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Piirin tarkoitus
Kymenlaakson Partiopiiri ry:n jäseninä on 30 lippukuntaa, joista ikäkausiohjelmaa
toteuttaa 22 lippukuntaa. Partiolaisia piirissä on noin 1400. Kymenlaakson Partiopiiri
ry on Suomen Partiolaiset ry:n A-jäsen.
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.
Kymenlaakson Partiopiiri ry:n tarkoituksena on edistää toiminta-alueensa
partiolaisten myönteistä kokonaiskehitystä. Se pyrkii kasvattamaan terveitä,
sosiaalisen vastuunsa tuntevia yksilöitä. Tähän sisältyy myös yksilöiden valmiuksien
kehittäminen siten, että he pystyvät luovasti toimimaan yhteiskunnassa. Piiri pyrkii
toteuttamaan tarkoitustaan partiokasvatuksen muodoin.
Piiri toteuttaa tarkoitustaan monipuolisesti eri toiminnanalojen avulla järjestämällä
lippukunnille yhteistä toimintaa ja tekemällä yhteistyötä muiden piirien ja
keskusjärjestön kanssa. Piirin toimintaa koordinoi piirihallitus, joka koostuu
toiminnanalojen vetäjistä sekä piirin puheenjohtajista: piirinjohtaja, piirin
varajohtaja, talousvastaava, kasvatusvastaava, ohjelmavastaava, aluevastaava,
vapaaehtoistuen vastaava, leirialuevastaava ja viestintävastaava.
Toimintavuoden 2021 aikana piiri täyttää 45 vuotta ja juhlavuosi huipentuu piirileiri
Kuohuun. Toimintavuoden aikana jatketaan piirin viisivuotisen kehityssuunnitelman
toteuttamista laadukkaan partiotoiminnan mahdollistamiseksi. Suurin partion
suurtapahtuma on johtajatulet elokuussa.
Yhteiskuntasuhteita vaalitaan vahvistamalla seurakuntayhteistyötä, kehittämällä
yhteistyötä muiden yhteisöjen kanssa, osallistumalla Kaakkois-Suomen
metsäneuvoston toimintaan ja hahmottelemalla yhteistyömuotoja yritysten kanssa.
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TOIMINNANALAT VUONNA 2021
Aluetyö
Lippukuntatuen tavoitteena vuonna 2021 on tarjota piirin lippukunnille entistä
parempaa ja yksilöidympää tukea. Tuki toteutetaan viidestä
lippukuntavalmentajasta koostuvan tiimin avulla. Valmentajat tukevat lippukuntia
säännöllisellä yhteydenpidolla, tarjoamalla mahdollisuuden ajatustenvaihtoon ja
viestimällä ajankohtaisista asioista piirin medioissa. Lippukuntatuen osa-alue vastaa
myös valmennustiimin hyvinvoinnista ja motivoinnista huolehtimalla valmentajien
kouluttautumisesta, säännöllisistä kokoontumisista ja tiimin koossa pysymisestä.
Kun lippukunnassa vastuut jakaantuvat tasaisesti, myös kuormitus jakaantuu ja
hyvinvointi pesteissä lisääntyy. Lippukuntatuki tukee aktiivisesti lippukuntia
johtokolmikoiden (lippukunnanjohtaja, pestijohtaja ja ohjelmajohtaja)
käyttöönotossa, viestii hyvistä käytännöistä ja järjestää koulutuksia ja tapaamisia
johtokolmikoille.

Vapaaehtoistuki
Vapaaehtoistuki huolehtii, että partiossa myös tekijöillä on kivaa. Tämä toteutetaan
järjestämällä monipuolisia koulutuksia partion koulutusjärjestelmän mukaisesti,
tunnistamalla koulutustarpeita suoraan lippukunnista ja osallistumalla myös
Suomen Partiolaisten tapahtumiin, kuten Ko-Gi- ja koulutusohjaajakursseille,
vapaaehtoistuen foorumeihin ja laajennettuihin valiokuntiin.
Koulutuksiin osallistumiseen kannustetaan ja koulutuksista viestitään aktiivisesti
siten, että viesti tavoittaa kohderyhmän ajoissa. Koulutusten laatuun kiinnitetään
huomiota luomalla palautejärjestelmä, joka mahdollistaa palautteiden vertailun
kurssien välillä.

