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PARTIOLIPPUKUNTA
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TOIMINTASUUNNITELMA 2023

Yleistä
Partiolippukunta Lahden Siniset ry (myöhemmin Lahden Siniset) on Lahden keskustan
alueella toimiva meripartiolippukunta, joka kuuluu Hämeen Partiopiiri ry:en ja Lahden
alueen partiolaiset ry:en. Taustayhteisöinä toimii Keski-Lahden seurakunta.

Lahden Siniset on meripartiolippukunta, jossa toteutetaan Suomen Partiolaisten
partio-ohjelmaa. Partio on kasvatustoimintaa, jonka tavoitteena on tukea lasten ja
nuorten kasvua heidän yksilölliset ominaispiirteensä huomioon ottaen. Päämääränä on
persoonallisuudeltaan ja elämäntavoiltaan tasapainoinen, vastuuntuntoinen, aktiivinen
sekä itsenäisesti ajatteleva paikallisen, kansallisen ja kansainvälisen yhteisön jäsen.
Partion kasvatustavoitteet konkretisoituvat lapsille partio-ohjelman aktiviteettien
kautta.

Suomen Partiolaisten visio ja strategia 2021-2026
● Suomen Partiolaisten visio:

Partio – jokaiselle nuorelle taidot muuttaa maailmaa

Suomen Partiolaisten strategian painopistealueet 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.

Lahden Sinisten partiotoiminta tukee Suomen partiolaiset ry:n strategisia tavoitteita.



Lippukunnan päätavoitteet toimintavuodelle ovat

● Kolon muutto ja uusien toimintatilojen tarkoituksen mukaisuuden
varmistaminen

● Kesän leiritoiminta:
o Järjestetään jokaiselle ikäkaudelle elämyksellinen leirikokemus

kesälle
o Vanhemmille ikäkausille purjehtivat leirit merellä
o Sudenpennuille oma kesäleiri

● Varainhankinnan kehittäminen
o Hankittujen lippukuntatuotteiden eteenpäin saaminen

- Kehitetään vanhempien ikäkausien toimintaa
- Innostetaan uusia johtajia mukaan
- Tuetaan nuoria kasvamaan johtajuuteen

Hallinto
Lippukunnan hallitus kokoontuu toimintakauden aikana noin 6 kertaa, sekä järjestää
johtajistolle säännöllisesti johtajaneuvostoja, joissa suunnitellaan ja seurataan
toimintasuunnitelman toteutumista. Johtajaseminaari järjestetään vähintään kerran
toimintakauden aikana.

Lippukunnan hallitus järjestää sääntömääräiset vuosikokoukset, jotka ovat syys- ja
kevätkokous.

Lippukunnan hallituksen jäsenet osallistuvat Hämeen Partiopiiri ry:n ja Lahden Alueen
Partiolaiset ry:n lippukunnan johtokolmikolle tai hallitusjäsenille suunnattuihin
tapahtumiin sekä kokouksiin.

Lippukunnan kolo muuttaa nykyisistä tiloista Kirkkokatu 7:stä Kirkkokatu 5:een.
Lippukunta varmistaa yhteistyössä Lahden seurakuntayhtymän kanssa uusien tilojen
tarkoituksenmukaisuuden ja riittävän toiminnallisuuden varmistamaan saumaton
siirtyminen uusiin tiloihin.

Lippukunta suorittaa toimintavuonna 2023 Loisto -laatulippukunta arvioinnin. Loisto
on Hämeen partiopiiri ry:n lippukunnille tarkoitettu työkalu, joka kannustaa, haastaa ja
tukee lippukuntia kehittämään toimintaansa monipuolisesti ja entistä
laadukkaammaksi. Loisto tuo partiotoiminnan laadun näkyväksi ja tavoiteltavaksi.

Ohjelmatoiminta
Lahden Sinisten ohjelmatoiminta käsittää lippukunnan viikko-, leiri- ja retki-sekä
kilpailutoiminnan sekä muut ohjelmatapahtumat, joiden tavoitteena on partion
päämäärien ja yleisten kasvatustavoitteiden konkretisoiminen lippukunnan toiminnassa
partio-ohjelman keinoin.

