
 

LAHDEN VERSOT Ry:n TOIMINTASUUNNITELMA 2023 

 
Yleistä  
Lahden Versot on toimiva lippukunta, joka perustettiin vuonna 1979. Viikottainen 
toiminta koostuu sudenpentu, seikkailija, tarpoja ja samoajaryhmistä. Vaeltajille 
pyritään järjestämään ohjelmaa mm. piiritasolla ja yhteistyössä muiden 
Versolippukuntien kanssa. Lasten huoltajat ovat tervetulleita toimintaan mukaan niin 
viikottain kuin retkille ja leireille. 
 
Miksi:  
Tahdomme kasvattaa kunnon kansalaisia parantamalla lasten ja nuorten suhdetta 

● omaan itseensä 
● toisiin ihmisiin 
● yhteiskuntaan 
● ympäristöön 
● Jumalaan. 

 
Miten:  
Toiminnassa näkyy Partiomenetelmä: 

● Aikuinen tuki 
● Päivän hyvä työ 
● Nousujohteisuus 
● Tekemällä oppiminen 
● Toiminta luonnossa 
● Vartiojärjestelmä 
● Symboliikka 
● Sitoutuminen partion arvoihin 

 
Mitä: 
Ryhmät kokoontuvat viikoittain partioiltoihin maanantai-iltoina ja toteuttavat Suomen 
Partiolaisten partio-ohjelmaa. Toimintaan kuuluu myös retkiä, tapahtumia ja 
koulutuksia, joita järjestävät meidän lisäksemme mm. Suomen Partiolaiset ry, 
Hämeen Partiolaiset ry, Suomen Vapaakirkon Nuoret ry ja Lahden Alueen 
Partiolaiset ry. 
 
Lippukunnan taustayhteisönä toimii Lahden Vapaaseurakunta. Hengellisessä 
kasvatuksessa noudatetaan Suomen Vapaakirkon tunnustusta ja  hyödynnetään 
Suomen Vapaakirkon nuoret (SVN) ry:n Polku 316 ohjelmaa. 
Lippukunta kuuluu Suomen Vapaakirkon Nuoriin (SVN), Hämeen Partiolaisiin (HäPa) 
ja Suomen Partiolaisiin (SP) 
 
Tavoitteet 
 

1. Yhteishengen vahvistaminen 
- johtajien kesken hyvän yhteisen tekemisen ja vastuun jakamisen kautta 
- toimintaryhmien kannustaminen suunnitelmien itsenäiseen 

valmistamiseen, osallistumiseen, itse tekemiseen 
2. Toiminnan laadun ylläpitäminen 

http://toiminta.partio.fi/ohjelman-tuki/partiokasvatus/kasvatustavoitteet
http://toiminta.partio.fi/ohjelman-tuki/partiokasvatus/partiomenetelma
http://partio-ohjelma.fi/
http://partio-ohjelma.fi/
http://www.partio.fi/
http://www.hp.partio.fi/
http://www.vapis.fi/versot


- realistiset tavoitteet, joiden toteutumista seurataan 
- turvallisuudesta huolehtiminen riittävillä resursseilla 
- rakentavan palautteen antaminen ja vastaanottaminen 

 
3. Jäsenmäärä 

- perheitä kannustetaan yhteiseen harrastukseen, jonka kautta saadaan 

partiolaisia ja vastuunkantajia 

- jokaista tarvitaan, jokaiselle löytyy oma paikka 

  
Hallinto 
Lippukuntaa johtaa johtokolmikko, jolloin vastuita saadaan jaettua eri tekijöille. 
Hallituksessa on lisäksi 2-5 varsinaista jäsentä sekä 0-3 varajäsentä, joiden tehtävät 
hallitus jakaa keskenään. Lippukunta pitää yhteyttä Lahden Vapaaseurakunnan 
johdon kanssa pari kertaa vuodessa saaden taustatukea suunnitelmille ja 
päätöksille. Yhteistyö eri lippukuntien kanssa antaa myös voimavaroja lippukunnan 
hallinnosta vastaaville. 

 

 

Koulutus 
Lippukunnan johtajisto käy pestinsä mukaisessa koulutuksessa ja voi halutessaan 

osallistua muillekin partiokursseille. Lippukunta kustantaa pestinmukaisen 

koulutuksen ja odottaa, että koulutettu henkilö sitoutuu lippukunnan toimintaan 

vähintään vuodeksi. Nuoria ohjataan piirin ROK eli ryhmänjohtajakursseille. 

Kannustetaan johtajia suorittamaan loppuun keskeneräiset PJ-kurssinsa sekä 

tuetaan Ko-Gi- kurssille lähtevää johtajaa taloudellisesti. 

Kaikki lippukunnassa toimivat johtajat suorittavat Turvallisesti yhdessä -

nettikoulutuksen viimeistään 2 kuukauden kuluttua johtamisen aloittamisesta. 

Päivitetään Turvallisesti yhdessä- koulutus kaikkien johtajien kohdalla. Pyritään 

saamaan joulukampanjapäällikkö vanhempien joukosta ja ohjataan hänet 

koulutukseen. 

 

 

Tiedotustoiminta 
Kotisivut päivitetään toimiviksi, näkyviksi ja selkeiksi. 

Parannetaan some-näkyvyyttä niin, että jokaisesta ryhmästä tulee vähintään yksi 

päivitys keväällä ja yksi syksyllä LaVen Instagram tilille.  

Selvitetään yhteistyötä srk:n kanssa netti-sivujen osalta. 

Kuksa laitetaan kysymään jäseniltä yleismedialupaa.  