Ohjelma
Partio-ohjelmassa huomioidaan kaikki ikäkaudet tarjoamalla kullekin ikäkaudelle
sopivia tapahtumia ja aktiviteettejä. Partio on avointa kaikille, joten toiminnassa
otetaan ikäkausien lisäksi huomioon myös esteettömyys sen monissa muodoissaan.
Ohjelman osa-alue vastaa taitokoulutuksesta ja tavoitteena on taata piirin
partiolaisille jaala taitopohja. Tämä toteutetaan järjestämällä useita erilaisia kursseja
ja tapahtumia, joissa voi oppia taitoja aina ensiavusta metsästyksen kautta
retkiruokien valmistukseen.
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Talous
Talouden osalta tavoitteena on luoda ja ylläpitää realistista budjettia vuodelle 2021,
jolla säilytetään piirin taloudellinen itsenäisyys. Budjetin toteutumista seurataan
aktiivisesti talousryhmän ja piirihallituksen toimesta pitkin vuotta.
Talouteen vaikuttaa myös läheisesti piirin jäsenmäärä. Kehittämissuunnitelmaa
toteutetaan edelleen ja jäsenten sisäänottoon panostetaan siten, että jäsenmäärä
vuoden 2021 lopussa olisi 1500. Tavoitteeseen pyritään tukemalla lippukuntia
aikuisrekryssä ja uusien ryhmien perustamisessa.

Kasvatus
Kasvatus toimii läheisessä yhteistyössä ohjelma kanssa varmistaen, että partio tarjoa
laadukasta ohjelmaa kaikille ikäkausille. Ikäkausien omat erityispiirteet otetaan
tapahtumissa huomioon, ja myös vanhimmat ikäkauden huomioidaan erikseen, jotta
tarpoja-, samoaja- ja vaeltajaikäiset pysyisivät mukana partiossa. Kasvatuksella
pyritään tekemään johtamisesta luontaista ja nousujohteista.

Leirialue
Piirin oman leirialueen Ruislehdonmäen käyttöä pyritään lisäämää entisestään
varmistamalla, että alueen infra on kunnossa erilaisia tapahtumia varten. Aluetta
markkinoidaan tehokkaasti, myös oman piirin ulkopuolelle, jotta käyttäjäkuntaa
saadaan laajemmaksi ja alueen monipuoliset mahdollisuudet täysillä käyttöön.
Aluetta pyritään hyödyntämään erilaisten tapahtumien, kuten leirien, talkoiden,
koulutusten ja retkien järjestämiseen. Toiminta metsässä kasvattaa partiolaisten
vahvaa suhdetta luontoon ja Ruislehdonmäellä onkin erinomaiset puitteet luonto- ja
ympäristökasvatuksen toteuttamiseen.

Viestintä ja markkinointi
Viestintä ja markkinointi on avainasemassa varmistamassa, että kaikki osa-alueet
pääsevät tavoitteisiinsa. Viestintä on kaikkien yhteinen asia, tapahtumille tehdään
viestintäsuunnitelmat ja niiden ja piirin vuosisuunnitelman avulla varmistetaan, että
Kymi näkyy ja kuuluu. Näkyvyyttä ja kuuluvuutta haetaan myös mediatiedotteilla,
oppilaitosyhteistyöllä ja EVP-toiminnalla. Myös piirihupparien ja muiden
oheistuotteiden tuomaa näkyvyyttä hyödynnetään laajasti.
5

Viestinnän tulee olla kattavaa ja tavoittavaa, ja siihen pyritään tekemällä julkaisuja
piirin medioihin laajasti eri puolilta piiriä hyödyntäen monipuolisesti eri
viestintäalustoja suhteuttaen viesti kullekin kohderyhmälle sopivaksi. Tapahtumien
mainostaminen aloitetaan ajoissa, jatketaan tapahtuman aikana ja tarvittaessa myös
tapahtuman jälkeen.

Järjestön johto
Piirin johdon tehtävänä on varmistaa, että piirin pesteissä on motivoituneita
vapaaehtoisia. Tavoitteena on, että pestit kasvattavat ja kannustavat varsinkin
nuoria nousujohteisesti ja matalalla kynnyksellä erilaisiin johtamistehtäviin.
Tavoitteita kohti mennään tuomalla julki onnistumisia erilaisissa pesteissä, hallitusja jaostopestien sisältöä tehdään jäsenistölle tunnetuksi ja tuodaan johtoa
tunnetummaksi ja jäsenistölle helpommin lähestyttäväksi.
Johdon tehtävänä on ohjata ja tukea osa-alueita tekemään parhaansa. Tämä
toteutetaan järjestelmällisellä johtamisella, kuten toimintasuunnitelman ja sen
tavoitteiden mittareiden aktiivisella seuraamisella. Johto myös huolehtii, että Kymin
toimintasuunnitelma toteuttaa partion strategiaa omilla toimenpiteillään.

