
SUDENPENNUT

Tavoite
 Sudenpentu tarkkailee ja kiinnittää huomiota omaan ja perhepiirin liikkumiseen.

 Sudenpentu ymmärtää, miksi on hyvä liikkua muilla kulkuneuvoilla kuin autolla oman hyvinvoinnin ja ympäristön näkökulmasta.

Suoritettavat tehtävät

 Seuraa viikon ajan omaa liikkumistasi. Kirjaa ylös liikkumispäiväkirjaan 
viikon ajan, miten olet liikkunut.

 Kuvaa, kirjoita, askartele oma suosikkiliikkumismuotosi itsenäisesti tai 
laumasi kanssa yhteisesti. Jaa tuotoksesi  lauman johtajasi avulla 
lippukunnan tai ryhmän sometilille tai/ja Lahden kaupungin sometilille.

 Seuraa perheesi liikkumista. Houkuttele kaveri/kummi/äiti/mummo/pappa, 
jolla on tavallisesti tapana kulkea henkilöautolla, kulkemaan bussilla, 
pyörällä, junalla, skuutilla (tms.) kauppaan/kouluun/töihin/harrastuksiin.

 Tutustu jalankulkijan ja pyöräilijän liikennesääntöihin. 

 Käy laumasi kanssa Perhepuiston liikennekaupungissa.

 Partiomerkin suunnittelukilpailu

Tarvikkeet

 Liikkumispäiväkirja (esim. valmiiseen pdf-pohjaan tai ryhmässä askartelu)

 Askartelutarvikkeet

Tukiaineisto: Liikennesäännöt, Liikenneturvan nettisivu

Palkitseminen

• CitiCAP-kestävän liikkujan merkki

• Kestävästi liikkuneet lahtelaiset laumat saavat LSL:n bussiliput lauman 
yhteistä retkeä varten. Ohjelmakortin suoritus osoitettava dokumentaatiolla.

• Partiomerkki



SEIKKAILIJAT
Tavoite

 Seikkailija ymmärtää laajemmin, mitkä asiat vaikuttavat liikenneturvallisuuteen.

 Seikkailija kertaa liikennesääntöjä.

 Seikkailija kertaa polkupyörän hallintaa ja ymmärtää pyöräilykypärän käytön merkityksen.

 Seikkailija osaa huoltaa pyörän. (Partio-ohjelmassa olemassa)

Suoritettavat tehtävät

Polkupyörän hallinta on tärkeä osa turvallista ajamista. Pyörän hallintaa voi 
harjoitella ja ajotaitoja testata yksinkertaisen ajotaitoradan avulla. 

 Vartio rakentaa ajotaitoradan, jonka avulla voidaan harjoitella pyörän 
hallintaa ja testata omia ajotaitoja.

 Ajotaitoradan toteutuspaikka voi olla hiekka- tai asfalttikenttä tai enemmän 
haastetta kaipaaville metsäpolku.

 Ajotaitoradalle voi laittaa muutaman kapean kohdan, käännöksiä ja pienen 
kynnyksen ylittämisen. 

 Vartio tutustuu turva- ja suojavälineiden käyttöön ja opettelee tuntemaan 
keskeiset turvallisuuteen liittyvät symbolit.

 Ajotaitoradasta ja sen käytöstä tehdään esittelyvideo (kesto 30 sek – kaksi 
min). Videot julkaistaan CitiCAP -hankkeen Facebook ja Instagram -
kanavissa.

 Seurataan perheen hiilijalanjälkeä viikon ajan. Tutustutaan CitiCAP-
sovellukseen. 

Tarvikkeet

 Ajotaitoradan voi rakentaa erilaisista kotoa löytyvistä ekologisista materiaaleista kuten 
köysistä, kartioista lakuista ja käytetyistä tekstiileistä.

 Esittelyaineisto turva- ja suojavälineistä ja symboleista.

Tukiaineisto: Liikenneturvan www-sivuilta löytyy ideoita ja ohjeita ajotaitoradan 
rakentamiseen: 
https://www.liikenneturva.fi/sites/default/files/materiaalit/Opettajille/taidatko_taitoajon_2015
.pdf

Palkitseminen

• CitiCAP-merkki

• Taitomerkki (pyörän huolto) 

• CitiCAP-hanke palkitsee kaikki ajotaitoradan toteutukseen osallistuneet 
heijastimilla sekä kaikki ajotaitovideon ohjeen mukaan lähettäneet lahtelaiset 
ryhmät osallistuvat arvontaan, jonka voittaja saa kaikille osallistujilleen pyörän 
etu- ja takavalot



TARPOJAT

Tavoite
 Tarpojat edistävät omaa ja lähipiirinsä kestävää liikkumista.

 Tarpojat ymmärtävät, mikä vaikutus yksityisautoilulla on ilmastonmuutokseen ja kaupungin ilmanlaatuun.

Suoritettavat tehtävät

 Kuvaa suosikki kulkupelisi ja postaa kuva instaan #citicap

 Valmistele työ esimerkiksi koulu-, harrastus-, partiokolo- tai 
kotimatkan toimivuudesta, tuvallisuudesta ja toimivuudesta.

 Esim. karttapohjalle laula, piirrä tai kirjoita runo, valokuvaa 
haaste tai toimiva kohta matkalta.

