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1. JOHDANTO
Tervetuloa, välkommen, welcome! Tähän ohjeeseen olemme koonneet meidän
mielestämme olennaisia asioita ja ajatuksia kestävästä kehityksestä (myöhemmin
keke) partion kontekstissa. Kaikki alla oleva on koottu tukemaan kaikenlaisia ja kokoisia projektiryhmiä huomioimaan keke mahdollisimman hyvin suunnittelussa
ja toteutuksessa. Voi olla, että tämä ohje on kirjoitettu silmällä pitäen suurempia
tapahtumia (johtuen kirjoittajien kokemuksista), mutta yhtä hyvin voit poimia alla
olevia vastuita lippukunnan retkienkin toteutukseen. Ohje pohjautuu
ymmärrykseemme ja osaamiseemme siitä, mistä meidän partiolaisina tulisi
aloittaa toteuttaaksemme YK:n kestävän kehityksen tavoitteita.
Mistä puhumme, kun puhumme kestävästä kehityksestä? Se on muutakin kuin
kierrätystä; esimerkiksi taloudellista tasa-arvoa, puhdasta vettä ja rauhaa,
oikeudenmukaisuuta ja hyvää hallintoa. Kestävän kehityksen periaatteet ovat
hyväksyneet YK:n kaikki jäsenmaat vuonna 2015, ja niitä on tarkoitus soveltaa
vuoteen 2030 asti.
Miksi tapahtumat ovat sitten paras tapa kasvattaa kestävämpään elämäntapaan?
Retkillä, leireillä, kisoilla ja muilla tapahtumilla on valtava kasvatusvaikutus, sillä
se miten järjestämme tapahtumia, konkretisoi lapsille ja nuorille, miten valinnoilla
voidaan vaikuttaa. Kun asioita pääsee kokeilemaan ja näkemään käytännössä
leirillä, siirtyvät ne helpommin myös omaan arkeen ja lähipiirille. Kaiken ei
tarvitse onnistua ensi yrittämällä – tärkeintä on että opitaan ja kasvetaan kohti
kestävämpää partiotoimintaa!
Maailma muuttuu, tietoa tulee lisää, kehitys kehittyy ja niin edelleen, minkä
vuoksi nappaathan tästä opuksesta juuri sinua koskettavat asiat. Jos saat kerättyä
kaikki, nostamme hattua! Otamme myös vastaan palautetta tästä ohjeesta, mikäli
keksit vielä parempia ideoita! Tällä ohjeella on myös kasvot, jotka löytyvät SP:n
Vastuullisuusryhmästä. Pyydäthän siis ryhmästä apua ja saatat kehitysehdotukset
oikeaan paikkaan.
Kunkin osion alussa on pohdintaa ja kokoamaamme tietoa aiheesta, ja lopusta
löydät aina konkreettisia kysymyksiä pohdittavaksi ja pähkittäväksi oman
projektisi kohdalla. Pyri ainakin pohtimaan listaamiamme kysymyksiä! Päätökset
kukin tapahtuma tekee kuitenkin itse.
Nautintoja!
Suomen Partiolaisten Kestävä kehitys partiossa -työryhmä 2020
Iiris, Tiina, Niko & Co.
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2. OHJELMA
Ohjelma on perinteisesti leirillä se kaikista kasvatuksellisin osio, vaikka nykyään
uusi ajattelumuoto on, että leiri kokonaisuudessaan muodostaa leirikokemuksen,
eikä vain ohjelma. Tekijöiden tulisi huomioida, että leiri on muiltakin osilta
kasvattava, vaikkakin aktiviteetit tulevat ohjelman puolelta. Ohjelmalla on
käsissään myös valtavasti valinnanvaraa, sillä leirien ohjelmaa ei ole yleensä
tilaajan puolesta rajoitettu muuta kuin että sen tulisi olla linjassa partio-ohjelman
kanssa. Kannattaa siis rohkeasti ajatella perinteisen mallin ulkopuolelta ja lähteä
tavoittelemaan kestävintä ja kasvattavinta ohjelmaa ikinä, hauskanpitoa
tietenkään unohtamatta!
Kun suurleirin ohjelmaa mietitään, tulee helposti mieleen kysymys, että
rajoittaako kestävä kehitys ohjelman aktiviteetteja. Vastaus on, että kaikkea ei
voida tehdä samalla tavalla kuin on ennen tehty, mutta mistään ei jouduta
luopumaan, kun käytetään mielikuvitusta ja positiivista asennetta. Päinvastoin laadukkaalla ja kestävällä ohjelmalla tarjotaan työkaluja nuorille ja aikuisille
vastata tulevaisuuden muutoksiin ja rakentaa parempaa maailmaa. Mikä olisikaan
parempi esimerkki kasvatusjärjestön toiminnasta ja rauhankasvatuksesta!
Ohjelmassa vain taivas on rajana, kun pohditaan kestävää kehitystä. Kestävään
kehitykseen liittyy muun muassa globaalikasvatus, kulttuurikasvatus, ekologisuus
ja talouskasvatus. Leirit ovat harvinainen tilaisuus vaikuttaa niin moneen ihmiseen
samaan aikaan. Ohjelma voi parhaimmillaan rakentaa kestävämpää kulttuuria
myös osallistujien kotona, kun he palaavat kotiin leirin jälkeen. Ohjelman
tekijöiden kannattaa hyödyntää tämä mahdollisuus - sillä on valtava
kasvatusvaikutus! Suomen ja koko maailman mittakaavassa tarvitaan
kulttuurillista muutosta kohti kestävämpiä elintapoja, ja partiolla on mahdollisuus
ottaa tässä hyvinkin vaikuttava rooli. Miten sinä voit osaltasi vaikuttaa tähän?
Helppoja tapoja liittää ohjelmaan jotain kestävää, on tehdä yhteistyötä erilaisten
järjestöjen, yritysten ja hankkeiden kanssa. Tästä esimerkkejä ovat Muumien ja
John Nurmisen Säätiön #MEIDÄNMERI-kampanja ja WWF:n kanssa yhteistyössä
tehty Panda-merkki. Yhteistyötä tapahtuman kanssa voi ehdottaa erilaisille
kestävään kehitykseen tai joihinkin sen teemoihin keskittyviltä toimijoilta
esimerkiksi kysymällä olisiko yhteistyötaholla tarjota jotain kestävän kehityksen
ohjelmaa leirille. Vielä parempi, jos on itse ehdottaa yhteistyökumppanille
ohjelmaa, joka liittyy heidän ydinalueeseensa ja jota he voisivat tarjota leirillä
kestävän kehityksen teemoihin liittyen.
Viestinnällä on myös suuri rooli ohjelman toteutuksessa. Ohjelman organisaatio on
yleensä isoimpia osa-alueita tapahtumassa minkä vuoksi tarvitaan hyvää
johtamista, jotta kaikki ovat sitoutuneet kestävämmän ohjelman ja leirin
järjestämiseen. Saatatte kohdata ennakkoluuloja liittyen ohjelman järjestämiseen,
mikä vaatii hyvää viestintää projektin tavoitteista jo projektin alusta lähtien.
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Suomen Partiolaisten Vastuullisuusryhmä tukee leiriä kaikissa kestävyyteen
liittyvissä asioissa ja auttaa mielellään myös ohjelman suunnittelussa ja
ideoinnissa. Olemme myös koonneet linkkilistan, josta löytyy valmiita
aktiviteetteja eri järjestöiltä ja organisaatioilta:
>