Lippukunnan ohjelmatoiminnan erityisiä painopisteitä v. 2023 ovat:

● toteutetaan täysipainoista ja monipuolista partio-ohjelmaa kaikessa lippukunnan
toiminnassa

● kokeillaan ikäkausivastaavien pestaamista ikäkausikohtaisen ohjelmatoiminnan ja
yhteistyön edistämiseksi

● parannetaan johtajiston yhteistä toiminnan suunnittelua jatkamalla
johtajaseminaarien ja -neuvostojen järjestämistä



Ohjelmatoiminnan suunnittelussa huomioidaan myös Suomen Partiolaiset–Finlands
Scouter ry:n vuoden ohjelmapainotus, joka vuosina 2022-2023 on Kestävä kehitys.
Ohjelmapainotuksen tarkoituksena on tukea lippukuntia toteuttamaan laadukasta

partio-ohjelmaa ja se sisältää toteutusvinkkejä aktiviteetteihin eri ikäkausissa ja/tai
suurempia toiminnan järjestämiseen liittyviä ohjeita.

Lahden Siniset osallistuu aktiivisesti Hämeen Partiopiiri ry:n ja Lahden Alueen
Partiolaiset ry:n tapahtumiin ja ikäkausiohjelman mukaisiin koulutuksiin, kuten
Ryhmänohjaajakurssille.



Viikkotoiminta
Lippukunta järjestää partiotoimintaa kaikille toimiville ikäkausille, jotka ovat:
● sudenpennut (7-9 –vuotiaat), 2 ryhmää kaudella 2022-2023
● seikkailijat (10-12 –vuotiaat), 3 ryhmää kaudella 2022-2023
● tarpojat (12-15 –vuotiaat), 2 ryhmää kaudella 2022-2023
● samoajat (15-17 –vuotiaat), 1 ryhmä kaudella 2022-2023
● vaeltajat (18-22 –vuotiaat), 1 ryhmä kaudella 2022-2023
● aikuiset (yli 22 -vuotiaat), 1 ryhmä

Lippukunnassa toimii aktiivisesti kaikki ikäkaudet.
Toimintavuoden aikana varmistetaan riittävät johtajaresurssit uusien ryhmien
perustamista ajatellen syksyllä 2023: syksyllä 2023 on tavoitteena perustaa uusi
sudenpenturyhmä ja uusi samoajaryhmä.

Lippukunta kannustaa uusia aikuisia mukaan toimintaan järjestämällä säännöllistä ja
omaehtoista partiotoimintaa aikuispartioryhmä Käpykerhon kautta, innostaen uusia
aikuisia mukaan myös lippukunnan vapaaehtoispesteihin.

Tarvittaessa lippukunta perustaa yhteisiä viikkotoiminnan ryhmiä muiden lippukuntien
kanssa, mikäli se on partio-ohjelman toteuttamisen kannalta perusteltu.

Leiri- ja retkitoiminta
Lippukunta järjestää vuosittain kaksi koko lippukunnan yhteistä lippukuntaretkeä:
kevät- ja syysretken. Yhteisten retkien ja leirien lisäksi jokainen ikäkausiryhmä tekee
vuosittain omia päivä- ja yöretkiä ikäkausiohjelman mukaisesti ja sen määrittämällä
tavalla.
Lippukunta järjestää ikäkausille seikkailija-vaeltaja purjehtivat leirit. Sudenpennuille
järjestetään oma leiri.
Varmistetaan että retkien ja leirien johtajien pestaaminen on sujuvaa. Varmistetaan
pestien tasainen jakautuminen johtajien kesken.

Kilpailutoiminta
Lippukunnan ikäkausiryhmät osallistuvat partio-ohjelman määrittämällä tavalla oman
ikäkautensa mukaisiin sudenpentu-, seikkailija- ja/tai partiotaitokilpailuihin.

Ohjelma- ja muut tapahtumat

Lippukunta osallistuu Lahden alueen partiolaisten itsenäisyyspäivän soihtukulkueeseen, jonka
yhteydessä järjestetään lupauksenantotilaisuus.