 Tehtävään voisi sisällyttää esim. tietyt elementit (oma instaviikko
lippukunnan instaan, esim. matkaesittelyt).

 Selvitä oma hiilijalanjälkesi.

 Projekti Suomessa/ulkomailla, matkapäiväkirja/reittiloki.

Tarvikkeet

 retkeilyvarusteet

Palkitseminen 

CitiCAP-kestävän liikkujan merkki ja heijastin.

 Reitin haasteiden kuvausten tehneiden lahtelaisten ryhmien kesken 
arvotaan yksi valinnainen palkinto (arvo 100 €):

 Joko ohjattu maastopyöräretki Salpausselän maastoihin

 Tai junalippu tai bussilippu retkikohteeseen (n. 100 km etäisyys Lahdesta) 

 Tai retkieväät  lahjakortti kauppaan , jotta fillariretkelle hyvät eväät.



SAMOAJAT

Tavoite

 Samoajat edistävät omaa ja lähipiirinsä kestävää liikkumista.

 Samoajat ottavat huomioon ympäristön ja toiset ihmiset. 

 Samoajat ymmärtävät tekojensa vaikutukset lyhyellä ja pitkällä aikavälillä sekä niiden seuraukset.

Suoritettavat tehtävät

 Arjen teko: 
 Mieti oma arjen tekosi liikkumisen muuttamisesta 

kestävämpään suuntaan. 
 Ota kuva muutoksesta a) kuva ennen ja b)kuva nyt 
 Arvioi oma hiilijalanjälkesi ja tee lupaus teosta, joka auttaa 

maapalloa.

 Viesti päättäjälle: 
 Lyhyt video 30 s. jostain huomaamastasi epäkohdasta arjen 

liikkumisesta esim. koulumatkalta, harrastusmatkalta.
 Oma ehdotus, miten sen voi korjata tai mitä korjaamiseen 

tarvitaan. 
 Kuvat ja videot tallennetaan CitiCAP:n instaan.

Tarvikkeet

 Videon ja kuvan kuvaamisen voi käyttää oman mobiililaitteen kameraa tai tablettia.

 Menetelmä hiilijalanjäljen arviointiin ( esim. CitiCAP-laskuri)

Lisätietoa:

 Etsi tietoa internetistä esim. sanahaulla kestävä liikkuminen, viisas liikkuminen, CitiCAP-hanke. 

 Sitra 100 tekoa https://www.sitra.fi/hankkeet/100-fiksua-arjen-tekoa/

 https://www.lahti.fi/ajankohtaista/tulevaisuuden-lahti/kasvua-kaupunkilaiseksi-ja-aktiiviseksi-kansalaiseksi

Palkitseminen

• CitiCAP-kestävän liikkujan merkki ja heijastin

 Reitin haasteiden kuvausten tehneiden lahtelaisten ryhmien kesken arvotaan yksi valinnainen palkinto (arvo 100 €):

 Joko ohjattu maastopyöräretki Salpausselän maastoihin

 Tai junalippu tai bussilippu retkikohteeseen (n. 100 km etäisyys Lahdesta) 

 Tai retkieväät  lahjakortti kauppaan , jotta fillariretkelle hyvät eväät.



VAELTAJAT

Tavoite

 Vaeltaja osaa tehdä projektisuunnitelman ja toteuttaa sen.

 Vaeltaja ymmärtää kestävän liikkumisen tärkeyden.

 Lippukunnan SOME-lähettiläät

Suoritettavat tehtävät

 Projektisuunnitelman laatiminen (Word tai PowerPoint)
 Mikä on projektityön tavoite eli kuvataan, mitä projektissa on tarkoitus saada aikaiseksi, 

miksi ja mikä on projektityön lopputulos? 

 Mitä eri tehtäviä sisältyy tavoitteen saavuttamiseen, tehdään tehtävälista (tehtävän nimi, 
lyhyt kuvaus, vastuuhenkilö, aikataulu, aloitettu/suoritettu). 

 Mitä resursseja tarvitaan eli kuvataan mitä rooleja projektissa on. Kuka tekee ja mitä 
tekee (projektiryhmä).

 Taustatiedon hankkiminen suunnitteluvaiheessa (koottu lyhyt listaus):
 Vaikuttamiskampanja, millä eri tavoin vaikuttamista voidaan tehdä viestinnän keinoin? 

Etsi taustatietoa internetistä esim. sanahaulla vaikuttamisviestintä, ydinviestit, 
markkinointikampanja.

 Taustatiedon hankkiminen kestävästä liikkumisesta
 Etsi tietoa internetistä esim. sanahaulla kestävä liikkuminen, viisas liikkuminen, CitiCAP-

hanke. 

 Projektityön arviointi

 Yhteinen palautekeskustelu projektiryhmän kanssa, onnistumiset ja 
kehityskohteet.

Tarvikkeet

 Tietokone/tabletti tai projektisuunnitelman voi tehdä myös isolle 
paperille tiekartaksi, jossa on kuvattu projektin eri vaiheet 
tehtävineen. 

 Pääsy lippukunnan some-tilille

 CitiCAP kestävän liikkumisen merkki ja heijastin
 Projektien dokumtoineiden ahtelaisten ryhmien kesken 

arvotaan (taitettava) polkupyörä (lippukunnan käyttöön).


