hankkimaan itselleen pieni pala maata, ja
alkamaan viljellä sinne kasveja. Maatilkkuun kannattaisi istuttaa perunoita,
punajuuria, porkkanoita ja kaalia.266 Ruokapula jatkui vuoteen 1919 asti, eikä
elintarviketilanne korjaantunut heti.267 Partiolaisten kehottaminen
omatoimisuuteen ruoan viljelyssä jatkui vuonna 1919 saumattomasti edellisen
vuoden oppien kanssa.

Tavoitteena partiohenki
Partiohengen ihanne oli käsitteenä uusi vuonna 1919 verrattuna aikaisempiin
vuosiin. Ole Valmis-lehdessä kirjoitettiin hyvästä partiohengestä. Partiohenki
saavutettiin toimimalla luonnossa ja opettelemalla kokouksissa uusia taitoja.
Vuosina 1917 ja 1918 partiolaisen ihanteena oli käyttäytyä kauniisti, olla avulias
ja toimia kaikin tavoin esimerkillisesti. Vuonna 1919 tällainen käytös miellettiin
oikeanlaiseksi partiohengeksi.268
Päälliköillä, eli ryhmien ja järjestöjen johtajilla, oli tärkeä rooli partiohengen
luomisessa. Päälliköiden oli oltava esimerkkinä, ja mukana aktiivisesti
toiminnassa. Partiolaisten omasta aktiivisuudesta ja toisten opettamisesta syntyi
järjestöön oikea partiohenki.269 Nuorison kasvattamisen merkitys nousi
yhteiskunnallisen keskustelun keskiöön heti sisällissodan jälkeen. Tavoitteena oli
kasvattaa kokonaan uusi sukupolvi, jottei sisällissodan kaltaista tilannetta pääsisi
uudelleen syntymään. Nuoristyö oli kansan eheyttämistä.270 Omatoimisuus ja
johtajien rooli olivat keinoja, joilla nuoria voitiin kasvattaa.
Partiohenki oli partiolaisten oikeanlaista käyttäytymistä. Partiolaisen tulisi
tunnuslauseen mukaan olla ”aina valmiina”. Arkitilanteessa tämä tarkoittaa
avuliaisuutta, reippautta ja toimeen tarttumista. Esimerkkinä Ole Valmis-lehdessä
mainitaan partiopojan huono käytös raitiovaunussa:
Tulee partiopoika ja istuu penkille, johon sitä ennen oli eräs rouva laskenut kantamuksensa.
Kun rouva saapui uudestaan vaunuun ja yritti pojalle selittää, että paikka kuuluu hänelle,
sai hän vastauksen: ”Istun tässä yhtä hyvin kuin muutkin”

Edellä mainittu partiopojan käytös oli sellaista, jota ei jutun mukaan tulisi sallia.
Jokaisen partiolaisen olisi huolehdittava velvollisuuksistaan, vaikka ne
vaikuttaisivat pieniltä. Partiolainen muistuttaa, että toisaalta oli hyvä tuntea myös
omat rajansa: erilaisia tehtäviä tulee ottaa vastaan vain sen verran kuin niitä jaksaa
266

Ole Valmis 4/1919 Partiolaisten keittiökasviviljelys, 54–55.
Suodenjoki 2009, 366.
268
Ole Valmis 5–6/1919 Hyvästä partiohengestä, 75.
269
Ole Valmis 5–6/1919 Hyvästä partiohengestä, 74–75.
270
Kaarninen 2009, 82–83, 94.
267

65

tehdä. Partiolaisen tuli pienten velvollisuuksien lisäksi suorittaa myös ikävämpiä
töitä. Nämä kasvattivat mielenlujuutta ja työt voisivat olla hyödyksi
myöhemmässä elämässä. Partiohengen kehittyminen vaati itsekuria.271 Sinänsä
nämä ajatukset partiolaisten käyttäytymisestä eivät ole uusia verrattuna vuoteen
1917 ja 1918. Vuonna 1919 ne kuitenkin esitettiin selvemmin, käyttäen
esimerkkejä. Partiolaisten käyttäytyminen ja partiohengen ihanne saivat myös
huomattavasti lehtitilaa ottaen huomioon, että erilliset partiolehdet ilmestyivät
vain puolet vuodesta.