Lippukunnan toimintaryhmät osallistuvat oman ikäkautensa mukaisiin alueellisiin ja
valtakunnallisiin Suomen Partiolaisten, Hämeen partiopiirin sekä Lahden alueen
partiolaisten ohjelmatapahtumiin, joita ovat muun muassa:

● Sudenpennut: piirin sudenpentutapahtuma
● Tarpojat: koko ikäkauden tarpojatapaaminen (KITT), tarpojien taitopäivät,

piirimajakka
● Samoajat: Lahden Alueen Partiolaiset ry:n samoaja- ja vaeltajatapahtumat,

Samoaja-explo



Koulutustoiminta ja pestit
Lippukunnan jäsenet osallistuvat aktiivisesti Hämeen Partiopiirin ja Suomen
Partiolaisten järjestämiin koulutusjärjestelmän mukaisiin perus- ja/tai
jatkokoulutuksiin sekä partio-ohjelman mukaisiin taitokoulutuksiin.

Tavoitteena on että jokaisella vapaaehtoisella on suoritettuna vähintään pestin
mukainen koulutus. Vuoden 2023 aikana kiinnitetään erityistä huomiota siihen että
saadaan ensiapukoulutus ajantasalle. Pestikeskusteluissa käydään läpi pestien mukaisia
koulutustarpeita ja kannustetaan osallistumaan pestin mukaiseen koulutukseen.

Vuoden 2023 aikana järjestetään Förstikurssi lippukunnan aluksen käsittelyyn.

Näiden koulutusten lisäksi johtajilla on mahdollisuus osallistua pestiään tukeviin muihin
sekä partiolaisten että muiden organisaatioiden järjestämiin lippukunnan toimintaa
tukeviin koulutuksiin.

Koulutustarpeiden kartoituksesta  lippukunnassa vastaa pestijohtaja.

Kesällä 2023 tuetaan lippukunnnan johtajien osallistumista johtajatulille.

Pestit
Vuoden 2023 aikana kiinnitetään huomioita erityisesti uusien samoajien ja aikuisten
pestaamiseen.

Lippukunta pestaa kaikki toimivat johtajat ja käy heidän kanssaan pestiin liittyvän
pestikeskustelun. Pestissä kehittymiseen tarjotaan tukea ja koulutusta.

Vuoden 2023 aikana kiinnitetään huomiota pestissä kehittymiseen, esimerkiksi
kouluttautumalla.

Kalusto ja ylläpito
Lippukunnan ohjelmatoimintaa tukemaan hankitaan toimintavuoden riittävä määrä
toimintatarvikkeita varmistamaan partio-ohjelman mukaisten aktiviteettien
toteuttaminen olemassa vahvistetun talousarvion mukaisesti.

Kolon muuton yhteydessä toteutetaan inventaario ja luodaan ajantasainen kalustolista.

Meripartio
Lippukunnan koulutusalus S/Y Baltic Maid on lippukunnan jäsenistön käytössä viikko-
ja retkitoimintaa varten alku- ja loppukaudesta Vesijärvellä sekä keskikesällä leiri- ja



retkitoimintaa varten Helsingistä Saaristomerelle ulottuvalla alueella. Purjehtivia leiriä
varten vuokrataan osalle leireistä toinen alus S/Y Jenna.

Meripartion tavoitteet sekä kehittämiskohteet
Meripartiotoiminnan tavoitteena on:
● kasvattaa lippukuntalaisten osaamista turvalliseen liikkumiseen sisävesillä ja

Suomen merialueilla
● madaltaa kynnystä meripurjehduksiin
● huomioidaan myös veneen huoltoon ja kunnostukseen liittyviä seikkoja jatkuvuuden

varmistamiseksi sekä  varmistaa veneen turvallinen käyttö

Koulutustoiminta
Jäsenistöämme kannustetaan osallistumaan veneilykoulutuksiin turvallisen
meripartiotoiminnan takaamiseksi. Lippukunnan koulutusaluksen käyttöoikeudet
edellyttävät Suomen Partiolaisten koulutusjärjestelmän ohjaajatodistusvaatimusten
mukaisesti joko Veneenohjaaja-, Försti- tai kipparikurssin tasoista pätevyyttä sekä
VHF-kurssia.