Piirin kehityssuunnitelman toteuttaminen
Piirissä aloitettiin vuonna 2018 mittava uudistusprosessi tukeaksemme lippukuntia
paremmin. Prosessi alkoi taloushallinnon ja työntekijäpalveluiden ulkoistamisella
Suomen Partiolaiset ry:lle, jotta piirissä voidaan keskittyä partiotoiminnan laadun
kehittämiseen. Kehittämistyö lähti haasteiden tunnistamisesta ja tavoitetilan
luomisesta. Menetelmät tavoitteiden saavuttamiseen kartoitettiin ja tehtiin
suunnitelmat osa-alueittain niiden toteuttamiseksi. Toimintasuunnitelma 2021
sisältää lukuisia toimenpiteitä ja menetelmiä, joilla Kymenlaaksossa tavoitellaan
laadukasta ja innostavaa partiotoimintaa.
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Toimintakalenteri 2021

värikoodi: Kymin tapahtuma / SP:n tapahtuma

Tammikuu
22-24.1. Kohtaus (YSP, koulutusohjaajakoulutus, valmentajakoulutus)
29-31.1. Vaeltajat kasaan
Helmikuu
13.2.
12-13.2.
14.2.
20-21.2

Vihjepäivät ikäkausijohtajille
Lippukunnanjohtamisen kurssi +viestinnän kurssi
Talviliikuntapäivä, ystävä mukaan
Talvi PT-kisat / EMS

Maaliskuu
13-14.3.
13-14.3.
17.3.
19-21.3.
20-21.3.
23.3.
26.3.
26-28.3.
28.3.

SP Kevätpäivät
Talvi SM-kisat
Piirin kevätkokous
Koulutusohjaajakurssi 2.osa
Akela-sampo kurssi
Kuohu Pj-kurssin aloitus
Kymiball 45v juhla
Kipparikurssi, teoriaosa 1
Hygieniapassikurssi

Huhtikuu
10-11.4.
14.4.
15.4.
19-25.4.
23.4.
24.4.
23-25.4.

SP Moninaisuuspäivät
Sepeli, leiri majakka Kouvola
Sepeli, leiri majakka Kotka
Partioviikko
Yrjönpäiväjuhlat alueittain
Johtajahuolto, TaSa ikäisten kevätpäivät, vaeltajat kasaan
Kipparikurssi, teoriaosa 2

Toukokuu
8.5.
11.5.
12.5.
15.5.
15.5.
16.5.
22-23.5.

Kevät PT-kisat / Nu-Ve
Suunnistuskoulu (Kotka)
Suunnistuskoulu (Kouvola)
Leirialuetalkoot (Leirialue)
Eräruokakurssi Ruislehdonmäellä
SuSe kisat / EP
EA-kurssi
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Kevät SM-kisat
Kesäkuu
11-13.6.
12-20.6.

Leiriturvakurssi (Kuohu)
Eräopaskurssin kesäosa eli vaellus Saariselällä

Heinäkuu
9-11.7.
Kuohun rakennusleiri
12-18.7. Kuohu 2021 piirileiri (PJ-kurssi, Terkku-kurssi vierailupäivänä
Elokuu
2-13.8.
27-29.8.

Eurojamboree Puolassa
Johtajatulet, Vaeltajat kasaan

Syyskuu
3-5.9.
15.9.
15.9.
17-19.9.
18.-19.9.
28.9.
30.9.
26.9.
29.9.

Syyspäivät
Terkku-kurssi
ROK-kurssin aloitus
Kipparikurssin käytännön osa
Metsästyskurssi
Kalenteri-info Kotka
Kalenteri-info Kouvola
Syys PT-kisa / MH
Lippukunnanjohtamisen koulutus+ viestinnän koulutus etänä

Lokakuu
2-3.10.
8.10.
8-10.10.
9.-10.10.
9.10.
15-17.10.
16-17.10.
30.10.

