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Etelä-Karjalan Partiolaiset ry:n järjestämissä koulutuksissa huomioidaan kestävän kehityksen 

näkökulma. Tässä lyhyessä ohjeistuksessa on listattuna koulutukset, joiden koulutussisällöissä 

kestävän kehityksen näkökulma erityisesti huomioidaan.  

Kestävän kehityksen käsitteleminen on luonteva osa koulutusta ja sitä käsitellään osana olemassa 

olevia koulutusmoduuleja ja –sisältöjä.  

Koulutussisältöjen lisäksi kestävä kehitys huomioidaan myös koulutustapahtuman 

järjestämisessä. Muista siis katsoa läpi tarkistuslista tapahtumanjärjestäjälle! 
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Partiojohtajaperuskoulutus  
 

K3: Partio-ohjelman perusteet  
 

Kasvatustavoitteet: Osallistuja ymmärtää, että kestävä kehitys näkyy kasvatustavoitteissa eri 

ikäkausilla.  

Retki: Osallistuja ymmärtää retken merkityksen kestävän kehityksen edistämisessä. Osallistuja 

osaa järjestää retken vastuullisesti ja kestävästi.  
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J4: Tapahtuman johtaminen  
 

Tapahtuman tavoitteiden asettaminen: Osallistuja osaa asettaa tapahtumalle tavoitteita, jotka 

tukevat kestävän kehityksen toteutumista.  

Tapahtuman suunnittelu: Osallistuja huomio kestävyyden jo tapahtuman suunnitteluvaiheessa, 

esimerkiksi tapahtuman hankinnoissa ja ohjelman sisällöissä.  
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J2: Johtaminen partiossa 1 
 

Partiojohtajan vastuut ja velvollisuudet: Osallistuja ymmärtää partiojohtajan vastuun erityisesti 

kestävään kehitykseen liittyvissä asioissa.  
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Akela-, sampo- ja luotsikoulutukset  
	

K2: Ikäkausiohjelman perusteet (sudenpentu, seikkailija) ja K4: 

Ikäkausiohjelman perusteet (tarpoja, samoaja) 

Retki: Osallistuja ymmärtää retken merkityksen kestävän kehityksen edistämisessä. Osallistuja 

osaa järjestää retken vastuullisesti ja kestävästi. 
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Lippukunnanjohtaja-, pestijohtaja- 
ja ohjelmajohtajakoulutukset  
 
J5: Johtaminen partiossa 2 
Johtamisen keinot: Osallistuja tietää, miten muutosjohtamista hyödynnetään, kun lippukunnassa 

halutaan lisätä kestäviä ja vastuullisia toimintatapoja. Osallistuja ymmärtää, että kestävän 

kehityksen jalkauttaminen lippukuntaan vaatii muutosjohtamisen taitoja.  
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Partiokouluttajakoulutus 
 
KO5: Koulutustapahtuman johtaminen 
Koulutuskokonaisuuden suunnittelu: Osallistuja osaa suunnitella ja järjestää 

koulutuskokonaisuuden kestävän kehityksen periaatteiden mukaisesti. Osallistuja ymmärtää, 

millaisilla valinnoilla koulutuskokonaisuuden vastuullisuutta voi parantaa.  
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Järjestelytoimikuntakoulutus 
Osallistujaa ohjataan ymmärtämään kestävän kehityksen mukainen toiminta 

partiotaitokilpailuissa. Koulutuksessa käsitellään kestävää kehitystä ja vastuullisuutta erityisesti 

materiaalihankintojen, paperitulosteiden ja kuljetuksien suhteen. Lisäksi osallistujaa ohjataan 

huomioimaan kestävä kehitys myös tehtäväsisällöissä ja kilpailun kokonaisuuden suunnittelussa.  

 

Rastipäällikkökoulutus 
Osallistujaa ohjataan ymmärtämään kestävän kehityksen mukainen toiminta 

partiotaitokilpailuissa. Koulutuksessa kestävää kehitystä käsitellään erityisesti rastin toiminnan 

kannalta, eli jätehuollon, kierrätyksen, tehtäväidean ja materiaalien osalta.  

 

Retkeilykoulutus 
Osallistujaa ohjataan tutkimaan retkeilyvarusteiden ekologisuutta ja eettisyyttä. Tärkeää on 

kiinnittää huomiota materiaaleihin, varusteiden huoltoon ja korjaukseen sekä kestävyyteen. 

Osallistujan tulee ymmärtää, että retkeilyvarusteiden käyttöikä pitenee säännöllisellä 

huoltamisella.  

 

 


