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Yleistä
Lahden alueen partiolaiset ry (LAP) on Lahden alueen lippukuntien aluejärjestö, joka toimii
lahtelaisen partiotoiminnan edustajana, yhteistyöelimenä ja alueellisena koordinaattorina.
Lahden alueen partiolaisiin kuuluu 9 lippukuntaa (Liite 1). Lippukuntien eri puolilla kaupunkia
sijaitsevat kokoontumispaikat mahdollistavat osallistumisen partiotoimintaan jokaisessa
kaupunginosassa.
Pääasiallinen partiotoiminta tapahtuu lippukunnissa – joissa toimii yhteensä noin 800 eri-ikäistä
partiolaista, joista alle 22-vuotiasta lapsia ja nuoria on noin 550. Lasten ja nuorten kasvua on
tukemassa noin 250 aikuista erilaisissa tehtävissä.
Lahden alueen partiolaiset järjestävät toimintaa kaikille ikäkausille ja tapahtumissa huomioidaan
myös aikuiset partiolaiset. Toiminnassa käytetään monipuolisesti partiomenetelmän eri osa-alueita
kuten tekemällä oppimista, toimintaa luonnossa ja vartiojärjestelmää.
Lahden alueen partiolaiset osallistuvat myös Lahden kaupungin nuorisotoimen, Lahdessa toimivien
nuorisojärjestöjen, ja seurakuntien yhteistoimintaan. Partiotoimintaa esitellään monipuolisesti
erilaisissa tapahtumissa.

Suomen Partiolaisten visio:
Partio – jokaiselle nuorelle taidot muuttaa maailmaa

Suomen Partiolaisten strategian painopiste alueet ovat:
Partio kasvaa
Partiossa on yhä enemmän lapsia ja nuoria.
Maahanmuuttajataustaiset löytävät partiosta harrastuksen itselleen.
Partio toteutuu monipuolisesti koko maassa ja luo rohkeasti uusia tapoja harrastaa.
Partio antaa taidot elämään
Partio-ohjelmasta saa taidot onnistua vielä 2040-luvullakin.
Partiolaiset vaikuttavat aktiivisesti yhteisöihinsä ja maailmaan.
Partiolaiset hillitsevät ilmastonmuutosta.
Partio on paras paikka tehdä vapaaehtoistyötä
Partio tarjoaa yhä merkityksellisemmän yhteisön ja vapaaehtoistyön aikuisille.
Partio kehittää vapaaehtoistensa osaamista monipuolisesti.
Partio välittää ja huolehtii vapaaehtoisista.
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Lahden alueen partiolaiset ry:n toiminnan tavoitteet vuosille 2021-2022 tukevat Suomen Partiolaisten
strategiaa 2021-2026 ja strategiset tavoitteet huomioidaan myös koulutus- ja ohjelmatapahtumien
suunnittelussa soveltuvin osin.
Ohjelman ja koulutustoiminnan kehittäminen:
o Lahden alueen partiolaiset ottaa huomioon koulutus- ja ohjelmatapahtumien
sisällöissä partion strategiset tavoitteet.
o Ryhmänohjaajakurssin sisältöjä kehitetään vastaamaan lippukuntien tarpeita Suomen
Partiolaisten Ryhmänohjaajakurssin tavoitteiden pohjalta.
o Ryhmänohjaajakurssien dokumentointia parannetaan ja lippukunnissa tapahtuvien
ohjaamisharjoitusten seurantaa parannetaan.
o Ryhmänohjaajakurssien toteutuksessa huomioidaan osallistujien erilaiset tarpeet
koulutusten sisältöjen osalta.
o Koulutus- ja ohjelmatapahtumista viestitään innoittavasti ja monipuolisesti.
o Ikäkausiohjelman aktiviteetit tehdään näkyviksi koulutuksista ja tapahtumista.
Osallistujat saavat merkinnän suoritetusta aktiviteetista.
o Ohjelma- ja koulutustoiminnan suunnittelussa ja ohjelmasisällöissä otetaan
huomioon Suomen Partiolaisten kunkin vuoden ohjelmapainotus, jonka teema
vuonna 2021 on katsomus ja rauhankasvatus.
o Ohjelma- ja koulutustoiminnan suunnittelussa huomioidaan ympäristöasiat ja
kannustetaan osallistujia ympäristötekoihin sekä huomioidaan yksilölliset ja
yhteisölliset mahdollisuudet vaikuttamiseen.