Partiohengen ihanne näkyi partiolaisten käytöksessä nimenomaan ulospäin.
Tämä tulee esille myös siinä, millaiseksi partion tehtävä nähtiin vuonna 1919:
partion tehtävänä oli partiolaisten itsekasvatus ja velvollisuudet ympäristöä
kohtaan. Partiolaiset eivät saa olla ystäviä vain keskenään, vaan kohdella kaikkia
tasaveroisesti. Partiojärjestöjen ei tulisi huolehtia rahallisesti vain omasta
järjestöstään, vaan auttaa myös vähävaraisia, mikäli mahdollista.272 Tämä palveli
partioliikkeen tavoitetta siitä, että partioliike yhdistäisi eri kansankerrokset.
Vuonna 1918 heti sisällissodan jälkeen partioliike julisti tavoitteekseen yhdistää
kahtiajakautunut kansa. Ole Valmis- ja Partiolainen -lehdissä kerrottiin vuosina
1917 ja 1918 partion kaikille sopivasta luonteesta, mutta asia jäi puheen tasolle.
Vuonna 1919 lehdissä opetettiin, miten jokainen partiolainen voisi toiminnallaan
vaikuttaa siihen, onko harrastus kaikille avoin vai ei.

Katseet ulkomaille
Koko maailman kattava partiolaisten veljesliitto oli Robert Baden-Powellin
haaveissa jo hänen perustaessaan partioliikettä. Maailmansota esti hankkeen
eteenpäin viemisen, sillä huomio keskittyi joka maassa omaan yhteiskunnalliseen
tilanteeseen. Kansainvälisyyteen ei ollut aikaa keskittyä.273 Ole Valmis-lehdessä
oli pohdittu kansainväliseen partiojuhlaan, jamboreelle, osallistumista jo vuonna
1917.274 Sisällissodan vuoksi myös partioliikkeessä keskityttiin vuonna 1918
kansainvälisyyttä enemmän suomalaiseen yhteiskuntaan. Vasta vuonna 1919
suomalaisen partioliiton sisäisten kiistojen, jäsenmäärän laskun sekä muiden
huomiota vaativien asioiden laannuttua katseet voitiin kohdistaa ulkomaille.
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Ole Valmis -lehdessä kerrottiin siitä, että partiotoiminta oli levinnyt lähes
jokaiseen maahan. Yhteydenpito eri maiden partiolaisten välillä oli kuitenkin
vaikeaa, sillä yhteistä kieltä ei ollut. Partiolaisten maailmanlaajuinen veljeys
koettiin kuitenkin tärkeäksi asiaksi. Ole Valmis-lehti tarjosi ratkaisuksi
esperantoa, kansainvälistä apukieltä. Lehdessä kannustettiin opettelemaan
esperantoa. Kannustimeksi laadittiin myös esperanto-merkki. Esperanto –merkin
vaatimuksena oli esperanton kieliopin osaaminen, esperanton oppikirjan tuntemus
sekä esperanton merkityksen selittäminen. Merkki tuli suorittaa kieleen
perehtyneelle henkilölle joko kirjeitse tai suullisesti.275 Esperantoa ei kaavailtu
vain kansainväliseksi partiokieleksi. Vuonna 1919 lehdistössä pohdittiin
esperanton merkitystä ja tulevaisuutta. Kansainvälisestä kielestä käytiin
keskustelua englannin, saksan ja esperanton välillä. Suomessa julkaistiin
esperanto-lehtiä, tiheimmin juuri vuonna 1919. Esperanton opettamista kaavailtiin
myös kouluihin.276
Ole Valmis-lehdessä kerrottiin myös kansainvälisen partioliiton
perustamisen suunnittelusta. Englantilainen partiolainen W. A. Thomson ehdotti
esperantonkielisen partioliiton perustamista. Liiton tarkoituksena olisi levittää
partioaatetta sekä esperanton osaamista, julkaista partiokirjallisuutta ja
kansainvälistä partiolehteä sekä kasvattaa veljeysajattelua partiolaisten välillä yli
maarajojen.277 Esperantonkielisen partioliiton perustamisen suunnittelu kertoo
siitä, että esperantoa ei kaavailtu partiokieleksi vain Suomessa. Ole Valmis-lehti ja
Partiolainen tukivat kansainvälisen partioliiton perustamista kannustamalla
suomalaisia partiolaisia esperanton oppimiseen.
