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KASVATUSTAVOITTEET 
-TEHTÄVÄT 
 

Seuraavilla kahdella sivulla on kouluttautujille tarkoitetut kasvatustavoitteisiin liittyvät tehtävät. 
Tehtävät voidaan tehdä ryhmässä, pienryhmässä tai yksilötehtävinä. 

Tehtävässä 2 voit halutessasi valita vain muutamia kasvatustavoite esimerkeistä. Kaikkia ei tarvitse käydä 
läpi. 

Käykää harjoitus lopuksi keskustellen läpi. Alla on tehtävien oikeat vastaukset 

 

 

Oikeat vastaukset 

1. Minkä kasvatustavoitteen alle aktiviteetti mielestäsi kuuluu? 

• Sudenpennut: suhde itseen ja suhde yhteiskuntaan 
• Seikkailijat: suhde toiseen ihmiseen, suhde itseen 
• Tarpojat: suhde ympäristöön 

 

2. Minkä kasvatustavoitteen alle kukin kuvaus kuuluu? Mihin ikäkauteen sen liittäisit?  Näistä voit 
valita muutamia, vastaus suluissa. 

• Elämänhallinta - terveys, turvallisuus, aika, sitoumukset: Osaa noudattaa totuttuja turvallisia tapoja ja 
tunnistaa vaaran.  (suhde itseen, sudenpennut) 

• Itsetuntemus ja itsensä kehittäminen: Haluaa kehittyä myös niissä asioissa, joissa ei ole 
vahvimmillaan. Uskaltaa yrittää uudelleen. (suhde itseen, seikkailijat) 

• Maailmankatsomus: Osaa hiljentyä omien ajatustensa ja elämää suurempien asioiden äärelle (suhde 
itseen, tarpojat) 

• Ihmisyyden arvostaminen: Arvostaa ihmistä ja ihmisyyttä, vaikkei hyväksy kaikkia toisen tekoja, 
mielipiteitä tai arvoja. (suhde toisiin ihmisiin, vaeltajat) 

• Rehtiys: Puuttuu kiusaamiseen. (suhde toisiin ihmisiin, tarpojat) 

• Järjestäytyneen yhteispelin hallitseminen: Osaa kertoa aikuiselle, jos joku on pielessä. (suhde 
yhteiskuntaan, sudenpennut) 

• ”Johonkin kuuluminen”, sitoutuminen: kokee yhteenkuuluvuutta (suhte yhteiskuntaan, seikkailijat) 

• Luontosuhde: Ymmärtää luonnon suuruuden. Selviytyy luonnossa myös poikkeuksellisissa 
olosuhteissa. Tiedostaa rajansa turvallisuuden kannalta.  (suhde ympäristöön, samoajat) 

• Vastuu elinympäristöstä: Pitää huolta yhteisistä tavaroista ja tiloista. Osallistuu talkoisiin 
lähiympäristönsä hyväksi. (suhde ympäristöön, tarpojat) 



 
   

1. Minkä kasvatustavoitteen alle aktiviteetti mielestäsi kuuluu? 

 

A) Esiintyjä - sudenpentujen aktiviteetti 
Tavoite: Sudenpentu saa onnistumisen elämyksiä esiintymisestä sekä esiintymiskokemusta. Sudenpentu harjoittelee ilmaisemaan itseään.  

Askeleet eli tehtävät: 
• Tiedän miten esiinnyn hyvin  
• Esitän kolme partiolaulua  
• Esiinnyn lippukunnan tilaisuudessa  
• Rakennan oman soittimen ja säestän sillä yhteistä esitystä  
• Tutustun jonkin näytelmän käsikirjoitukseen ja teen sellaisen laumani kanssa  
• Valmistan esityksen yhdessä laumani kanssa ja esitän sen  
• Käyn laumani kanssa tutustumassa teatteriin  
• Harjoittelen maskeerausta  
• Teemme lavastuksen tai koristelut tai roolivaatteen  

 

 

B) Kotiseutu - sudenpentujen aktiviteetti 
Tavoite: Sudenpentu tutustuu omaan kulttuuritaustaansa.  

