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Lahden alueen partiolaiset ry

TOIMINTAKERTOMUS 2019
Yleistä
Lahden alueen partiolaiset ry (LAP) on aluejärjestö, joka toimii lahtelaisen
partiotoiminnan yhteistyöelimenä ja koordinaattorina. Lahden alueen
Partiolaisiin kuuluu 11 lippukuntaa. Vuosi 2019 oli Lahden alueen partiolaiset ry:n
10. toimintavuosi.
Lahdessa aluejärjestön toiminta on alkanut järjestäytyneenä 1960-luvun lopussa.
Partiolaisten aluejärjestölle on Lahdessa sijansa. Jo edesmenneen Lahden
partiokillan jälkeen ovat vanhat perinteen ehtineet osittain häviämään.
Seitsemän ensimmäisen toimintavuotensa aikana LAP on palauttanut kadonneita
perinteitä ja pyrkinyt luomaan aluejärjestön toimintatapoja.
Lahdessa lippukuntien kokoontumispaikat sijaitsevat kohtalaisen kattavasti eri
puolilla kaupunkia; useimmissa kantakaupungin kaupunginosissa toimii jokin
lippukunta. Uudet lapsirikkaat asuinalueet ovat tulevien vuosien haasteita
edelleen. Lippukuntien kolot eivät kaikilta osin sijaitse siellä missä lapset asuvat.
Vuonna 2019 partio tavoitti Lahdessa n. neljä prosenttia 7–22-vuotiaiden
ikäluokasta. Viikoittaisessa toiminnassa oli mukana noin 550 alle 22-vuotiasta
partiolaista. Kaikkiaan vuonna 2019 partiossa oli mukana n. 750 lahtelaista.
Lippukuntien sudenpentulaumat, seikkailijajoukkueet ja tarpoja-, samoaja- ja
vaeltajavartiot kokoontuivat toimintakauden aikana viikoittain ja järjestivät omia
retkiään.
Lahden alueen partiolaiset ry jakoi Lahden kaupungin partiolaisille annetut
avustusrahat ennalta sovittujen kriteerien mukaan.

Lahtelaisten lippukuntien toiminta
Viikoittainen partiotoiminta on suurimmaksi osaksi lippukuntien itsenäistä
toimintaa. Lahtelaisten partiolaisten ikäkausitoimintaa järjestettiin vuoden 2019
aikana 10 lippukunnassa. Niissä toimii yhteensä 678 jäsenmaksun maksanutta
partiolaista. Alle 22-vuotiaita lapsia ja nuoria on 550.
Lippukuntien viikoittainen toiminta tapahtuu ikäkausittain jaetuissa
pienryhmissä: 7–9-vuotiaiden laumoissa, 10–12-vuotiaiden
seikkailijajoukkueissa, 12–15-vuotiaiden tarpojavartioissa, 15–17-vuotiaiden
samoajavartioissa ja 18–22-vuotiaiden vaeltajaryhmissä. Lisäksi lasten ja
nuorten kasvua oli tukemassa noin 200 aikuista. Ikäkausiryhmiä toimi
lahtelaislippukunnissa noin 60.
Tärkeimpiä lippukuntatoiminnan osa-alueista ovat erilaiset retket, purjehdukset
ja leirit. Vuonna 2019 lippukuntien ikäkausiryhmillä ja lippukunnilla oli 108
retkeä, joihin osallistui yhteensä yli 1600 partiolaista. Jokainen lahtelainen
ikäkausiryhmä kävi vuoden aikana viikkotoiminnan lisäksi keskimäärin kaksi
kertaa retkellä.
Lippukunnat keräsivät varoja toimintaansa pääasiassa yrityksille tai
yksityishenkilöille tehtävinä talkoina. Lisäksi lähes kaikki lippukunnat keräsivät
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varoja myös Hämeen Partiopiirin Joulukampanjassa myymällä partiolaisten
adventtikalentereita ja joulukortteja.
Lippukuntien jäsenmäärä 31.7.2019 (jäsenmaksukauden loppu).