Lippukunta osallistuu mahdollisuuksien mukaan veneenohjaajakurssin järjestämiseen,
sekä järjestää muuta purjehduskoulutusta tarpeen mukaisesti.

Yhteisen VHF-kurssin järjestämistarvetta selvitetään lippukunnan kippareiden
keskuudessa.

Pätevyystodistukset
Koulutusaluksen käyttöoikeuksia pyritään saamaan mahdollisimman laaja-alaisesti
lippukuntamme jäsenistölle riittävän koulutuksen kautta.

Lippukunta saattaa toimintavuoden aikana Ohjaajatodistukset ajantasalle:

Harjoitusvesialueelle (lpk myöntää)
Saaristovesialueelle (Hämeen partiopiirin meripartio-ohjaaja myöntää)
Avomerialueelle (Suomen partiolaisten meripartio-ohjaaja myöntää)

Kunnostukset
Koulutusalus S/Y Baltic Maidin huoltotoimenpiteet jatkuvat talvi- ja  kevätkaudella.
Kyljet hiotaan ja maalataan uudelleen ja sisätiloissa kunnostetaan puuosien lakkauksia.
Lippukunta hankkii 20 vuotta vanhan isopurjeen tilalle uuden purjeen, jotta
aluksen käyttö on turvallista tulevilla purjehtivilla leireillä merellä.
Turvallisuusvarusteet tarkastetaan ja huolletaan tarvittavilta osin meripurjehduksia
varten.

Lippukunnan koulutusalus on sen ikä ja käyttömäärät huomioiden erittäin hyvässä
kunnossa viime vuosina tehtyjen laajojen huoltotoimenpiteiden ansiosta.

Talous ja varainhankinta
Lippukunnan talous nojaa varovaiseen ja realistiseen kulu- ja menorakenteeseen, jota
tarkastellaan vuosittain tausta- ja muiden yhteisöjen myöntämien määrärahojen
puitteissa.

Toimintavuoden aikana haetaan korotusta Lahden kaupungin myöntämään ja Lahden
alueen partiolaiset ry:n vuosittain jakamaan nuorisoyhdistysten avustukseen
vastaamaan jäsenmäärän kasvun aiheuttamaa kustannusten nousua erityisesti
koulutustoiminnan osalta.



Varainhankintaa kehitetään juurruttamalla Lippukuntatekstiili -projektin toimintaa
vahvistamaan lippukunnan omaehtoista varainhankintaa.

Viestintä
Viestinnän tavoitteena on kehittää toiminnan avoimuutta ja sujuvuutta, sekä kasvattaa
lippukunnan jäsenmäärää, jotta yhä useammat lapset ja nuoret saavat mielekkään
harrastuksen.

Lahden Sinisten viestinnän tavoitteet toimintavuodelle on

● Kehittää viestintää kodin ja lippukunnan välillä.
● Osallistaa vanhempia ja huoltajia lippukunnan toiminnan mahdollistamiseen

erityisesti retki- ja leiritoiminnan osalta viestinnällisin keinoin.
● Markkinoida partiota ja Lahden Sinisten toimintaa esimerkiksi Lasten ja nuorten

harrastemessuilla sekä koulujen tapahtumissa

● Lippukunnan sisäisen viestinnän kehittäminen.
Lahden Sinisillä on jo käytössä monia WhatsApp-ryhmiä ja sähköpostilistoja,
joiden avulla voidaan tiedottaa tehokkaasti johtajia ja luottamushenkilöitä.
Lippukunnan internet-sivuilla otetaan käyttöön sivu, johon on listattuna usein
kysyttyihin kysymyksiin vastaukset, tärkeät linkit ja yleisiä ohjeita toimintaan
helpottamaan omaehtoista tiedonhankintaa.

Liitteet

● Talousarvio 2023
● Tapahtumakalenteri 2023