Lahden alueen partiolaiset tekee ympäristösuunnitelman ohjelma- ja
koulutustapahtumille.
Partion markkinointi
o Lahden alueen partiolaiset näkyvät monipuolisesti toiminta-alueensa tapahtumissa,
kuten Harrastemessuilla sekä muissa mahdollisissa paikallisissa partion
markkinointitapahtumissa, kuten vaikkapa kouluilla.
o Lippukuntia osallistetaan tapahtumien järjestämiseen.
o Lahden alueen partiolaiset selvittävät tarpeita ja mahdollisuuksia
maahanmuuttajataustaisten lasten ja nuorten harrastustoiminnan
mahdollistamiseen, jonka pohjalta työstetään tarvittaessa tarkempi suunnitelma.
o Lahden alueen partiolaiset hyödyntää viestinnässään uusia markkinointikanavia
esimerkiksi vapaaehtoistyö.fi -foorumia tai muita vastaavia.
o Yhdistys osallistaa alueen nuoria viestinnän tekemiseen.

Hallinto
Lahden alueen partiolaiset ry:n toimintaa suunnittelee ja
koordinoi hallitus.
Yhdistyksen sääntömääräiset vuosikokoukset järjestetään
maaliskuussa ja marraskuussa. Hallitus kokoontuu vuoden
aikana noin kuusi kertaa. Yhdistyksen hallitus järjestää
sääntömääräiset vuosikokoukset, jotka ovat syys- ja
kevätkokous.
Lahden alueen partiolaiset ry:n toimisto on Hämeen Partiopiiri ry:n Lahden partiotoimiston
yhteydessä, josta käsin huolehditaan toiminnan käytännön järjestelyistä ja pidetään yhteyttä
lippukuntiin sekä sidosryhmiin. Lahden alueen partiolaiset ry toimii tiiviissä yhteistyössä Hämeen
partiopiiri ry:n kanssa.
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Lahden alueen partiolaiset ry:n järjestämät ohjelma- ja koulutustapahtumat:
Ryhmänohjaaja-koulutus
Ryhmänohjaajakoulutus on osa samoajan partio-ohjelmaa. Koulutus antaa valmiudet
toimia pienryhmän johtajana ja suunnitella sekä toteuttaa partio-ohjelmaa.
Koulutukseen sisältyy puolen vuoden mittainen johtamisharjoittelu ja se toteutetaan
partiomenetelmää käyttäen.
Samoaja- ja vaeltajatapahtuma
Samoaja- ja vaeltajatapahtuma on nimensä mukaisesti samoajien ja vaeltajien itsensä
suunnittelema ja organisoima viikonloppuretki, jonka aikana suoritetaan kunkin
ikäkauden aktiviteetteja.
Tapahtuman suunnittelua ja toteutusta ohjaa erikseen nimettävä aikuinen johtaja.
Kokoikäkauden tarpojatapaaminen, Kitt
Kokoikäkauden tarpojatapaaminen on
olennainen osa tarpojaohjelmaa. Se
kokoaa vuosittain yhteen noin 40 eriikäistä tarpojaa. Tapahtuman aikana
suoritetaan erityisesti niitä
ikäkausiohjelman aktiviteetteja, joita
muutoin ikäkausitoiminnan puitteissa
olisi muutoin mahdollista toteuttaa.
Rentokisat
Rentokisat on leikkimielinen partiotaitokilpailu, joka on
johtajahuoltoa parhaimmillaan. Se kokoaa yhteen aikuisia partiolaisia yön yli kestävään
kilpailuun, jossa mennään fiilis edellä.
