
 

 

Lahden alueen partiolaiset ry 
Rautatienkatu 20, 15110 Lahti  Puh. (+358) 050 4000 444 

 

Lippukunnille 
 
 
 
  

SOIHTUKULKUE 6.12.2022 
Lahden alueen partiolaiset kutsuu lahtelaiset lippukunnat juhlistamaan itsenäistä Suomea perinteiseen itsenäisyyspäivän 
soihtukulkueeseen Lahden keskustaan. 

Partiolaisten itsenäisyyspäivän soihtu- ja kynttiläkulkueilla on monikymmenvuotinen historia ja se on merkittävä osa 
lahtelaista itsenäisyyspäivän juhlaperinnettä. Vuosittain pitkälti toistasataa eri-ikäistä partiolaista kokoontuukin 
juhlistamaan itsenäisyyttä näyttävään kulkueeseen varsin perinteisin menoin. 
 
Soihtukulkue on partiolaisten näyttävä tapa juhlistaa itsenäisen Suomen syntymäpäivää ja on sanomattakin selvää, että 
lippukunnilta toivotaan runsasta osanottoa kulkueeseen. 
 
Tervetuloa mukaan! 

 
 
Kokoontuminen ja järjestäytyminen 

Klo 16.00 alkaen Vuorikadun koulun piha (Vuorikatu 13, Lahti) 
Järjestäytyminen tapahtuu lippukunnittain parijonoon.  

Kulkue 

Lähtee liikkeelle klo 16.30 ja kulkee reittiä: Vuorikatu – Aleksanterinkatu – Mariankatu – Torin läpi –Mariankatu – 
Ristin kirkko 

Marssin aikana marssijoiden väli vähintään 1 metri joka suuntaan. 

Seppeleenlasku sankarihaudoille Ristin kirkolla  

Tilaisuus alkaa klo 17.00 ja loppuu noin 17.10. 
Partiolaiset ovat mukana tilaisuudessa soihtujen kanssa ja lippukuntien liput sekä Suomen lippu osallistuvat 
seppeleen laskuun. 
 

Tuli soihtuihin Rauhantulesta  

Pyhän Yrjänän partiokillat tuo Beetlehemin rauhantulen Suomeen ja levittää sitä ympäri Suomen. 
 
Jos tuli ehtii ajallaan Lahteen, niin 6.12. soihtukulkueen soidut sytytetään rauhantulella Vuorikadun koulun pihalla 
n. klo 16.25. Siis juuri ennen kuin kulkue starttaa. 
 
Ristin kirkon pihalla seppeleenlaskun jälkeen rauhantulta on mahdollisuus saada omiin lyhtyihin kotiin vietäväksi. 
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Varustus 

Säänmukainen varustus: 
Partiolainen osaa varmasti pukeutua eli, jos on tuulista ja kylmää kannattaa varautua pukeutumalla erityisen 
lämpimästi. Muistathan laittaa partiohuivin päällimmäiseksi näkyviin. 

Käsineiden tulisi olla lämpimät ja sen verran huonommat, ettei mahdollinen valopetrolin haju käsineissä marssin 
jälkeen aiheuta tuskaa.  

Soihdut: 
Jokainen lippukunta toimittaa omille lippukunnan marssijoilleen soihdut tai kynttilät. Soihtujen polttoaine 
toimitetaan keskitetysti lähtöpaikalle. 

Lisätiedot 

Lisätietoja soihtukulkueesta saat lippukunnastasi esimerkiksi ryhmänjohtajaltasi tai ottamalla yhteyttä suoraan 
Lahden Alueen Partiolaisiin: 
 
Hannu Heikkinen, soihtukulkueen johtaja, p. 050-3409276  
Anne Heilala, järjestökoordinaattori, p. 050 4000 444, anne.heilala@partio.fi  
 
 
 

Tervetuloa 
 
Lahden Alueen Partiolaiset ry 
 
 
 
 
 
Seuraa meitä myös netissä, facebookissa ja instagramissa: 
internet: www.lap.partio.fi 
facebook: partio.lap  
instagram: lahdenalueenpartiolaiset 
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Soihdun polttoainetölkki: 
 n. 1 litran vetoinen peltitölkki (ei 

ainakaan pienempi) 
 Tölkki kiinnitetään pohjastaan ruuvilla 

prikan avittamana keppiin. 
 Tölkin yläosaan tehdään naulalla 

ilmareikiä jotka auttavat soihdun 
palamisessa. 

Soihtukeppi: 
 pituus n. 1 metri 
 varren paksuus käteen sopiva, 

halkaisija n. 3-4 senttiä 
 kuiva puu on kevyempää 
 pyöreä muotoilu varressa antaa hyvän 

otteen käsille. 