Syys SM-kisat
Luotsisatelliitti
Valmentajakoulutus
TaSaVahva syysvaellus
Johtajahuolto
JotaJoti
Laajennetut valiokunnat
Leirialuetalkoot

Marraskuu
3.11.
Perhepartion ja SuSe iltaretki (Kotka)
4.11.
Perhepartion ja SuSe iltaretki (Kouvola)
11.11.
Syyskokous
12.11.
Pikkujouludisko + Vaeltajat kasaan
13-15.11. Kipparikurssi
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18.11.
26-28.11

Selviytymis-Majakka
Pelastautumiskurssi Bogaskär

Joulukuu
6.12.
Soihtukulkueet alueellisesti
Ugandan leirimatka

Toiminnan mittarit vuodelle 2021
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Ko-Gi -kurssille osallistujia: 5 hlö
Koulutusohjaajakurssille osallistujia: 2 hlö
Pj-kurssi: 1 kpl
ROK kurssi: 2 kpl
Pt-kisat: 3 kpl
SuSe-kisat 1 kpl
EA-kurssi: 1 kpl
Erätaitokurssi: 1 kpl
Metsästyskurssi: 1 kpl
Sudenpentutapahtuma: 2 kpl
Seikkailijatapahtuma: 2 kpl
Tasavahva tapahtuma: 2 kpl
Tarpojien ja samoajien määrä: 280 hlö
Johtajakolmikot käytössä 50 % lippukunnista
Toiminnan suunnittelupäivä: 1 kpl
Jäsenmäärä: 1500 hlö
Sudenpentujen sisäänotto syksyllä 2021: 190 lasta
Aktiiviset lippukunnat: 22
Johtajakoulutuksen käyneet johtajat: 10 % johtajista
Aikuispartiotoiminta: 2 ryhmää
Perhepartiotoiminta: joka kaupungissa
Valmennustiimin toimintasuunnitelmaa toteuttaa: 5 valmentajaa
Kuksaa käyttävät lippukunnat: 100 %
Ruislehdonmäen leirialueella 2 talkoot
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Tapahtumien kuvaukset 2021
29-31.1. Vaeltajat kasaan
Kaikille piirin vaeltajille järjestettävä yhteinen ohjelma, jossa he näkevät toisiaan, tutustuvat uusiin
ihmisiin ja lippukuntiin, osallistuvat motivoivaan partiotoimintaan ja saavat intoa koulutuksiin
kehittääkseen itseään ihmisinä. Tapahtuman ohjelma paljastetaan viime tingassa, yllätyksellisyys
taattua. Seuraa nettisivuja!
Lisätietoja: kymi@partio.fi
13.2. Vihjepäivät ikäkausijohtajille
Ikäkausijohtajat kaipaavat käytännön vinkkejä toiminnan pyörittämiseen. Tarjolla on konkareiden
vinkkejä toimintaan, ohjeita partio-ohjelman seuraamiseen sekä lasten ja nuorten kohtaamiseen.
Myös moninaisuus on huomioitu sisällössä.
Lisätietoja: emilia.mahlio@partio.fi
12-13.2. Lippukunnan johtamisen kurssi
Lippukuntien johtaminen on helpompaa, kun siihen on saanut ohjeita, koulutusta ja vertaistukea.
Partiolainen viihtyy harrastuksessaan, jos lippukunnan johtaminen on avointa, tavoitteellista,
jokaisen huomioivaa ja johdonmukaista. Hyvä johtaminen luo lippukuntaan turvallisen ilmapiirin,
jolloin jokainen partiolainen pystyy toteuttamaan itseään, kasvamaan arvojemme mukaisesti ja
ymmärtää että virheiden tekeminen on sallittua, sillä niiden kautta oppii. Kurssi järjestetään
Kymenlaakson alueella.
Lisätietoja: kristiina.makinen@partio.fi
12-13.2. Viestinnän kurssi
Viestinnän koulutuksessa pureudutaan siihen, miten lippukunta pystyy viestimään tehokkaammin.
Koulutuksessa järjestetään käytännönläheisiä vinkkejä sisäisen sekä ulkoisen viestinnän tueksi eri
menetelmiä käyttäen. Kurssilta saa käytännön apua esimerkiksi somen käyttöön ja nettisivujen
toteuttamiseen konkreettisesti tekemällä. Koulutus rakentuu toiveiden mukaisesti eri
moduuleista, osallistua voit yhtenä tai kahtena päivänä. Paikalle ovat tervetulleita kaikki
viestinnästä kiinnostuneet yli 15-vuotiaat.
Ilmoittautuminen tammikuussa.
Lisätietoja: kymi@partio.fi