Ulkomaille suuntautuminen näkyi myös toisesta uudesta partiomerkistä,
tulkki-merkistä. Uusi merkki kertoo kieltenopiskelun arvostamisesta ja siitä, että
katseet tulisi suunnata muuallekin kuin Suomeen. Tulkki-merkin vaatimuksena oli
muun muassa osata jotakin kieltä, jota ei maassa puhuta yleisesti, sekä sen avulla
opastaa natiivipuhujaa. Lehti kertoi, että ”kuuromykän merkkipuhe” ja
”sokeainkirjoitus” laskettiin myös tulkattaviksi kieliksi. Merkin saajan oli
tunnettava myös paikkakuntansa nähtävyydet ja opettelemansa kielen matkaopas
paikkakunnalle. Merkki suoritettiin joko kirjeitse tai suullisesti278
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Merkkivaatimusten tiukkuus kertoi siitä, että kieltä haluttiin oikeasti osattavan
ennen merkin saamista.

Partioliikkeen virallinen äänenkannattaja
Vuonna 1919 Ole Valmis ja Partiolainen ilmestyivät vain puolet vuodesta.
Lyhyempi ilmestyminen johtui siitä, että korkeimman neuvoston kokouksessa
päätettiin perustaa uusi lehti partioliikkeen viralliseksi äänenkannattajaksi.
Virallisen äänenkannattajan nimestä julkistettiin kilpailu, johon kaikki saivat
osallistua. Uuden lehden kustantajaksi valittiin Kansanvalistusseura, sillä se oli
puolueeton partioliikkeen sisäisissä kiistoissa. Suomenkielinen- ja vapaa ryhmä
valitsivat lehden toimittajat yhdessä, jotta se palvelisi suomenkielistä
partioväestöä tasapuolisesti. Partiolaisen ja Ole Valmis-lehden toimittajia
pyydettiin toimittamaan yhdessä uutta partiolehteä. Uuden virallisen
äänenkannattajan nimeksi valittiin Partio. Virallista äänenkannattajaa oli yritetty
valita vuodesta 1917 asti. Vuoden 1919 päätöksellä oli partioliikkeen sisäisen
yhtenäisyyden kannalta suuri merkitys. Viimeisessä Ole Valmis-lehdessä
kirjoitetaan etusivulla uuden lehden merkityksestä:
-- tällaisen kaikille suomalaisille yhteisen partiolehden tehtävä on nykyisessä ajankohdassa
laajakantoinen ja tärkeä. Se on varmasti muodostuva siksi viiriksi, jonka ympärille kaikki
partiolaisemme kokoontuvat —Se on oleva — todistuksena siitä yksimielisyydestä, jonka
merkeissä suomalaisen partiolaisuuden on edistyttävä. 279

Kaikille Partiolaisen ja Ole Valmis-lehden tilaajille lähetettiin loppuvuoden
Partio ilmaiseksi. Lehden hinnaksi tuli 7,50 markkaa koko vuodelta.
Irtonumeroiden ostamisesta Ole Valmis-lehdessä ei puhuta.280 Lehti saattoi siirtyä
irtonumerotavarasta vain tilaajien luettavaksi. Joka tapauksessa, yhdistynyt
partiolehti, virallinen äänenkannattaja, toi yhtenäisyyttä muuten hajaantuneeseen
toimintaan. Suomenkielisillä partiolaisilla olisi vain yksi lehti, joten korostukset
tiettyä ryhmää kohtaan poistuivat.