 
Toiminta 
Sudenpentulauma, seikkailijat, tarpojat ja samoajat kokoontuvat viikoittain 

Pääskynpesän Versonpesän kololla/ kodassa. Vaeltajaikäiset toimivat mukana 

ryhmien vetäjinä, osallistuvat yhteisille retkille ja leireille ja heille tarjotaan 

mahdollisuutta osallistua koulutuksiin. Perheitä otetaan mukaan toimintaan niin 

retkille ja leireille kuin viikoittaiseen toimintaan. Luodaan ja vaalitaan perinteitä sekä 

kerrytetään yhteistä osaamista. Jokaisesta isommasta tapahtumasta (leirit, retket, 



vaellukset, kisat) tapahtuman johtaja kerää tekijöiltä ylös nousseet ideat ja oppimiset 

ja ne jaetaan johtajiston kesken alle kuukauden kuluessa tapahtumasta sekä 

arkistoidaan pilvipalveluun. Myös tapahtumaa suunnitellessa otetaan perinteet ja 

aiemmat kokemukset huomioon ja tehdään asiat omalla tyylillä. 

 
 
 
 
Yhteistyö Lahden Vapaaseurakunnan  ja Päiväkoti Pääskynpesän kanssa 
Lippukunnan, päiväkodin ja srk:n välistä toimintaa pyritään ylläpitämään.Toiminta 

samoissa tiloissa on luonnollinen mahdollisuus tehdä yhteistyötä.  

 
Johtajahuolto 
Pidetään huolta johtajiston hyvinvoinnista. 

Johtajahuoltoa järjestetään vähintään kerran keväällä ja kerran syksyllä. Johtajia 
kannustetaan osallistumaan Johtajatulet 2023 tapahtumaan. 
 
Leiri-, retki- ja tapahtumatoiminta 
Sudenpentuja ja seikkailijoita kannustetaan osallistumaan piirin ikäkausitapahtumiin. 

Huoltajia innostetaan mukaan saattajiksi ja kuskeiksi.  

Tarpojia, samoajia ja vaeltajia kannustetaan  osallistumaan Versojen Hiljaisille 

Päiville sekä piirin ROK-kurssille.  

Lippukuntana osallistumme kesäjuhlille kesä-heinäkuussa. 

Hiihtolomalla tarjotaan yli 12 vuotiaille mahdollisuutta lähteä Lappiin Jerissuvantoon 

yhdessä Jyväskylän Versojen kanssa. 

Koko lippukunta osallistuu Vihje23 Versoleirille Hepohiekassa Taipalsaaressa. 

Lippukunta tukee osallistujia matkakustannuksissa. 

Jatkamme Kajolta alkanutta hyvää yhteistyötä Orimattilan Samoilijat lippukunnan 

kanssa. 

 

Talous 

Partiolaisten tärkein varainkeruu on adventtikalenterimyynti, johon kannustetaan 

perheitä osallistumaan. Järjestetään talkoita ja myyjäisiä/ kahvituksia. Yhteisesti 

kerätyillä varoilla osallistutaan kustannuksiin, joita tulee Lapin hiihtolomareissusta, 

kesän Versoleiristä sekä omasta syysleiristä. Pyritään pitämään osallistumismaksut 

niin pieninä että kaikilla partiolaisilla on mahdollisuus osallistua toimintaan. 

Lippukunnanjohtajan kanssa on mahdollista keskustella maksuista, mikäli 

jäsenmaksut tai retki- ja  leirikustannukset ovat perheelle ylivoimaisia. 

 

 
Kansainvälinen toiminta 
Lahden Versoilla on kummilapsi Intiassa, jota kannatamme taloudellisesti sekä 

pyrimme olemaan yhteydessä vuosittain. 

 

 



Toimintakalenteri  
Tarkemmat tapahtumat, koulutukset ja leiri/retkitoiminta näkyvissä 
 

 

Tammikuu 

Kevätkausi alkaa 9.1.2023 

Helmikuu 

Ryhmien yhteinen laskiaisrieha 20.2. 

Maaliskuu 

vk 9 Lapin reissu Muonion Jerissuvantoon 

Tarpoja-samoaja-vaeltajaryhmien vierailu Orimattilan Samoilijoiden retkellä 

25.3. HäPa kevätkokous ja johtajapäivä 

Huhtikuu 

21.-23.4. Hiljaiset Päivät Seinäjoella 

Toukokuu 

7.5. Partioparaati Tre 

18.5. Sudenpentukisat Hml / Tre -Itä 

Kesäkuu 

Vapaakirkon kesäjuhlat 

Heinäkuu 

28.7.-5.8. Vihje23- versoleiri Taipalsaarella , Hepohiekassa 

Elokuu 

Syyskauden avajaiset 

SP Korean Jamboree 1.-12.8.2023 

Johtajatulet 25.-27.8.2023 

Syyskuu 

29.9.-1.10. Versojohtajapäivät sekä Versokäräjät Rymättylässä 

Lokakuu 

7.10 Seikkailijakisat Päijät-Häme / Mänttä 



LaVen syysretki Kalkkisten lomameijerissä, mahdollisesti yhdessä Orimattilan Samoilijoiden 

kanssa. Partiokirkko, lupauksenanto, vanhemmat kutsutaan mukaan 

Adventtikalenterimyynti alkaa 

Marraskuu 

11.11. Sudenpentutapahtuma Riihimäki / Orivesi 

Joulukuu 

 

2025 Sudenpentukisat LaVen vastuulla 

 

 

 

 

 

 

 