14.2. Talviliikuntapäivä, ystävä mukaan
Piirin yhteinen talviliikuntapäivä tarjoaa jokaiselle jotakin. Kaikki ikäkaudet voivat hiihtää,
lumikenkäillä, pulkkailla tai istuskella tulilla. Lippukuntarajat ylittävässä yhteisissä tapahtumassa
kaikenikäiset partiolaiset saavat uusia ystäviä, nauttivat luonnossa liikkumisesta ja kokevat
yhteisöllisyyttä toisten kymenlaaksolaisten partiolaisten kanssa. Piiri tarjoaa nuotiomakkarat!
Lisätietoja: kymi@partio.fi
20-21.2 Piirin talvi PT-kisa
Elimäen Metsäsudet kutsuvat kaikki yli 10-vuotiaat viettämään hauskaa retkipäivää ja -yötä
kisaillen. PT-kisoissa testaat partiotaitosi, mitä partiossa on vuoden mittaan tullut opittua, saat
unohtumattomia kisakokemuksia lisää ja tutustut muihin alueen partiolaisiin.
Lisätietoja: Elimäen Metsäsudet ja kymi@partio.fi
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13-14.3. SP: Partion kevätpäivät
Partion kevätpäivät on tarkoitettu partiolaisten yhteisten asioiden eteenpäin viemiseksi
henkilöille, jotka haluavat aktiivisesti vaikuttaa suomalaisen partioliikkeen kehittämiseen, ovat
kiinnostuneita perehtymään hyviin käytäntöihin valtakunnallisesti ja motivoituneita jalkauttamaan
niitä lippukuntatyöhön. Piirihallituksen jäsenet ja toimihenkilöt kuuluvat oman toiminnanalansa
laajennettuun valiokuntaan, joissa kevätpäivien työskentely pääosin tapahtuu. Partion
kevätpäiville voi osallistua myös luottamushenkilöitä lippukunnista ja piiristä.
Lisätietoja: kymi@partio.fi
13-14.3. Talvi PT SM-kisa Riekon Kiepaus, Kajaani
Partiotaitokisat on partion parasta toimintaa. Kisoissa kerrataan opittuja partiotaitoja, opitaan
lisää, saadaan uusia ystäviä, nautitaan luonnosta ja yhteisestä tekemisestä kisaillen, joko
leikkimielellä tai tosissaan. Valtakunnalliset SM-kisat on tarkoitettu tarpojaikäisille ja sitä
vanhemmille.
Lisätietoja: Järvi-Suomen Partiolaiset, kainuu.partio@gmail.com
17.3. Piirin kevätkokous
Kaikki partionjohtajat sekä lippukuntien valtuuttamat edustajat pääsevät vaikuttamaan piirin
toimintaan kevätkokouksessa, jonka asialistalla on mm. toimintakertomus ja tulos- ja
taselaskelmat vuodelta 2020. Kevätkokouksessa myös palkitaan ansioituneita johtajia.
Lisätietoja: elina.toimela@partio.fi
20-21.3. Akela- ja sampo -kurssi
Pienimpien partiolaisten johtajat, eli sudenpentujen akelat ja seikkailijoiden sammot, voivat toimia
ryhmänsä johtajina, kun ovat käyneet ikäkauden johtamisen perusteisiin pureutuvan koulutuksen.
Kurssilla käydään läpi ikäkauden ohjelma, kasvatustavoitteet, johtamisen erityispiirteet, toiminnan
turvallisuusvaatimukset ja jaetaan hyviä käytäntöjä arjen haasteisiin. Kurssi sopii kaikille jo
akela/sampo -pestissä toimiville tai pestiin aikoville.
Lisätietoja: kristiina.makinen@partio.fi
23.3. Kuohu pj-kurssin aloitus
Partiojohtaja -peruskoulutus tarjoaa parasta johtamiskoulutusta erityisesti partiossa toimimiseen,
mutta myös muille elämän aloille. Koulutuksessa pureudutaan mm. partion arvoihin ja
päämäärään, kasvatusmenetelmään, turvallisuuteen, johtamistaitoihin ja itsensä kehittämiseen.
Kurssin johtamistehtävä toteutetaan piirileiri Kuohulla, jossa johdetaan muita tapahtuman tms.
toteuttamiseksi. Johtamistehtävän suorittamista tukee partiojohtajakurssin käynyt ohjaaja.
Koulutuksen suorituksesta saatava valtakirja on edellytys tietyissä partiotehtävissä esim.