V Partioliike ihannenuorison kasvattajana
Vuodet 1917–1919 olivat Suomessa täysin poikkeuksellisia. Vuonna 1917
kärjistyi pitkään jatkunut yhteiskunnallinen pahoinvointi, joka johti sisällissotaan
vuonna 1918. Sisällissodan jälkeen Suomi oli nuori tasavalta, joka oli käynyt läpi
myllerryksen. Sisällissodasta selviäminen veisi monta vuotta, ja vuonna 1919
alettiin yhteiskunnassa katsoa eteenpäin hitaassa tahdissa.
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Partiotoiminta käynnistyi suomalaisessa yhteiskunnassa poikkeuksellisena
aikana.Vuodesta 1917 alkaen partioliike pääsi organisoitumaan ja määrittelemään
omaa toimintaansa. Partioliitto paitsi yhdisti löyhästi kiistelevät kieliryhmät
toisiinsa, myös mahdollisti partioliikkeen organisoitumisen vahvojen persoonien
ympärille. Partioliikkeen johtohahmot määrittelivät partioliikkeen kasvatuksen:
partiolaiset suorittivat luokkia, opettelivat arkipäivän taitoja, urheilivat ja oppivat
luonnon kunnioittamisesta. Tärkeä piirre partioliikkeessä oli kristillisyys, sillä
koko partioliike rakentui kristilliselle arvopohjalle.
Vuoden 1917 arvokasvatusta leimaa yhteiskunnallisuus. Partioliike oli
monessa yhteiskunnallisessa keskustelussa mukana, vähintäänkin välillisesti.
Suomen ja ruotsin kielisyys aiheutti runsaasti kiistoja nuoressa partioliikkeessä.
Partioliitto pyrki yhdistämään kieliryhmät toisiinsa, mutta käytännön tasolla
kieliryhmien toiminta oli erillistä. Partiolehtien ilmestyminen suomen ja ruotsin
kielisille kertoo jaosta. Myös partioliikkeen sotilaalliset piirteet aiheuttivat
keskustelua partiolehtien ulkopuolella. Partioliikkeen sotilaallisuus oli perua
partioliikkeen kotimaasta, Isosta-Britanniasta. Suomessa sotilaallisuus näkyi
leikkien, univormujen ja ryhmäkurin muodossa. Puolisotilaallisista piirteistään
huolimatta partioliike kannatti rauhan rakastamista: sotilaallisuus palveli ulkoista
järjestystä.
Partioliikkeen yhteiskuntaluokkien yhdistämispyrkimys aiheutti runsaasti
keskustelua myös muussa lehdistössä. Työväenliike piti partiota porvarillisena
harrastuksena, eikä halunnut, että työväenluokan lapset liittyisivät mukaan.
Partioliikkeen tavoite oli saada yhteiskuntaluokat toimimaan yhdessä. Kiistat
johtivat kahinoihin ja pieniin yhteydenottoihin partiolaisten ja työväenliikkeen
järjestönuorten kanssa.
Partioliike joutui määrittelemään puolueettomuutensa jakautuneessa
yhteiskunnassa entistä lujemmin vuonna 1918. Yhteiskunnalliset tapahtumat
määrittelevät vuoden 1918 arvokasvatusta oikeastaan kokonaan: sodassa
kaatuneita kunnioitettiin, aseelliseen toimintaan otettiin kantaa ja käytännön
kasvatus koki muutoksia.
Virallisesti partioliike oli puolueeton, mutta käytännön tasolla moni järjestö
teki yhteistyöt valkoisen puolen suojeluskuntien kanssa. Ole Valmis –lehti ja
Partiolainen tunnustivat punaisten kokemat vääryydet, vaikka heidät nähtiinkin
sodan syttymisen syynä. Partiolehtien sympatiat olivat valkoisten puolella.
Sisällissodassa partiolaisia kehotettiin toimimaan aktiivisesti. Korkein neuvosto
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paheksui aseelliseen toimintaan osallistumista, mutta pieni osa partiolaisista
osallistui myös taisteluihin. Suurin osa partiolaisista toimi muilla hyödyllisillä
tavoilla, kuten lähetteinä tai lääkinnässä. Sodan jälkeen Ole Valmis-lehdessä ja
Partiolaisessa kerrottiin paljon tarinoita sodassa toimimisesta.