Lippukunta

Jäsenmäärä

Harjunalustan Siniveljet ry

40

Joutjärven Tapulitytöt ry

103

Lahden Ilvesveikot ry

8

Lahden Katajaiset ry

61

Lahden Siniset ry

79

Lahden Versot ry

53

Launeen Lähdesiskot ry

67

Lähteen Vartijat ry

70

Nastapartio ry

171

Sinisissit ry

26

Yhteensä

678

Ohjelma- ja koulutustoiminta
Ryhmänohjaajakurssi 1/2019
osa 1 18.-20.1.2019, Rismalahti, Asikkala
osa 2 24-.25.8.2019 Siikaniemi, Hollola
Ryhmänohjaajakurssi 2/2019
osa 1 13.-15.9.2019, Rismalahti, Asikkala
osa 2 25.-26.1.2020, Bp-maja, Hollola
Vuoden 2019 aikana Lahden alueen partiolaiset
järjesti kaksi samoajaikäisille (15-17 -vuotiaat) suunnattua
Ryhmänohjaajakoulutusta.
Ryhmänohjaajakoulutus on osa samoajaohjelmaa ja siihen sisältyy
lähikoulutusjaksojen lisäksi myös vähintään puolen vuoden mittainen
johtamisharjoittelu. Koulutuksen laajuus on 10 op ja se on Koulutuskeskus
Siviksen tukemaa.
Koulutuksen johtajina toimivat Lasse Lehtinen ja Maija Ilmonen ja niille
osallistui kaikkiaan 37 (24+13) kurssilaista Lahden ja lähialueen lippukunnista.
Kouluttajina kurssilla toimivat Joona Halinen (Hollolan Hirvenhiihtäjät ry), Otto
Hertsi (Hollolan Hirvenhiihtäjät ry) ja Harri Halmejärvi (Lahden Siniset ry) sekä
Vilja Vihervuori (Harjunalustan Siniveljet ry).

Samoaja- ja vaeltajatapahtuma Ulappa
Lahden alueen partiolaisten samoaja- ja vaeltajatapahtuma Ulappa järjestettiin
toimintavuoden aikana purjehtivana retkenä 31.6.-2.7.2019, jonka aikana
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samoajat purjehtivat partioveneillä Päijänteellä vieraillen eri luontokohteissa.
Retken tukikohtana toimi Harjunalustan Siniveljien partiomaja
Virmailansaaressa Padasjoella.
Samoaja- ja vaeltajatapahtuma on samoajien ja vaeltajien itse järjestämä ja
suunnittelema Lahden alueen partiolaisten ohjauksessa järjestettävä
ohjelmatapahtuma. Tapahtuman aikana suoritetaan ikäkausiohjelman mukaisia
aktiviteetteja.
Ulappa -tapahtumaan osallistui yhteensä 17 (15-22 -vuotiasta) partiolaista ja sen
johtajana toimi Veikka Valtanen Harjunalustan Siniveljistä.

Kokoikäkauden tarpojatapaaminen
Koko ikäkauden tarpojatapaaminen (KITT) on alueellinen tapahtuma, jossa
kaikki Lahden ja lähialueen tarpojavartiot ovat yhdessä paikalla. KITT:n aikana
tarpojat tutustuvat myös muihin tarpojaikäisiin partiolaisiin.
Tapaamisissa ovat paikalla myös tarpojien vartionjohtajat sekä tarpojaluotsit.
KITT:ssä tehdään sellaisia aktiviteetteja, jotka vaativat paljon porukkaa, ovat
ohjelman vaikeimpia aktiviteetteja, joita on hankala toteuttaa kololla tai jotka
vaativat jonkun asiantuntijan paikalle.
Lahden alueen partiolaisten Kitt järjestettiin 13.10.2019 Siikaniemen
kurssikeskuksessa Siikaniemessä. Tapahtuman johtajana toimi Anu Liukkonen
Lahden Katajaisista ja sille osallistui 32 tarpojaa, 5 samoajaa tekijäpesteissä sekä
2 aikuista.

Rentokisat
Samoajille, vaeltajille ja aikuisille eli lippukukuntien
johtajaikäisille suunnattu johtajahuollollinen ja
leikkimielinen partiotaitokilpailu, Rentokisat,
kilpailtiin Nastolan metsissä 12.-13.10.2019.
Rentokisojen kilpailunjohtajana toimi Timo Hannonen
ja sille osallistui kaikkiaan 18 kilpailijaa ja 5 tekijää.

Muut ohjelmatapahtumat:
Itsenäisyyspäivän soihtu- ja kynttiläkulkueet
Lahdessa järjestettiin perinteinen itsenäisyyspäivän soihtukulkue 6.12.2019,
jonka järjestely vuorossa oli Lähteen Vartijat ry. Kulkueeseen osallistui noin 170
marssijaa. Kulkueen jälkeen Lahden alueen partiolaiset järjestivät
hartaustilaisuuden Lahden Ristinkirkossa, jossa niiden lippukuntien jäsenillä,
jotka eivät järjestäneet omaa lupauksenantotilaisuuttaan oli mahdollisuus antaa
partiolupauksensa.
Nastolassa järjestettiin myös perinteinen kynttiläkulkue Nastapartion toimesta,
johon osallistui noin 75 marssijaa. Kulkueen jälkeen Nastolan kirkossa oli
lupauksenantotilaisuus sekä iltahartaus.
Yhteiskuljetukset
Lahden alueen partiolaiset järjestivät toimintavuoden aikana yhteiskuljetuksia
Lahden ja Päijät-Hämeen alueen lippukunnille Hämeen Partiopiirin Reissu19
partioparaatiin, Ilves19 piirileirille sekä Suomen Partiolaisten Johtajatulet
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tapahtumaan. Osallistujia yhteiskuljetuksiin oli seuraavasti:
Reissu19, Hämeen Partiopiirin partioparaati Tampereella: 92
matkustajaa
Ilves19, Hämeen Partiopiirin piirileiri Evolla:245 matkustajaa
Johtajatulet, Suomen Partiolaisten johtajatapahtuma Evolla: 24
matkustajaa