Partiomarkkinointitapahtumat
Partion näkyy ja kuuluu erilaisissa markkinointitapahtumissa ja mahdollisten
yhteistyökumppaneiden omissa tapahtumissa.
Muut ohjelmatapahtumat
Lahden alueen partiolaiset järjestää myös muita ohjelmatapahtumia, kuten Keilat
Kumoon -johtajahuollollisen tapahtuman marraskuussa kaikille lippukuntien pesteissä
toimiville johtajille.
Itsenäisyyspäivän soihtu- ja kynttiläkulkue
Itsenäisyyspäivän soihtu- ja kynttiläkulkueilla on monikymmenvuotinen historia ja se
kerää se on osa lahtelaista itsenäisyyspäivän perinnettä.
Kulkueet järjestetään kahdessa paikassa Lahden keskustassa Ristinkirkolla sekä
Nastolan Kirkolla. Tapahtumat päättyvät seppeleen laskuun sankarihaudoille ja
hartaustilaisuuteen.
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Lahden alueen partiotoiminnasta valtaosa on kuitenkin lippukuntien itsensä järjestämää omaa
itsenäistä toimintaa. Lahdessa partiolaisten ikäkausitoimintaa järjestetään 10 lippukunnassa, ja niissä
toimii yhteensä noin 800 partiolaista, joista alle 22-vuotiaita lapsia ja nuoria on 550. Lasten ja
nuorten kasvua on tukemassa noin 250 aikuista erilaisissa tehtävissä: johtajina, ikäkausien luotseina,
lippukunnanjohtajina, yhdistyksen sihteereinä ja rahastonhoitajina, kämppäisäntinä, leirien
kokkeina.
Lippukuntien viikoittainen toiminta tapahtuu ikäkausittain jaetuissa pienryhmissä:
7–9-vuotiaiden sudenpentujen laumoissa, 10–12-vuotiaiden seikkailijajoukkueissa, 12–15-vuotiaiden
tarpojavartioissa, 15–17-vuotiaiden samoajavartioissa ja 18–22-vuotiaiden vaeltajavartioissa.
Näitä ikäkausiryhmiä toimii lippukunnissa noin 130.
Lisäksi osassa lippukuntia toimii alle kouluikäisille lapsille ja heidän perheilleen suunnattuja
perhepartioryhmiä.
Lippukunnat keräävät varoja toimintaansa pääasiassa yrityksille tai yksityishenkilöille tehtävinä
talkoina. Lisäksi lähes kaikki lippukunnat osallistuvat Hämeen Partiopiirin
varainhankintatempaukseen joulun aikaan.
Partiolaiset voivat osallistua myös julkisyhteisöille tehtäviin talkoisiin. Ne mielletään
palvelutempauksiksi, eikä niistä yleensä edellytetä maksua, tai hinta on nimellinen. Lippukuntien
retki- ja leiritoiminta rahoitetaan pääasiassa osallistumismaksuilla.
Viikoittaisten kokousten lisäksi tärkeimpiä lippukuntatoiminnan osa-alueita ovat erilaiset leirit,
purjehdukset ja vaellukset. Lisäksi pienryhmät järjestävät omia retkiään ja vaelluksiaan aktiivisesti
kaikissa lippukunnissa. Syys- ja talvileirejä järjestetään kahdessa kolmasosassa lippukunnista, ja
niiden tyypillinen kesto on 2–4 päivää.

Lahtelaiset partiolaiset osallistuvat aktiivisesti myös Hämeen Partiopiirin ja keskusjärjestön
koulutuksiin, tapahtumiin sekä kilpailuihin.