Sodan jälkeen partioliikkeen tavoitteena oli yhdistää kahtia jakautunut
kansa. Partioliike ei ollut tässä työssä ainoa, vaan kaikki kasvatus sodan jälkeen
tähtäsi kansan yhdistymiseen. Koululaitos ja monet muutkin yhteisöt pyrkivät
kasvattamalla luomaan uutta sukupolvea, jonka avulla voitaisiin välttää
sisällissodan kaltainen kriisi.
Sodan vaikutuksesta partioliikkeen arvokasvatus koki muutoksia:
luonnonantimien merkitystä korostettiin, kotitöiden tekemiseen kehotettiin ja
säästäväisyyttä ihannoitiin. Arvokasvatuksen painopiste muuttui yhteiskunnan
tarpeiden muuttuessa. Partioliike pääsi sodan jälkeen myös määrittelemään itseään
uudelleen. Taitomerkkivaatimukset, leirielämä ja partiolain kuvailu tarkentuivat.
Partioliikkeen ominaisten piirteiden muuttuminen kertoo liikkeen sisäisestä
järjestäytymisestä ja kehittymisestä.
Vuonna 1919 partioliikkeen jäsenmäärän kasvuun kiinnitettiin huomiota.
Partioliike pääsi tasaantumaan, niin kuin suomalainen yhteiskuntakin vuodesta
1919. Sisällissodan jäljet näkyivät yhteiskunnassa vielä vuosikymmeniä
tapahtumien jälkeen, mutta katseet voitiin hiljalleen suunnata eteenpäin.
Jäsenmäärän kasvusta ja sisäisestä järjestäytymisestä huolimatta partioliike kärsi
hallinnon välisistä kiistoista. Kiistat johtivat siihen, että vuonna 1917 muodostettu
partioliitto hajosi. Hajoamisen jälkeen partiojärjestöt eivät toimineet enää yhden
kattojärjestön alla.
Partioliikkeen arvokasvatus painottui myös vuonna 1919 uusiin asioihin.
Menehtyneiden partiolaisten piirteiden kunnioittaminen oli asia, jota Ole Valmis –
lehdessä ja Partiolaisessa jatkettiin vuodesta 1918. Menehtyneiden partiolaisten
äärimmäistä avuliaisuutta ja uhrautumista arvostettiin. Käytännön taitoihin tehtiin
tarkennuksia: vartion kokouksista kirjoitettiin, kilpailemisesta kerrottiin ja
tarkkuuden kasvatukseen opetettiin. Katseet voitiin kääntää myös ulkomaille, kun
maan sisäiset ongelmat olivat tasoittumassa. Moni asia, jotka vuonna 1919 otettiin
esiin, olivat olleet esillä vuonna 1917. Sisällissota keskeytti normaalin
partiotoiminnan, joten partioliikettä koskeviin asioihin palattiin vuonna 1919.
Vuoden 1919 yhteneväisyys huipentui uuteen partiolehteen, joka oli tarkoitettu
kaikille yhteiseksi, viralliseksi partiolaisten äänenkannattajaksi.
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Vuosina 1917–1919 partioliikkeessä tapahtui selvää muutosta, huolimatta
lyhyestä ajanjaksosta. Joitakin muutoksia partioliikkeessä tapahtui siksi, että
harrastus oli uusi. Vuonna 1917 esimerkiksi merkkivaatimuksia ei oltu saatu
sovittua, mutta vuoteen 1919 ne olivat jotakuinkin selvät. Myös partioliikkeen
hallitus haki kyseisinä vuosina muotoaan: Partioliitto perustettiin ja se hajosi.
Sisällissota vaikutti kuitenkin johonkin kasvatuksen korostuksiin. Esimerkistä
oppiminen korostui huomattavasti kaatuneiden kunnioittamisen vuoksi.
Suomalainen yhteiskuntatilanne vaikutti siis partioliikkeeseen.