>

>

Globaalikasvatus.fi nettisivusto on luonut listan eri nettisivuista, jotka
tarjoavat materiaalia kestävään kehitykseen liittyen. Mukana on yli 100
vinkkiä.
Täältä voi tilata tai ladata Opettajan oppaan Agenda 2030 teemapäivistä.
Opas on suunnattu opettajille, mutta on sovellettavissa mihin tahansa
kasvatustyöhön.
#NoMissedSchoolDays aktiviteettikokonaisuus yhteistyössä Ugandan
partiolaisten kanssa

POHDITTAVAKSI JA PÄHKITTÄVÄKSI:
>

>

>
>
>

Huomioidaanko yhteisohjelmissa kaikkien osallistuminen? Onko
mahdollista saada esimerkiksi korvatulppia tai mahdollistaa muuten
aistiyliherkkien osallistuminen? Onko ohjelmissa esimerkiksi
tekstitykset? Entä jos jokin aisti ei ole käytössä?
Mitä konkreettista osallistujat vievät kotiin ohjelmasta? Millä te
varmistatte, että hyödynnätte mahdollisuuden vaikuttaa myös
osallistujien kotiväkeen?
Voisiko teidän leirillänne hyödyntää joitain uudenlaisia yhteistyökuvioita
kestävyyden lisäämiseksi?
Miten osallistujia on pyydetty huomioimaan kestävyys? Voisiko
pakkausohjeissa ja ennakkotehtävissä vaikuttaa osallistujiin jo etukäteen?
Miten hyödynnätte digitaalisia työkaluja ja alustoja ohjelman
toteutuksessa esim. tulosteiden sijaan?
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3. HANKINNAT
Hankinnat ovat kokonaisuus, jolla voi vaikuttaa paljonkin budjettiin projektin
koosta riippuen. Kestävän kehityksen näkökulmasta hankinnat ovat sellainen
projektin osa-alue, jolla varmistetaan tapahtuman edistävän kestävää kuluttamista
ja parhaillaan kiertotaloutta. Nykypäivää on se, että hankintakriteerinä on myös
muitakin asioita kuin hinta! Älä myöskään hamstraa turhaa tai kestämätöntä
tavaraa hinnasta sokaistuneena, sillä maksutonkin materia tulee sijoittaa jonnekin
käytön jälkeen. Muista, että tapahtuman tavoitteet toimivat työkaluna
hankintapäätösten tekemiselle.
Projektiorganisaatio voi päättää itse, mitä juuri heidän projektinsa priorisoi. Onko
painotus esimerkiksi ohjelmassa, ruoassa vai logistiikassa? Todellisuus on usein
se, että valintoja täytyy tehdä, jotta ajankäyttö tai budjetti ei paisu liian suureksi.
Hankinnoissa voi huomioida tuotannon läheisyyden (kuljetusmatka), palvelun tai
tuotteen tuotanto-olot, suosiiko pientä lähituottajaa vai suurta yritystä tai
noudattaako yritys kestävän kehityksen periaatteita. Yleensä yritykset viestivät
kestävyydestään ja tuotteilla saattaa olla erilaisia sertifikaatteja (esim. Rainforest
Alliance, Reilu kauppa tai Global Organic Textile Standard). Tunnustetuista
sertifikaateista löytyy kattavaa tietoa googlaamalla, esimerkkinä ELY-keskuksen
listaus yleisimmistä standardeista, sertifikaateista ja merkeistä.
Kun olette miettineet projektillenne hankinnan periaatteet, pohtikaa mitä
kannattaa hankkia ns. omaksi, ja mitä esim. lainata. Tarvitsetteko kaiken uutena
vai voisitteko hyödyntää paikallista kierrätyskeskusta tai sopia edellisten tai
samanaikaisten projektien kanssa keskitetyistä hankinnoista? Mihin tavarat
sijoitetaan käytön jälkeen? Voiko samaa tavaraa hyödyntää monta kertaa projektin
aikana? Joskus samalla tapahtumapaikalla on käynnissä useampi tapahtuma (vrt.
Valkama 2021 ja Väiski 2021). Usean lippukunta- tai alueleirin pitäminen samassa
paikassa peräkkäin lisää hankinnoista saatavaa hyötyä ja säästää puhtaasti
suunnitteluaikaa. Suurleirien kohdalla lippukuntien omia varastoja tulee myös
hyödyntää, mutta silloin tavoitteena ei ole ulkoistaa hankintoja lippukunnille vaan
hyödyntää vain jo olemassa olevia tavaroita. Jos järjestät tapahtumaa Evolla, ota
selvää mitä sinne on jo varastoitu.