Viestintä
Viestintätiimin jäseninä toimivat Samuli Luomalahti ja Jani Vestola.
Pääviestintäkanavia toimintavuoden aikana olivat yhdistyksen
intersivut osoitteessa www.lap.partio.fi, Facebook-sivut sekä Instagram.
Yhdistyksen sähköisen uutiskirje kLAP:n kehittämistä jatkettiin edellisen
toimintavuoden lopussa ilmestyneen ensimmäisen version pohjalta. Julkaisua
jaettiin jäsenlippukuntien johtokolmikolle (lippukunnanjohtaja, ohjelmajohtaja ja
pestijohtaja) toimintavuoden aikana kuusi kertaa.
Lisäksi yhdistys teki kohdennettua sähköpostiviestintää sekä Facebookmarkkinointia tarpeelliseksi katsomiensa tapahtumien ja asiakokonaisuuksien
osalta.
Markkinointitapahtumat:
Lahden alueen partiolaiset osallistuivat kuluneena vuonna seuraaviin partion
markkinointitapahtumiin:
19.5.2019 Iloinen päivä perhepuistossa, Laune sekä
29.-30.8.2019 Lasten ja nuorten harrastemessut, Messukeskus, Lahti
Tapahtumien tavoitteena oli markkinoida partiotoimitaa alakouluikäisille lapsille
ja nuorille sekä myös heidän vanhemmilleen. Tapahtumat keräsivät yhteensä
arviolta 14 000 osallistujaa Lahden ja lähikuntien alueelta.
Tapahtumien toteutukseen osallistui 18 lahtelaista samoajaa, vaeltajaa ja
aikuista.

Hallinto
Hallitus
Hallitus kokoontui vuoden 2019 aikana seitsemän kertaa.
Hallitukseen kuuluivat:
Lasse Lehtinen, Lahden Siniset ry, puheenjohtaja
Maija Ilmonen, Nastapartio ry, varapuheenjohtaja
Joni Markkanen, Harjunalustan Siniveljet ry
Jani Vestola, Nastapartio ry
Samuli Luomalahti, Lähteen Vartijat ry
Kokouksien esittelijänä ja sihteerinä toimi Hämeen Partiopiirin ry:n
aluepäällikkö Petri Louko
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Sääntömääräiset kokoukset
Sääntömääräinen kevätkokous pidettiin 25.3.2019 Kallentalolla. Kokouksessa oli
läsnä kymmenen valtuutettua kokousedustajaa neljästä lippukunnasta.
Kokouksessa käsiteltiin sääntömääräiset asiat. Kokouksen puheenjohtajana toimi
Lasse Lehtinen Lahden Siniset ry:stä.
Sääntömääräinen syyskokous pidettiin 25.11.2019 Kallentalolla. Kokouksessa oli
läsnä yhteensä 9 kokousedustajaa kuudesta lippukunnasta. Kokouksessa
käsiteltiin sääntömääräiset asiat. Kokouksen puheenjohtajana toimi Lasse
Lehtinen Lahden siniset ry:stä.

Tilintarkastajat
Yhdistyksen tilintarkastajana on toiminut PricewaterhouseCoopers Oy
tilintarkastusyhteisö.

Toimihenkilöt
Yhdistys hankki ostopalveluna Hämeen Partiopiiri ry:ltä tarvitsemansa
toimihenkilöpalvelut. Vuonna 2019 Lahden alueen partiolaiset ry käytti
toiminnanjohtajan, aluepäällikön, tiedottajan, taloussihteerin ja
toimistosihteerin palveluita.

Lippukunnat
Yhdistyksessä jäsenenä oli 10 lippukuntaa, joista 4 oli poika-, 3 tyttö- ja 3
yhteislippukuntaa.
Jäsenet 31.12.2019: Harjunalustan Siniveljet ry, Joutjärven Tapulitytöt ry, Lahden
Ilvesveikot ry, Lahden Katajaiset ry, Lahden Siniset ry, Lahden Versot ry,
Launeen Lähdesiskot ry, Lähteen Vartijat ry, Nastapartio ry ja Sinisissit ry.

7
Lahden alueen partiolaiset ry

Vähäntalonkatu 29, 15700 Lahti  Puh. (+358) 050 311 0930 | www.lap.partio.fi