Partioliike osaltaan pääsi vaikuttamaan suomalaiseen yhteiskuntaan.
Nuorisojärjestöt ylipäätään olivat tärkeässä osassa nuoressa valtiossa. Nuorten
kasvattaminen nähtiin tärkeäksi ja se haluttiin toteuttaa hyvin. Partioliikettä
pidettiin monipuolisena harrastuksena, johon muut nuorisjärjestöt eivät samassa
mittakaavassa pystyneet. Monen nuorisojärjestön tavoitteena oli opettaa nuoria
yhteen aatteeseen: kristinuskoon, puoluetoimintaan tai isänmaallisuuteen.
Partioliike tarjosi aatteita monipuolisesti. Neutraali partioliike ei kuitenkaan
suhtautumisessaan ollut. Periaatteellisella tasolla ylineuvosto määritteli
partioliikkeen kannan yhteiskunnallisiin asioihin, kuten aseiden käyttöön.
Käytännön tasolla asiat herättivät keskustelua ainakin partiolehdistössä. Kaikki
eivät olleet tyytyväisiä ylineuvoston päätöksiin, joka saattoi johtaa mielivaltaiseen
toimintaan.
Partioliikkeen merkittävin yhteiskunnallinen päämäärä oli yhdistää eri
kansankerrokset ja kasvattaa jäsenistään itsenäisiä kansalaisia. Vuosina 1917–
1919 partioliike kärsi kuitenkin omista sisäisistä ristiriidoista. On vaikea sanoa
vaikuttivatko nämä käytännön toimintaan. Lehdistä ei saa myöskään tietoa siitä,
onko vartioissa ollut jäseniä eri taustoista ja minkä verran. Vasta tämä asia
selvittämällä saataisiin tietää, onko partionuoriso ollut heterogeenistä vai ei.
Vaikka partioliike pyrki esittämään itsensä kaikille avoimena harrastuksena,
korostukset erityisesti sodan aikana eivät ole puolueettomia. Lehtien sivuilla on
nähtävissä sisällissodan jälkeen valkoisten tukemista ja punaisten leimaamista
sodan syyksi. Puolueellisen ajattelun ja ihanteen välillä on siis ristiriita.
Sisäisistä ristiriidoista, puolueellisista sanamuodoista ja partioliikkeen
määrittelystä huolimatta tavoitteena oli kasvattaa partiolaisista ihannenuorison
esimerkki. Partiolainen hyväksyi kaikki, kohteli muita kauniisti, oli säästäväinen
ja ahkera sekä isänmaallinen. Myös suomalaisen yhteiskunnan ihannekansalainen
nähtiin juuri tällaisena.
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VI Liitteet
Liite 1: Partiolaisten luokkavaatimukset vuonna 1917
POJAT
III:n luokan vaatimukset
1) Kuuluttava vähintään kolmen kuukauden aika
alokkaitten ryhmään ja sillä aikaa hankittava
itselleen tyydyttävä taito partioimisessa
2) Tunnettava partiolaisten tunnuslause, lupaus
ja laki (ja laulu)
3) Tunnettava partiolaisten tervehdystavat
4) Tunnettava oman järjestönsä merkit ja
signaalit
5) Osattava tehdä vähintään 6 solmua
6) Tunnettava 16 tärkeintä ilmansuuntaa

TYTÖT
III:n luokan vaatimukset
1) Olla vähintään 3 kuukautta alokkaana,
ahkeroiden partioimista
2) Tuntea partiolasten tunnuslause, lupaus, laki,
laulu (sitten kun tytöillä on oma), tervehdystavat
ja olkamerkit
3) Osata merkinantojärjestelmä: vihellys- ja
käsikomento sekä tavallisimmat maamerkit
4) Ymmärtää yksinkertaisia komentosanoja
5) Tietää miten ja mitä tarkoitusta varten merimies-,
jalus- ja vaajasolmu, puoli- ja kaksoispolvi
tehdään (tähän ehdotetaan vielä kaulahuivinsa