POHDITTAVAKSI JA PÄHKITTÄVÄKSI:
>
>
>
>
>

Onko tapahtumalla yhteiset hankintaperiaatteet?
Voiko olemassa olevalla budjetilla toteuttaa kestäviä hankintoja? Onko
tarpeeksi rahaa priorisoituihin osa-alueisiin?
Vaikka tuote tai palvelu olisi itsessään kestävä, onko sen kuljettaminen
kannattavaa?
Voisitteko hyödyntää paikallista kierrätyskeskusta tai sopia edellisten tai
samanaikaisten projektien kanssa keskitetyistä hankinnoista?
Voiko tapahtumassa hyödyntää edellisten leirien kalustoa?
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MUONITUS
Tapahtuman ruokahuolto tuottaa usein ruokahävikkiä, joka kannattaa huomioida
etukäteen suunnittelussa. Ruokahävikin hyödyntäminen tapahtuman aikana on
mahdollista ja kannatettavaa, mutta vaatii resursseja muun muassa ruoan
säilytyksen suhteen. Johonkin osallistujamäärään asti edellispäivän puuro taipuu
sämpylöiksi tai perunamuusi rieskoiksi. Isommissa tapahtumissa samaa ruokaa voi
esimerkiksi kierrättää eri alaleirien tai muiden ryhmittymien välillä. Hävikkiä
vastaan voidaan kuitenkin taistella tehokkaasti jo suunnitteluvaiheessa.
Tapahtuman ruokalista voidaan koota sillä tavalla, että ylijäämää voidaan
hyödyntää seuraavan ruoan toteutuksessa. Jos haluat, ettei ruokaa jää milläkään
aterialla yli, täytyy Sinulla olla visio kaikkien komponenttien jatkokäytöstä. Pilvin
pimein meillä on niksilehdet ja –palstat täynnä vinkkejä ylijäämään
hyödyntämiseen. Siis rosolli kasvissosekeitoksi ja kurkkuviipaleet tsatsikiksi!
Huomioidaan kuitenkin hygienia kaikessa toiminnassamme.
Ruoka on yksi eniten tapahtuman hiilijalanjälkeä kerryttävä asia, minkä vuoksi
kasvissyönti on tosi jees. On myös merkillepantavaa, että monet kasvipohjaiset
tuotteet säilyvät paremmin huoneenlämmössä kuin vastaavat eläinperäiset, minkä
vuoksi kasvisruoka vähentää kylmäsäilytystarpeen määrää. Tässä ohjeessa emme
jaa hyviä reseptejä tai käytäntöjä muutosvastarinnan teilaamiseksi, sillä
kokemuksemme mukaan näistä löytyy jo tietoa ja onnistuneita kokemuksia.
Kestävät elämäntavat omaksutaan partiokasvatuksen kautta (tai ainakin me
toivomme näin). Jos ruoan suhteen tuntuu siltä, ettet tiedä mistä aloittaa, tukea on
varmasti saatavilla.
Tapahtumissa ruokatuotteita tarjotaan myös usein osallistumismaksuun
sisältyvien aterioiden ulkopuolella esimerkiksi leirikioskissa tai -kahvilassa. On
hyvä pohtia, mikä rooli omakustanteisilla ”herkuilla” on osallistujan
leirikokemuksessa ja miten leirikioskilla käymisestä ei tule tarkoituksettomasti
pakollista ohjelmanumeroa. Emme kannusta ohjaamaan osallistujia käyttämään
tarkoituksella paljon rahaa kahvilapalveluihin, jos tiedostetaan merkittävä riski
osallistujien eriarvoistamiseen ja erilaiseen tapahtumakokemukseen. Jos
tapahtumassa halutaan tarjota jokin elämys ruoan muodossa, kannattaa harkita
sen kustannusten sisällyttämistä kaikille yhteiseen osallistumismaksuun.