leirinjohtajana toimimiselle. Koulutus toteutetaan muutamana lähipäivänä ennen piirileiriä ja
loppu piirileirin aikana. Kurssi soveltuu kaikille yli 17-vuotta täyttäneille partiolaisille.
Lisätietoja: kristiina.makinen@partio.fi
26.3. Kymiball 45v juhla
Piirin johtajahuoltona tunnettu juhlavampi tilaisuus järjestetään tällä kertaa myös piirin 45vuotisjuhlana. Kymiball kokoaa johtajat yhteen syömään hyvin ja nauttimaan toistensa seurasta.
Hauskaa, salaista ohjelmaa myös luvassa. Tule rentoutumaan!
Lisätietoja: kymi@partio.fi
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26-28.3. SP:n Kipparikurssi, teoriaosa 1
Vesi on elementtinä poikkeuksellinen ja vesillä liikkujalta vaaditaan paljon tietoa ja taitoa, minkä
vuoksi meripartiossa on käytössä oma kurssi- ja pätevyysjärjestelmä. Sen tarkoituksena on
varmistaa, että jokaisella partioaluksella on pätevä päällystö, joka kykenee kuljettamaan alustaan
turvallisesti. Kipparikurssi on pj-kurssin käyneille meripartiolaisille tarkoitettu
koulutuskokonaisuus, joka sisältää kaksi teoriaosaa sekä käytännön osuuden.
Lisätietoja: partio.fi hakusanalla kipparikurssi
28.3. Hygieniapassikurssi
Piiri järjestää kaikille kiinnostuneille sekä tarjoilu-, keittiö- ja kahvilahommia suunnitteleville
virallisen hygieniapassikurssin. Kurssilla käydään hygieniaan liittyviä sääntöjä ja käytäntöjä läpi.
Loppukokeen läpäisseet saavat hygieniapassin.
Lisätietoja: kymi@partio.fi
10-11.4. Moninaisuuspäivät
Miten kohdata erilaisuus partiossa? Miten tukea ja toteuttaa erilaisten toimijoiden
partioharrastamista? Miten huomioida erilaiset partiossa? Mitä ihmettä on moninaisuus? Tule
keskustelemaan, kohtaamaan ja kuulemaan, tuomaan parhaat ja pahimmat vinkkisi ja
kokemuksesi mukaan. Tapahtuma on tarkoitettu niin lippukunnassa, piirissä kuin SP:ssa toimiville
sisupartio- ja moninaisuustoimijoille kuin lippukunnan vilkkaimman lauman akeloille, kaikille
asiasta kiinnostuneille lippukuntatoimijoille ja johtajille. Koulutukset on suunnattu
ohjelmasisällöistä kiinnostuneille – aiempaa kokemusta tai pestiä ei tarvita.
Lisätietoja: partio.fi hakusanalla moninaisuus
14.4 ja 15.4. Sepeli & leiri-Majakka
Seikkailijapeli eli sepeli kuuluu olennaisena osana seikkailijaohjelmaan. Se päättää jokaisen
vuoden ja sen avulla kerrataan ja harjoitellaan opittuja asioita. Sepeli on hauska peli, johon
kannatta lähteä koko vartion voimin. Tarpojien ohjelmaan kuuluu majakat, jotka ovat tarpon eli
puolivuotisen jakson päätöstapahtuma. Tavoitteena on, että majakka haastaa vartion käyttämään
tarpon aikana oppimiaan taitoja käytännössä. Tänä keväänä järjestetään leiri-Majakka.
Tapahtumat toteutetaan Kouvolassa 14.4 ja Kotkassa 15.4.
Lisätietoja: kymi@partio.fi
23.4. Yrjönpäiväjuhlat
Yrjönpäivä on partiolaisten tärkein juhlapäivä partioviikolla. Silloin muistetaan
suojeluspyhimystämme Pyhää Yrjöä, jonka Baden-Powell valitsi partiolaisten esikuvaksi, sillä tämä
oli rohkea ja uskollinen ritari taistellessaan lohikäärmettä vastaan. Kertomus Pyhän Yrjön vaiheista
on keskeisimpiä partiotarinoita. Usein yrjönpäiväjuhlassa on annettu partiolupauksia ja jaettu
ansiomerkkejä. Juhlaa vietetään alueittain monilla paikkakunnilla.
Lisätietoja: kymi@partio.fi
24.4. Johtajahuolto
Kaikille piirin lippukunnissa toimiville johtajille tarjotaan säännöllisesti mahdollisuus tavata