solmimista)
6) Tietää missä ovat poliisiasema, yleiset
sairasvaunut ja –paarit, yleiset sairaalat, lähin
lääkäri ja palokello, rautatieasema, paikkakunnan
höyrylaivasillat ja lähimmät laivareitit, posti- ja
sähkösanomakonttori, lähin puhelinautomaatti,
kaupungin raitiolinjat ja nimetä kotikaupungin
tärkeimmät kaupunginosat, suurin piirtein oman
paikkakunnan ympäristökartta, kompassin 8
pääsuuntaa
7) Tuntea kymmenen tavallisinta puulajia ja
kymmenen viljeltyä kasvia
8) Osata asettaa yksinkertainen side sormelle, jalalle
ja polvelle
9) Osata tavallista sukanparsintaa, ommella kiinni
nappi ja tehdä yksinkertainen paikkaus
10) Osata sytyttää nuotio (uuni) kolmella tulitikulla,
lakaista lattia terveyden vaatimusten mukaan ja
laittaa vuode
11) Osata suorittaa tehtävä
12) Osata muutamia partioleikkejä ”Partiopojat ja –
tytöt” –nimisen kirjan mukaan

II:n luokan vaatimukset
1) oltava vähintään yhden kuukauden aika III:n
luokan partiopoikana
2) Osattava sitoa ihohaavoja, lastoittaa jäseniä,
valmistaa paarit, nostaa ja kuljettaa
loukkaantunutta sekä osattava keinotekoista
hengitystä
3) Kim-leikissä 25:stä esineestä lueteltava
vähintään 20, kun on tarkastanut niitä 1:n
minuutin, sekä seurattava jälkiä 0,5km 30
minuutissa tai vaihtoehtona kaupungissa
puodin ikkunan tarkastus ja siinä olevien
esineitten luetteleminen, tekemättä 25%
suurempaa virhettä
4) Partiotahdissa kuljettava 1km matka 10
minuutissa, selässä 2kg varustus tai talvella
hiihdettävä 2km 15min
5) Tehtävä tuli käyttämättä enempää kuin 2
tulitikkua ja valmistettava ateria, johon kuuluu
puuro, soppa, velli, perunat ja tee
6) Osattava hyväksytysti parsia sukkia, paikata
pienempiä reikiä vaatteissa ja ommella kiinni
nappeja
7) Kaadettava puu, veistettävä hirsi parruksi tai
sahattava ja pilkottava 1/8 syltä halkoja sekä
valmistettava jokin yksinkertaisempi puu-,
metalli- tai nahka-alaan kuuluva tuote
8) Lähetettävä ja vastaanotettava tiedonanto
joko kaksilippujärjestelmällä tahi Morsella
9) Uitava 50m tai juostava 100m ohjailijan
määräämällä tavalla
10) Suoritettava III:n luokan
urheilumerkkivaatimukset

II:n luokan vaatimukset
1) olla vähintään yksi kuukausi III:n luokan
partiolaisena
2) Selostaa partiovarustuksen – sauvan, kaulahuivin,
pillin, repun ym. – käyttöä eri tarkoituksiin. Osata
Suomen partioväen marssi
3) Osata käyttää ruumiinosia mittana, määrätä
ilmansuunnat luonnonilmiöiden, auringon,
tähtien, puitten ym. mukaan; tunnettava
suurimmat tähtiryhmät
4) Osata kuivalla uintia
5) Määrätyssä ajassa suljetuin silmin tehdä III:n
luokan solmut sekä laivurin-, kalastajan- ja
lyhennyssolmu ja partiolaisen köysi
6) Tehdä piirros
a) huoneesta määrätyssä ajassa muistin
perusteella
b) sama mittauksen jälkeen
c)
huoneustosta määrittelemällä ilmansuunnat
7) Selostaa jokin seutu tai retkeily (mieluummin
sekä sanoin että kuvin)
8) Tuntea avunanto seuraavissa tapauksissa:
helpommat haavat, palohaavat, verenvuoto
nenästä, paleltuma, luunmurto, nyrjähtyminen
sekä keinotekoisen hengityksen antaminen