POHDITTAVAKSI JA PÄHKITTÄVÄKSI:
>
>
>

Voiko tapahtuman ruokaylijäämää lahjoittaa jonnekin? Missä asiasta
viestitään (esim. Facebook-ryhmä)?
Hyödynnättekö ruokahuollossa valmiita kasvisruokareseptejä? Onko
sekasyöjillä mahdollisuus kasvisruokaan?
Voiko tapahtumanne hyödyntää muiden ylijäämää? Voisitteko tehdä
yhteistyötä kaupan tai ravintolan kanssa?
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TILPEHÖÖRIT
Kaiken maailman tilpehöörit kuuluvat asiaan ja me ymmärrämme sen. Yleensä
partiossa mittaamme kuitenkin vain hinta-laatusuhdetta pitääksemme
osallistumismaksut mahdollisimman matalina. Partio on kasvatustoimintaa, joka
pyrkii huomioimaan yksilöiden sosioekonomiset tilanteet. Kestävän kehityksen
kannalta meidän täytyy kuitenkin tehdä valintoja – toki pitäen kiinni kaikista
edeltävistä periaatteista. Siksi puhummekin myös kasvatus-haittasuhteesta eli
puntaroimme sitä, miten saavutamme tapahtumakohtaisen kasvatustavoitteen
minimoimalla hankinnasta koituvat päästöt ja huomioimalla tuotteen elinkaaren,
mutta samalla arvioiden tuotteen hankinnasta seuraavaa kasvatuksellista
vaikuttavuutta. Jos tuotteen tai palvelun kasvatuksellinen funktio on tarkkaan
mietitty, voi esimerkiksi ympäristöllekin haitallisemman asian hankkiminen olla
perusteltua. Pidä kuitenkin jalat maassa ja maalaisjärki päässä, kun yrität miettiä,
kuinka kasvatuksellinen tapahtuma ilotulitus on.
Optimitilanteessa tapahtuma saa aikaan muutoksen yksilön omassa toiminnassa ja
sitä kautta osallistujan koko lähiympäristössä. Partiolaisia on Suomessa 65 000 ja
joka viides suomalainen on tai on ollut partiossa. Kun vielä lisäät näihin lukuihin
perheen, kaverit ja sukulaiset, puhutaan melko merkittävästä muutosvoimasta,
joka saadaan aikaan puhtaalla kasvatuksella. Mieti sitä.

POHDITTAVAKSI JA PÄHKITTÄVÄKSI:
>
>
>
>

Voidaanko tapahtumassa toteutettavaa somistusta hyödyntää ohjelmassa
tai tapahtuman jälkeen?
Kannattaako banneriin painaa tapahtuman päivämäärä, jos samanlaisia
tai -nimisiä tapahtumia on tulossa vielä tulevaisuudessa?
Pyrkiikö tapahtuma minimoimaan tulostamista ja laminointia?
Mitä leiritunnisteilla ja -huiveilla tavoitellaan? Mitä keksitään halpojen,
epäeettisten ja kestämättömien vaihtoehtojen tilalle? (Finnjamboree
Roihulla huivit tuotettiin yhteistyössä GlobeHopen kanssa
ylijäämäkankaista, vastaavia esimerkkejä löytyy esim. Hämeen ja
Pääkaupunkiseudun partiolaisten leireiltä.)
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JÄLLEENMYYNTI
Juuh. Jälleenmyynnistä haluaisimme sanoa paljon, mutta sitä emme ole vielä
ehtineet uudistamaan tässä järjestössä. Pysy siis kuulolla!
Tavoitteenamme on, että kaikki partion puolesta hankittavat tavarat voitaisiin
varastoida ja dokumentoida selkeästi sekä koota yhteiseen järjestelmään, josta
kuka tahansa niin partioprojekti kuin yksityishenkilökin voisi hankkia tuotteen ja
pidentää sen elinkaarta.

POHDITTAVAKSI JA PÄHKITTÄVÄKSI:
>
>
>

>

Onko tuotteelle mietitty jatkosijoituspaikka jo ennen sen hankkimista?
Kuinka tehokkaasti pystytte hyödyntämään olemassa olevaa materiaa
esimerkiksi Evon varastolta?
Pystyttekö tekemään yhteistyötä muiden tapahtumien kanssa, jotka
järjestetään samaan aikaan, peräkkäin, lähellä toisiaan tai samalla
alueella? Jos tarvitaan 200 pyykkipoikaa tiistaina ja toinen tapahtuma
tarvitsee niitä torstaina, kannattaako kaupasta hakea 400 pyykkipoikaa?
Miten markkinoitte jälleenmyyntiä esimerkiksi lähialueen asukkaille?
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4. YHDENVERTAISUUS
Yhdenvertaisuuden ja tasa-arvon saralla olemme tehneetkin partiossa paljon, ja
kannustamme tutustumaan jo tuotettuihin materiaaleihin.