Askeleet eli tehtävät: 
• Tunnistan kotikaupunkini tai -kuntani vaakunan.  
• Käyn vierailulla kotiseudullani toimivassa toisessa lippukunnassa.  
• Tutustun kotipaikkakuntani mielenkiintoiseen paikkaan.  
• Käymme tutustumassa kaupungin- tai kunnantaloon.  
• Osallistun kotipaikkakuntani tapahtumaan.  
• Käyn kotiseutuni historiallisessa kohteessa.  
• Tunnen kotipaikkakuntani nimen, tarinan ja osaan etsiä sen kartasta.  
• Tiedän mitkä ovat kotipaikkakuntani tunnuseläin ja -kasvi/kivi.  

 

 

C) Haavat ja hiertymät - seikkailijan aktiviteetti 
Tavoite: Seikkailija osaa hoitaa pienet haavat ja hiertymät.  

Kuvaus: Seikkailija opettelee tyypillisten retkellä ja kokouksissa syntyvien pienten haavojen hoitoa.  
Tehtävä:  Harjoitelkaa pienten haavojen hoitoa. 
Ohje:  Kerro ensin haavojen ja hiertymien hoidosta ja ohjeista sitten vartionjohtajat harjoittele- 
 maan vartioidensa kanssa. Anna palautetta ja opasta tarvittaessa oikea ensiapu.  

 

 

D) Seikkailijan liikunta - seikkailijan aktiviteetti 
Tavoite: Seikkailija saa vahvistusta terveille elämäntavoille.  

Kuvaus: Seikkailija osallistuu partiossa liikunta- tai urheilutapahtumaan tai lisää liikuntaa arkeensa 
ja seuraa elämäntapojaan.  

Tehtävä:  Kannustaa, rohkaista, toimia esimerkkinä  

 

 

E) Teemme linturetken aamulla - tarpojien aktiviteetti 
Tavoite: Tarpoja oppii tuntemaan lintuja ja havainnoimaan ympäristöä.  

Kuvaus:  Vartio lähtee varhain aamulla linturetkelle läheiselle lintutornille ja tunnistaa siellä 
havaitsemansa linnut.  



 
   

2. Minkä kasvatustavoitteen alle kukin kuvaus kuuluu? Mihin ikäkauteen sen liittäisit? 

 
• Elämänhallinta - terveys, turvallisuus, aika, sitoumukset: Osaa noudattaa totuttuja turvallisia tapoja ja 

tunnistaa vaaran. 

• Itsetuntemus ja itsensä kehittäminen: Haluaa kehittyä myös niissä asioissa, joissa ei ole 
vahvimmillaan. Uskaltaa yrittää uudelleen. 

• Maailmankatsomus: Osaa hiljentyä omien ajatustensa ja elämää suurempien asioiden äärelle 

• Ihmisyyden arvostaminen: Arvostaa ihmistä ja ihmisyyttä, vaikkei hyväksy kaikkia toisen tekoja, 
mielipiteitä tai arvoja. 

• Rehtiys: Puuttuu kiusaamiseen. 

• Järjestäytyneen yhteispelin hallitseminen: Osaa kertoa aikuiselle, jos joku on pielessä. 

• ”Johonkin kuuluminen”, sitoutuminen: kokee yhteenkuuluvuutta 

• Luontosuhde: Ymmärtää luonnon suuruuden. Selviytyy luonnossa myös poikkeuksellisissa 
olosuhteissa. Tiedostaa rajansa turvallisuuden kannalta. 

• Vastuu elinympäristöstä: Pitää huolta yhteisistä tavaroista ja tiloista. Osallistuu talkoisiin 
lähiympäristönsä hyväksi. 

 