Perhepartiolaiset voivat osallistua Hämeen partiopiirin yhteisiin tapahtumiin, kuten Reissu partioparaatiin.
Sudenpennuille (7-9 v.) Hämeen Partiopiiri järjestää sudenpentujen kevätkisat ja marraskuussa
sudenpentu -tapahtuman. Sudenpentujohtajina toimivat aikuiset eli akelat voivat kouluttautua
Akela-kursseilla sekä saada vinkkejä toiminnan toteuttamiseen akelavihjareilta.
Seikkailijoilla (10-12 v.) on mahdollisuus osallistua piirin oranssin ja vihreän sarjan
partiotaitokisoihin sekä Suomen Partiolaisten oranssin ja vihreän sarjan partiotaitojen SM-kisoihin.
Seikkailijajoukkueen aikuisille johtajille eli sammoille järjestetään sampo -kursseja, joiden lisäksi
sammot voivat osallistua sampovihjareille.
Tarpojilla (12-15 v.) on mahdollisuus kilpailla piirin ja SP:n oranssin ja vihreän sarjan
partiotaitokilpailuissa. Tarpojat voivat osallistua myös ensiapu I-kurssille ja erätaitokursseille.
Tarpojaluotseille järjestetään ikäkausijohtajan koulutusta.
Samoajat (15-17 v.) pääsevät samoajat pääsevät testaamaan kilpailu- ja suunnistustaitojaan Leon
Lenkkiin ja Hilkan Kilpaan (järjestetään toukokuussa lahdessa) sekä piirin ja SP:n
partiotaitokilpailuihin sinisessä ja punaisessa sarjassa ja yösuunnistustapahtumaan.
Lahden alueen partiolaiset ry
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Samoajille tarjoutuu mahdollisuus kartuttaa taitojaan rastipäällikkökurssilla, erätaitojen
jatkokurssilla eli tulikettukurssilla sekä ensiapu I ja Veneenohjaaja -kursseilla. Samoajaluotseille on
tarjolla ikäkausijohtajan koulutusta.
Vaeltajaikäisillä (18-22 v.) on mahdollisuus kilpailla Leon Lenkissä ja Hilkan Kilvassa ja
partiotaitojen SM-kisoissa. Partiojohtajan peruskurssi on osa vaeltaja-ohjelmaa ja kursseja
järjestetään useampi toimintavuoden aikana.
Vaeltajat voivat kartuttaa partiotaitojaan erätaitojen talvikurssilla eli hopeakettukurssilla, kisojen
järjestelytoimikuntakurssilla ja ensiapu I ja II -kursseilla. Lisäksi vesillä liikkumisen taitoja voi oppia
veneenohjaajakurssilla. Vaeltajien luotseille järjestetään ikäkausijohtajan koulutusta.
Aikuiset partiolaiset voivat osallistua Hämeen Partiopiirin järjestämille kursseille. Leon lenkki ja
Hilkan Kilpa –partiotaitokilpailu kutsuu perinteisesti mukaan myös aikuiset mahdollistajat.