Katso nämä!
>

Helppo tulla –tunnus
”Helppo tulla -tunnus on luotu auttamaan partion tapahtumien
ja kurssien järjestäjiä tunnistamaan ja huomioimaan erilaisia
seikkoja, jotka saattavat hankaloittaa tai estää yhdenvertaisen
osallistumisen.”
Partiotapahtumien saavutettavuusohje
o
”Ohje pyrkii auttamaan erilaisten saavutettavuuteen liittyvien
asioiden huomioimisessa.”
Turvallisemman tilan periaatteet (esimerkkinä Partion keskustoimisto
Partioasema Helsingissä)
Jokainen saa olla Partioasemalla oma itsensä ja tulla kuulluksi omana
itsenään.
Siksi vieraillessamme Partioasemalla:
o
Olemme avoimia ja kuulemme ja kuuntelemme. Partio on
vastavoima kiusaamiselle, syrjinnälle ja häirinnälle. Partioasema
on näistä vapaa alue.
o
Emme oleta. Emme tee oletuksia identiteetistä, sukupuolesta,
seksuaalisesta suuntautumisesta, partiotaustasta tai muusta
taustasta, elämäntilanteesta tai perhesuhteista. Emme oleta, että
kaikki ajattelevat samoin tai pystyvät samaan kuin minä.
o
Kunnioitamme toisten henkilökohtaista tilaa ja rajoja niin
fyysisesti, psyykkisesti kuin esimerkiksi sosiaalisestikin.
o
Välitämme ja pidämme huolta sekä itsestämme että muista ja
Partioaseman yhteisistä tiloista, välineistä ja ympäristöstä.
o
Myötävaikutamme positiiviseen ja kannustavaan ilmapiiriin.
o
Olemme luottamuksen arvoisia.
o

>

>

POHDITTAVAKSI JA PÄHKITTÄVÄKSI:
>
>
>
>

Voiko osallistumismaksussa olla vapaaehtoinen osuus, joka ohjataan
tapahtuman stipendirahastoon?
Miten ei-partiolaiset huomioidaan tapahtumassa? Entä osallistujien
mahdolliset avustajat?
Viestiikö tapahtumanne kielellä, jota kaikki ymmärtävät?
Mitkä Helppo tulla -tunnuksen osa-alueet tapahtuma täyttää?
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5. ENERGIAN KÄYTTÖ
SÄHKÖ & POLTTOAINE
Fossiiliset polttoaineet tunnetusti ovat nou nou, kun puhutaan
ympäristöystävällisyydestä. Ne ovat ehkä kuuluisimpia päähenkilöitä koko
kestävän kehityksen tarinassa – ja nyt niitä pitäisi välttää (syvä huokaus).
Sähkökäyttöiset kulkuvälineet yleistyvät ja jossakin määrin ovat hyödynnettävissä
myös partiokontekstissa. Ensimmäisenä kannattaa toki ottaa kuljetukset huomioon
tapahtuma-alueella ja pyrkiä tehokkaaseen toimintaa sekä välimatkojen
minimoimiseen. Tapahtumapaikan sisäiseen liikkumiseen voi taas hyödyntää
esimerkiksi sähköpyöriä tai vuokrattuja sähköautoja. Useastihan rakennus- ja
purkuleirillä liikutaan jalan tai pyörällä, mutta yksittäisiä tavaroita joudutaan
kuskaamaan autolla. Sähköpyöriin on saatavilla hyvin tavaratilaa, jos sellaisia
päätetään hankkia tapahtuman käyttöön.
Tällä hetkellä maailmassa kehitetään erilaisia vaihtoehtoja fossiilisten
polttoaineiden korvaajiksi, mutta selkeästi kehitystyötä on vielä paljon jäljellä.
Erilaisia biopolttoaineita sopii toki käyttää, mutta nekin aiheuttavat päästöjä.
Sähköä käytetään perinteisesti partioleireillä vähän, mutta haastamme miettimään
aurinkosähköllisiä ratkaisuja hyödynnettäväksi esimerkiksi valaistuksissa.

LOGISTIIKKA
Helppoa on olla ympäristöystävällinen, jos kukaan ei liiku minnekään ja kaikki
ottavat vain ryhmäpuhelun kotisohvalta toisilleen, mutta kotisohvalla ei koko
maailmaa paranneta. Yhteiskuljetuksia osataan hyödyntää partiossa hyvin, mutta
kaikessa logistiikassa voidaan vähentää päästöjä entistäkin enemmän. Sen verran
on jo olemassa tutkimustietoa, että partiotapahtumien kohdalla logistiikka
aiheuttaa ainakin kolmasosan koko hiilijalanjäljestä. Kuljetukset ovat siis järkevä
sektori leikata päästöjä, mutta se vaatii osallistujilta joustamista. Yleensä
tapahtumapaikalle halutaan päästä mukavasti ja mutkattomasti, mutta
tulevaisuudessa tästä saattaa kannattaa poiketa. Matkantekoon julkisilla tai vaikka
pyörällä menee siis enemmän aikaa, mutta tämä voidaan hyödyntää jo
aktiviteettien tekemiseen. Osa on tottunut siihen, että suuremmilla leireillä on
haikki eli yön yli kestävä vaellus/ retki. Nyt tämäntyyppinen ohjelma voidaan
hyödyntää osallistujien liikkumiseen tapahtumapaikalle ja sieltä pois.
Totta kai kovin monen sadan ihmisen liikuttaminen esimerkiksi polkupyörällä
vaatii paljon suunnittelua ja ei välttämättä ole ajankäytön kannalta järkevää
toteuttaa, mutta tällöin tulee varmistaa, että yhteiskuljetukset hyödynnetään
täysimääräisinä. Tekijöiden tulee varmistaa, että bussit tulevat täyteen ja
yksityisautoilua vältetään viimeiseen saakka. On totta, ettei osallistujien tai
vapaaehtoisten autoilu suoranaisesti vaikuta esimerkiksi tapahtuman budjettiin,
mutta hiilijalanjälkeen nämä voidaan lisätä. Hankalinta on nimenomaan saada
tekijät suunnittelemaan omaa liikkumistaan niin ajoissa, että heidänkin
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kuljetuksensa voidaan hoitaa keskitetysti. Jokainen osallistuva vapaaehtoinen on
kuitenkin aina tärkeä resurssi.