9) Ommella toisen opastamana pukunsa tai jokin
vaatekappale
10) Valmistaa vähintään kaksi yksinkertaista
ruokalajia
11) Osata oman valinnan mukaan suorittaa kaksi
allamainituista tehtävistä: soutu, ajo, hevosen
valjastaminen, uinti, hiihto, luistelu
12) Hypätä ojan ja esteen yli voimistelijan arvostelun
mukaan (Oja ehdotetaan yhden metrin levyiseksi
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ja este 50cm korkeaksi), Marssia 500m
partiotahdissa 5minuutissa
I:n luokan vaatimukset
1) toimittava II:n luokan partiopoikana vähintään
kuusi kuukautta sekä osoitettava
moitteetonta käytöstä ja todellista innostusta
2) Osattava asettaa kaikenlaisia siteitä sekä
tarkemmin tiedettävä, miten ensi apu on
annettava seuraavissa tapaturmissa:
tulenvaarassa, paleltumisessa,
nyrjähtämisessä, pyörtymisessä,
verenvuodossa nenästä, rikan jouduttua
silmään sekä pillastuneen hevosen
hillitsemisessä
3) Uitava 200m rintauintia ja 50m vaatteissa (yllä
pusero, housut ja sukat) sekä näytettävä
hengenpelastustapa niin vedestä kuin jäistä
(lääkärintodistus vapauttaa uintikokeesta)
4) Käytettävä oikein karttaa ja piirrettävä
ymmärrettävä karttaluonnos
5) Määrättävä pääilmansuunnat kompassitta
6) Arvioitava välimatka, suuruus, luku, korkeus ja
aika tekemättä 25% suurempaa virhettä
7) Kuljettava, soudettava, hiihdettävä,
ratsastettava tai pyöräiltävä 10km ja tehtävä
siitä kirjallisesti selkoa
8) Lähetettävä ja vastaanotettava tiedonanto
kaksilippujärjestelmällä 25 kirjainta min tai
Morsella 15 kirj.min
9) Omattava käytännöllinen taito
yksinkertaisessa maatyössä
10) Paistettava tai keitettävä lihaa, kalaa tai
leivottava leipää ½:sta kg jauhoja.
Mieluummin leirissä

I:n luokan vaatimukset (ehdotus)
1) Olla vähintään 3 kuukautta II luokan partiolaisena
2) Opastaa alokas III:n luokan partiolaiseksi
3) Osata kaksilippujärjestelmä ”Partiopojat ja –
tytöt”-kirjan mukaan
4) Osata komentaa määrätty voimistelukaava
5) Päättää nuora niin, ettei se pääse purkautumaan,
pujottaa vihellyspillin nauha ja kutoa verkko
6) Arvioida välimatka, suuruus ja korkeus tekemättä
25% suurempaa virhettä
7) Lukea oikein karttaa ja piirtää ymmärrettävä
karttaluonnos
8) Tuntea avunanto seuraavissa tapauksissa:
suurempien haavojen hoito (missä isot verisuonet
sijaitsevat), myrkytykset, tiedottomuus,
hengenpelastus (irtautuminen hukkuvan
otteesta), vahingoittuneen kuljettaminen,
tarttuvat taudit
9) Omistaa pankissa vähintään 2 itseansaittua
markkaa
10) Kyetä valmistamaan vähintään 5 ruokalajia
11) Suorittaa suurempia urheiluvaatimuksia kuten
hyppäys 120cm leveän ojan ja 60cm korkean
esteen yli; käsipallon heitto molemmilla käsillä
yhteensä 20metriä, huonommalla ei alle 8 metrin,
500metrin (1/2 kilometrin) juoksu, aika 3
minuuttia, tai 50 metrin pikajuoksu, aika 9,6.
12) Tuntea Suomen kansalliskisan ”pitkänpallon”
säännöt ja kyetä sitä jonkinverran leikkimään

Ole Valmis 1/1917 Virallisia tietoja, 10–11; Partiolainen 4–5/1917 Partiotyttöjen osasto, 72–73.
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