Viestintä
Viestinnän tärkein tehtävä on tiedottaa Lahden alueen partiolaiset ry:n toiminnasta jäsenille.
Viestintä on pääasiassa sisäistä viestintää, mutta Lahden alueen partiolaiset ry:n toiminnasta
kerrotaan mahdollisuuksien mukaan myös ulkoisissa tiedotusvälineissä.
Viestinnän tavoitteena on tiedottaa tapahtumista jäsenille oikeaan aikaan ja houkuttelevasti, jotta
tapahtumiin saadaan mukaan mahdollisimman paljon osallistujia eri lippukunnista. Lisäksi
tavoitteena on parantaa Partion tunnettavuutta, korostaa Partion monipuolisuutta ja
suvaitsevaisuutta ja tuoda esiin partiolaisten toimia ilmastomuutosta vastaan. Viestintä tavoittaa ja
osallistaa toimintavuoden aikana myös ikäkausitoiminnan piiriin kuuluvia partiolaisia.
Sisäisen viestinnän osalta pääviestintäkanavina ovat internet-sivut, Facebook, Instagram ja
sähköpostilistat. kLAPi uutiskirjeen sisällön kehittämistä jatketaan. Tarvittaessa ajankohtaisista
asioista tiedotetaan lisäksi sähköpostilla lippukunnan-, ohjelma- ja pestijohtajille sekä sihteereille.
Lisäksi osallistutaan paikallisiin tapahtumiin ja jalkaudutaan kouluihin.
LAP:n hallitus jalkautuu toimintasuunnitelmakauden aikana lippukuntiin ja tapaa lippukuntien
vastuuhenkilöitä. Yhdessä lippukuntien kanssa etsitään keinoja tavoittaa lippukuntien jäsenistöä
entistä paremmin Lahden alueen partiolaisten tapahtumiin sekä selvittää samalla lippukuntien
tarpeita ohjelmatapahtumien osalta.
Lahden alueen partiolaiset ry hyödyntää viestinnässään tarvittaessa myös Hämeen Partiopiirin
jäsenlehti Täplää, ja sähköisiä tiedotteita.
Yhdistyksen internet-sivujen sisällön kehittämistä jatketaan edelleen vastaamaan lippukuntien
tarpeita. Sisällöntuotossa pääpaino on viestintäsuunnitelmaan perustuvalla aktiivisella ja oikea
aikaisella viestinnällä.

Talous
Lahden alueen partiolaiset ry:n talouden perustana on Lahden kaupungin myöntämä
nuorisojärjestöjen toiminta-avustus. Yhdistyksen merkittävimmät menot ovat järjestötyöntekijöiden
työajan korvaus sekä lippukuntien toimintaa tukevien tapahtumien järjestäminen.
Osa saadusta toiminta-avustuksesta jaetaan suoraan lippukunnille. Yksittäisen lippukunnan
saamassa osuudessa huomioidaan avustuksen tarve, jäsenmäärä sekä oman varainhankinnan määrä.
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Toiminta-avustusten jakoperusteissa jäsenlippukuntia kannustetaan omatoimiseen
varainhankintaan, esimerkiksi osallistumaan Hämeen Partiopiirin ja Suomen Partiolaisten
varainhankintatempauksiin.
Lahden alueen partiolaiset järjestää toimintavuoden aikana yhteiskuljetuksen Hämeen partiopiirin
Reissu -partioparaatiin sekä muihin mahdollisiin partiotapahtumiin.
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Tammikuu
15.-17.1.
Helmikuu

Maaliskuu
22.3.

Huhtikuu
9.-11.4.
23.4.
19.-25.4.
Toukokuu

Hallituksen kokous 1
Ryhmänohjaajakurssi 1/2020, 1. osa

Hallituksen kokous 2

Lahden alueen partiolaiset ry, kevätkokous
Samoja- ja vaeltajaretki, Rismalahti

Luontoretki-messut, Lahti
Yrjönpäivä
Partioviikko

Hallituksen kokous 3

Kesäkuu

Elokuu

22.-23.8.
Syyskuu

Lokakuu
9.-10.10.
Marraskuu

Hallituksen kokous 4
Harrastemessut
Ryhmänohjaajakurssi 1/2020, 2. osa, paikka

Hallituksen kokous 5
Kitt, Kokoikäkauden tarpojatapaaminen

Rentokisat

9.11.
29.11.

Hallituksen kokous 6
Keilat kumoon -johtajahuolto
Lahden alueen partiolaiset ry, syyskokous

Joulukuu
6.12.

Soihtu- ja kynttiläkulkue
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Liite 1

Harjunalustan Siniveljet ry
Joutjärven Kipinät ry
(Lahden Ilvesveikot ry)
Lahden Katajaiset ry
Lahden Siniset ry
Lahden Versot ry
Lähdesiskot ry
Lähteen Vartijat ry
Nastapartio ry
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