POHDITTAVAKSI JA PÄHKITTÄVÄKSI:
>
>
>
>
>
>

Miten järjestätte mahdollista lavaohjelmaa niin, että mahdollisimman
moni pääsee osallistumaan siihen?
Jos liikutte vesillä, miten voitte vähentää polttoaineen käyttöä?
Voiko tapahtuma-alueen valaistuksen iltaisin toteuttaa itse
aurinkosähköllä?
Miten otatte logistiikan huomioon jo tapahtumapaikan suunnittelussa?
Voiko matkustukseen käytettyä aikaa hyödyntää tapahtuman tavoitteiden
ja/ tai aktiviteettien toteuttamiseen (esim. pyöräily, juna)?
Miten minimoitte yksityisautoilun ja kuljetusmatkat tapahtumapaikalla?

6. FASILITEETIT
VESI
Nykyisillä partioleireillä lämmin suihkuvesi tuntuu olevan oletusarvo, mikä
auttaakin hyvän hygienian (sis. käsienpesu, kuukautishygienia) ylläpitämisessä.
Kannattaa kuitenkin projektin aikana tehdä linjaus lämpimän veden käytöstä.
Useamman viikon kestävässä tapahtumassa, joka sisältää esimerkiksi rakennus- ja
purkuleirin, on hyvä tarjota mahdollisuus kunnollisen hygienian ylläpitämiseen.
Voi esimerkiksi pohtia, onko vettä aina saatavilla, tiettyinä aikoina, vai ollenkaan?
Vedentarpeeseen vaikuttaa myös sää: helleleirillä kylmiä suihkuja kaivataan
useammin, lämpimiä ehkä vähemmän. Vesilaskelmissa Kannattaa huomioida myös
maastonkastelu kuivuuden ehkäisemiseksi. Tämän ohjeen kirjoitushetkellä tuntuu
ainoa toimiva ratkaisu suihkuveden saamiseksi olevan lämpökontti, joka hoitaa
vedenlämmityksen kaikkiin tarpeisiin, myös tiskiveteen. Esimerkiksi Kliffalla
(Pääkaupunkiseudun Partiolaisten piirileiri 2018) tämä kontti söi 3000 litraa
polttoöljyä, mikä ei ole taloudellisesti tai ympäristön näkökulmasta kovinkaan
hyvä ratkaisu. Vaihtoehtoina voisi miettiä muita vedenlämmitystapoja - olisiko
helpompaa lämmittää sähköllä tai aurinkovoimalla?
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KIERRÄTYS JA JÄTEHUOLTO
Hyvänä perusperiaatteena voidaan pitää, että se mitä tapahtuma-alueelle tuodaan,
tulee vielä poiskin. Ennen tapahtumaa kannattaa miettiä, mitä jäteryhmiä
tapahtumassa on ja mitä voi jo kierrättää tapahtuman aikana. Voisiko esimerkiksi
muonituksen tölkkejä kierrättää ohjelmaan? Puhdasta jätettäkin varmasti syntyy,
ja helposti saavutettavilla jätepisteillä et aiheuta purkuleirillä päänsärkyä.
Kokemuksemme mukaan vaikeinta on tilpehöörin lajittelu purkuleirillä vaiheessa,
jossa kukaan ei enää jaksa ja tiedä edes mitä se tilpehööri on. Tässäkin kohtaa
peräänkuulutamme suunnittelun ja ennakoimisen tärkeyttä: milloin jäteastiat
lähtevät tapahtuma-alueelta pois vai ovatko ne paikalla loppuun asti? Viekas
temppu voisi olla se, että sekajäteastiat viedään ensin pois, milloin loput artikkelit
on pakko kierrättää. Jätteiden lajittelemiseen ja poisviemiseen on hyvä varata
henkilöresursseja jo purun suunnittelussa.

Materiaalia:
Helsingin kaupungin tuottama ohjekirja tapahtumajärjestäjille (2019)