toisiaan, keskustella vapaasti partiosta, virkistäytyä mukavan tekemisen parissa ja syödä hyvin.
Tervetuloa mukaan johtaja!
Lisätietoja: kymi@partio.fi
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24.4. Vaeltajat kasaan
Kaikille piirin vaeltajille järjestettävä yhteinen ohjelma, jossa he näkevät toisiaan, tutustuvat uusiin
ihmisiin ja lippukuntiin, osallistuvat motivoivaan partiotoimintaan ja saavat intoa koulutuksiin
kehittääkseen itseään ihmisinä. Tapahtuman ohjelma paljastetaan viime tingassa!
Lisätietoja: nettisivut, kymi@partio.fi
24.4. TaSa -ikäisten kevätpäivä
Kaikille piirin tarpojille ja vaeltajille järjestettävä yhteinen ”vähemmän puhetta, enemmän
tekemistä” -päivä. Nähdään tuttuja, tutustutaan uusiin ihmisiin ja lippukuntiin, osallistutaan
motivoivaan partiotoimintaan ja saadaan uutta intoa. Yllätyksellisyys taattua!
Lisätietoja: nettisivut, kymi@partio.fi
8.5. Piirin kevät PT-kisat
Nuotio-Vehkat kutsuvat kaikki yli 10-vuotiaat viettämään hauskaa retkipäivää partiotaidoista
kisaillen Haminan maisemiin. Täällä testataan mitä partiossa on vuoden mittaan tullut opittua,
tutustutaan muihin alueen partiolaisiin mukavassa kisahengessä ja nautitaan luonnosta.
Lisätietoja: Nuotio-Vehkat ja kymi@partio.fi
11.5 ja 12.5. Suunnistuskoulut
Tunnetko karttamerkit? Kaipaavatko suunnistustaitosi hiomista? Piiri järjestää keväällä
suunnistuskoulutusta kotkassa 11.5 ja Kouvolassa 12.5. Tervetulleita ovat kaikentasoiset
suunnistajat. Ja mukaan voi ottaa myös ei-vielä-partiolaiset ystävät! Tapahtuma on kaikille avoin.
Lisätietoja: kymi@partio.fi
15.5.Leirialueen talkoot
Piirin 35 ha suuruinen leirialue Ruislehdonmäellä Saaramaalla tarjoaa lippukunnille mahtavat
puitteet retkille ja leireille. Leirialuetta pitää yllä isännistö, joka koordinoi myös alueella talkoot
kaksi kertaa vuodessa. Talkoissa pääsee kokemaan yhteisöllisyyttä mahtavassa porukassa,
oppimaan uutta, tekemään hyödyllistä sekä ennen kaikkea tekemään asioita, joita ei tule tehtyä
normaalissa arjessa ja samalla vaikuttamaan alueen kehittymiseen yhteisiin tarpeisiin soveltuvaksi.
Lisätietoja: toni.sakki@partio.fi
15.5. Eräruokakurssi Ruislehdonmäellä
Haluaisitko tietää eräretken ruokaniksejä? Miten kuivataan muonaa, minimoidaan ruoan paino
huomioiden kuitenkin riittävän energian saanti. Tervetuloa saamaan tietoa ja oppimaan uusia
taitoja seuraavaa eräretkeäsi varten.
Lisätietoja: kymi@partio.fi
16.5. Sudenpentujen ja seikkailijoiden PT-kisat
Sudenpennut: Pentueessa on 4-8 sudenpentua iältään 7-10 vuotta. Lisäksi mukana on vähintään
15-vuotias saattaja, joka kulkee pentueen mukana koko kilpailun läpi, mutta ei osallistu tehtävien
suorittamiseen, ellei sitä erikseen mainita. Saattaja voi auttaa pentuetta tehtäväkäskyn
lukemisessa ja vastausten kirjoittamisessa, mutta hän ei saa neuvoa itse suorituksessa.
Seikkailijat: Kilpailuvartiossa on 4-6 seikkailijaa iältään 10-13 vuotta. Lisäksi mukana on vähintään
15-vuotias saattaja, joka kulkee vartion mukana koko kilpailun läpi, mutta ei osallistu tehtävien
suorittamiseen, ellei sitä erikseen tehtäväkäskyssä mainita.
Lisätietoja: Elimäen Peipposet ja kymi@partio.fi
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22-23.5. EA-kurssi
Ensiapukurssi on räätälöity partiolaisiin tarpeisiin sisältäen hypotermiakoulutuksen. Kurssi on