POHDITTAVAKSI JA PÄHKITTÄVÄKSI:
>
>
>
>
>
>
>

Lämpimän veden määrä: aina saatavilla, ei aina saatavilla?
Mikä oikeastaan on ”lämmintä” vettä? (ts. ei tarvitse kiehua)
Mitä vaihtoehtoisia tapoja on lämmittää vesi?
Voisitteko tarjota tapahtumajärjestäjän puolesta biohajoavat pesuaineet
kaikille osallistujille? Huomioi myös mahdollisuus kumppanuuteen.
KATSO kohta Hankinnat!
Jaksaako tapahtumassa kierrättää, vaikka ei muuten jaksaisi purkaa?
Miten tätä tuskaa voisi helpottaa?
Miten varmistetaan, että jokainen tapahtuman osallistuja osaa oikeasti
kierrättää?
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7. KESTÄVÄ KEHITYS
PROJEKTIORGANISAATIOSSA
Seuraavaksi muutama sana organisaatioista, jonka suunnittelusta kerrotaan myös
Suomen Partiolaisten isojen projektien ohjeessa. Tämä ohje ei tosiaankaan ehdota
mitään valmista mallia, sillä saatat haluta tehdä päätökset itse.
Kestävä kehitys koskettaa kaikkia vapaaehtoisia, mutta sen vastuuttaminen
tietyille henkilöille on kannattavaa. Tässäkin asiassa jaettu vastuu voi tuottaa
haasteita. Samalla tavalla kuin projektiorganisaatioista löytyy yleensä viestinnän ja
markkinoinnin osa-alue, kaikki tekijät harrastavat silti viestintää. Tässä osiossa
listaamme eri tasoille tehtäviä, jotka tulisi hoitaa asioiden varmistamiseksi. Keke
tulee siis huomioida jo projektisuunnitelmaa laadittaessa. Osallistujakunta
vaikuttaa siihen, millaisia erityistarpeita tulee ottaa huomioon.
Suomen Partiolaisten kestävän kehityksen ryhmä auttaa sinua enemmän kuin
mielellään räätälöimään tapahtumaasi sopivat keinot sisällyttää tämän ohjeen
aiheita. Voi olla, että ohje on kirjoitettu silmällä pitäen suurempia tapahtumia
(johtuen kirjoittajien kokemuksista), mutta yhtä hyvin voit poimia alla olevia
vastuita lippukunnan retkenkin toteutukseen. Yhteydenottoanne innolla odottaen!

Tapahtuman-/ leirinjohtaja
>

Rooli linjata, mitä halutaan saada aikaan.

Vastuullisuusjohtaja (Staabi/ Leiritoimikunta tms.)
>
>
>

Rooli vaatia perusteluja päätöksille keken kannalta
Muistuttaa ja tuoda esille kestävän kehityksen näkökulmia
Huolehtia mittaamisesta ja tulosten raportoinnista

Esteettömyystiimi
>
>
>
>
>

Peseytyminen
Fyysinen esteettömyys
Turvalliset tilat
Henkinen turvallisuus
Aistit (tulkkaus, induktiosilmukka, melu)

Ohjelman keke-konsultti
>
>

Varmistaa, että ohjelman toteutuksessa otetaan huomioon osallistujien
erityistarpeet ja että niistä viestitään. (kulkureitit, materiaalit)
Huolehtii, että ohjelma suunnitellaan kestävästi.
o
Esim. henkilö on jo päättämässä, järjestetäänkö tapahtumassa
ilotulitus, eikä hän pohdi miten ilotulitus järjestetään
mahdollisimman kestävästi.

Hankintojen ja jälleenmyynnin keke-konsultti/ -konsultit
>
>

Osaa tuoda pöytään uusia kestävämpiä hankintakohteita
Pohtii hankinnan koko elinkaarta
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>
>
>
>

o
Hankinnoissa kaikki täytyisi lähteä ohjelman tarpeista
Huolehtii tavaroiden loppusijoituspaikasta
Ylläpitää jälleenmyyntijärjestelmää ja kommunikoi seuraavien projektien
kanssa
Tapahtuman polttoaineiden ympäristöystävällisyys
Mahdollisesti tapahtuman päästöjen kompensointi
(Organisoi päästöjen mittaamisen tapahtuman jälkeen ja vertaa aiempiin
vastaavan kokoisiin tapahtumiin)

Hiilijalanjäljen laskeminen
>
>

>
>

>

Yhden tahon (hankinnat?) vastuulla laskea lopullinen tulos ja koordinoida
prosessia, mutta voidaan myös hajauttaa osa-alueille.
Hiilijalanjäljenkin laskemista helpottaa, kun hankinnat toteutetaan
valmiiksi määritellystä katalogista, eikä jokainen taho kilpailuta asioita
erikseen.
Sitran laskuri löytyy osoitteesta ja on ladattavissa omalle koneelle täältä:
https://blogs.helsinki.fi/hiilifiksu/laskuri/
Suomen ympäristökeskuksen laskuri (alun perin yrityksille, energian
käytön laskuri laajempi kuin Sitralla):
https://www.syke.fi/download/noname/%7B486D0D8F-1933-457E8BFF-6EFEFB841CF6%7D/78425 Ohje laskurin käyttöön:
https://www.syke.fi/download/noname/%7B76F0EE62-81F1-4524A770-137307EE750F%7D/78424
Vinkkejä kestävän tapahtuman järjestämiseen:
https://www.sitra.fi/blogit/vinkkeja-kestavien-tapahtumientoteuttamiseen-hiihtokilpailuista-kokouksiin/
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VIESTINTÄ
(ota tämäkin huomioon organisaatiossa!)
Viestintää täytyy miettiä aina, myös keken kohdalla. Tätä ohjetta kirjoittaessamme
olemme kohdanneet muutosvastarintaa kestävän kehityksen tiimoilta ja se on
osaltaan ymmärrettävää, sillä puhummehan vaikutukseltaan merkittävästä ja
partiossa suhteellisen tuoreesta asiasta. Yleensä kaikki on kuitenkin kiinni siitä,
miten asiat esitetään ja miten niitä perustellaan. Älä siis lannistu ja ajattele
positiivisuuden kautta! Kaikki kunnioitus sille, että teet näitä juttuja. <3

POHDITTAVAKSI JA PÄHKITTÄVÄKSI:
>
>
>
>
>

Kuka tai ketkä organisaatiossa vastaa/-vat kestävästä kehityksestä?
Keneltä he saavat tukea?
Missä vaiheessa tehdään päätös kompensoinnista ja hiilijalanjäljen
laskemisesta?
Miten kestävän kehityksen mukaista ajattelua ja toimintatapoja edistetään
tekijöiden kesken?
Miten pysytään kartalla kaikista projektin hankinnoista?
Miten osallistujalle näkyy se panostus, joka organisaatiossa on tehty
kekeen?

8. KEKE-KUMPPANUUDET
Kumppanit parhaimmillaan voivat helpottaa ja vahvistaa kestävän kehityksen
ratkaisuja tapahtumissa. Kumppaneita voi löytyä niin järjestö- kuin yrityspuolelta
joko siksi, että niillä on vahvaa asiantuntijaosaamista kestävän kehityksen joltain
osa-alueelta tai siksi, että heillä on kestävän kehityksen arvot voimakkaasti osana
omaa toimintaansa ja he haluavat yhteistyön avulla kertoa niistä. Voidaan jopa
sanoa, että harva yritys EI halua kertoa omista kestävän kehityksen toimistaan tai
vastuullisuudestaan – kyse on enemmänkin siitä, millä he saavat kerrottua siitä
parhaiten. Voisiko teidän tapahtumanne olla hyvä mahdollisuus siihen?!
Kumppanuudet perustuvat joko puhtaaseen lahjoitukseen ja tukeen tai
vastikkeelliseen yhteistyöhön, jossa kumppani olettaa saavansa yhteistyöstä jotain
mielekästä itselleen. Monesti yritys/organisaatio näkee yhteistyön
markkinointitoimenpiteenä ja mahdollinen partiotapahtumaan tarjottava resurssi
tulee markkinoinnin budjetista. Näin ollen kumppania kiinnostaa kovasti, miten
hyvin se voi hyödyntää yhteistyötä omassa viestinnässään vahvistaessaan omaa
“keke-brändiään”. Toinen nouseva trendi on yrityksen oman henkilökunnan
sitouttaminen, missä mahdollistetaan työntekijöille esimerkiksi tietyn työajan
käyttäminen partion kanssa toteutettavan yhteystyön toteuttamiseksi. Tällöin
yrityksen asiantuntijat voivat esimerkiksi tulla kouluttajaksi partion
projektiryhmille. Viestintä on joka tapauksessa yleensä aina hyvin tärkeässä
roolissa osapuolien yhteistyöstä sovittaessa ja sitä toteutettaessa, minkä vuoksi
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tapahtumanne viestintäporukka kannattaa pitää mukana
kumppanuuskeskusteluissa.
Kumppaneita voi löytää moneen eri ratkaisuun. Tapahtuma voi etsiä kumppaneita
puhtaasti tapahtuman infraan, rakentamiseen tai ohjelmasisältöihin.

POHDITTAVAKSI JA PÄHKITTÄVÄKSI:
>

>

>
>

>
>

>

Mikä taho voisi tarjota helpotusta, ettei ruokahävikkiä tapahtuisi niin
paljon? Onko se ruokatoimittaja, joka opastaa kestäviin välipaloihin myös
ohjelman muodossa vai ehkä paikallinen toimija, joka hakee hävikkiruoan
paikalliseen toimintaan?
Jos tapahtumassa on valmis ruokatoimittaja, onko erikseen
erikoisruokavaliokeittiö, jossa voidaan tehdä ruokaa tiettyjen
ruokatoimittajien kanssa?
Mikä taho voisi tukea materiaalikierrätystä?
Millaista keke-ohjelmaa tapahtumaan halutaan ja kuka voisi tarjota sitä
maksuttomasti?
o
Ohjelmasisällöistä voi tehdä myös jotakin laajempaa viestintää
(kestävät ruokalajit, vastuullinen taloudenpito, nettietiketti,
tapahtuman energiatehokkuus, jne.)
Voisiko jokin kuljetusyritys olla kumppanina ja näin tukea
yhteiskuljetuksia?
Miten voisitte parhaiten kertoa kestävän kehityksen ratkaisuista
tapahtumassamme?
o
Kumppanit ovat kiinnostuneita näistä ratkaisuista ja halukkaita
myös kertomaan tukevansa tämänkaltaista innovatiivista
tapahtumaa.
Haluatteko tapahtumana olla mukana jossakin suuremmassa ilmiössä ja
sitä kautta tehdä yhteistyötä joidenkin kumppaneiden kanssa (esim.
Itämeren suojelu ja Muumit ja John Nurmisen Säätiö)?

Kumppanuuksia mietittäessä kannattaa tutustua SP:n kumppanuusstrategiaan, ja
sen sisältöihin. Strategia pohjautuu arvopohjaiseen lähestymiseen
kumppanuuksista sovittaessa, ja siitä voi saada hyviä ideoita
kumppanuusneuvottelujen sisällöksi. Samoin kannattaa tutustua SP:n hallituksen
hyväksymiin Kumppanuustoiminnan eettisiin periaatteisiin. Neuvotteluihin saa
tukea myös SP:n kumppanuusryhmästä, joka toimii SP:n yhteiskuntasuhteiden
valiokunnan alaisuudessa. Samoin kuin Vastuullisuusryhmäkin.
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