tarkoitettu yli 15 –vuotiaille partiolaisille ja pj-kurssilaiset ovat etusijalla. Kurssista saa todistuksen.
Lisätietoja: kymi@partio.fi
11-13.6. Leiriturvakurssi
Miten partioleiri järjestetään turvallisesti? Tulee Ruislehdonmäelle oppimaan mitä kaikkea pitää
ottaa huomioon leirin suunnittelussa, hankinnoissa, toteutuksessa, varautumisessa ja
jälkihoidossa. Erityisesti lippukuntaleirien johtajille ja piirileirin turvapesteihin tuleville kurssi on
erityisen hyödyllinen.
Lisätietoja: kymi@partio.fi
12-20.6. Eräopaskurssin kesäosa Saariselällä
Eräopaskoulutuksessa opitaan toimimaan eräoppaana, joka kykenee analysoimaan tilanteita
kokemuksen ja tiedon varassa, ja tekemään päätöksiä itsenäisesti ryhmän johtajana. Koulutukseen
kuuluu erilaisten retkeilyvälineiden käyttö ja valinta, hätätilanteissa toimiminen, päätöksenteko ja
johtaminen, vaelluksen suunnittelu ja muonitus erilaisilla vaelluksilla. Koulutuksessa on lähiopetusta, harjoituksia vaelluksella sekä oppimistehtäviä. Koulutus on tarkoitettu vaelluskokemusta
omaaville yli 18-vuotiaille ja se toteutetaan teoriaviikonlopun ja kahden vaelluksen aikana.
Lisätietoja: partio.fi hakusanalla eräopas
12-18.7. Kuohu -piirileiri
Piirin 15. piirileiri pidetään Ruislehdonmäellä. Rakennusleiri alkaa jo 9.7 ja partiolaiset saapuvat
paikalle 12.7. Sudenpennuilla on lyhyempi muutaman päivän leiri. Leirillä on monipuolista
ohjelmaa kaikille partiolaisille sekä ei-partiolaisille. Ilmoittautumisaika on keväällä. Piirileirin
yhteydessä järjestetään Partionjohtajakurssi ja Tervetuloa partioon -kurssi.
Seuraa Kuohun ilmoittelua facebookissa, instassa ja piirin nettisivuilla.
27-29.8. Johtajatulet
Valtakunnallinen johtajatapahtuma Evon leirialueella edistää aikuisten partiolaisten ja eipartiolaisten verkostoitumista ja antaa mahdollisuuden olla kerrankin ison tapahtuman
osallistujina. Johtajatulilla tapahtuu paljon, monipuolisia ohjelmapisteitä on useita ja
johtamisoppeja on tarjolla paljon. Johtajatulet on kohtaamispaikka, joka sytyttää kipinän kehittää
itseään ihmisenä. Piiri tarjoaa bussikuljetuksen Johtajatulille.
Lisätietoja: kymi@partio.fi
3-5.9. Piirin syyspäivät
Syyspäivillä keskustellaan, pohditaan, suunnitellaan, virkistäydytään ja tarjotaan olkapäätä.
Tarjolla on ajankohtaisia asioita, toiminnan suunnittelua ja koulutusta kaikille lippukunnan
johtajistoon kuuluville sekä piirin luottamushenkilöille, unohtamatta johtajavirkistystä. Syyspäivillä
pohditaan yhdessä miten piiri palvelisi lippukuntia parhaiten, minkälaista toimintaa, tapahtumia ja
koulutuksia voisimme järjestää partiolaisille ja partioon haluaville.
Lisätietoja: elina.toimela@partio.fi
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15.9. Tervetuloa partioon -kurssi
Kurssi on tarkoitettu kaikille partiosta kiinnostuneille. Illan aikana kerrotaan partiomaisessa
ympäristössä partion päämäärä, arvopohja ja partion menetelmät partiokasvatuksessa. Kurssi on
lippukunnille erittäin hyvä työkalu saada lisää aikuisia kiinnostumaan partiosta, rekrytoida aikuisia
tekemään lippukuntiin pieniä tai isoja pestejä sekä mainostaa partiotoimintaa.
Lisätietoja: kymi@partio.fi
15.9. ROK-kurssin aloitus
ROK eli ryhmänohjaaja koulutus on tarkoitettu n. 15-vuotiaille ryhmän johtamisesta kiinnostuneille
partiolaisille. Kurssi aloittaa varsinaiset johtamisopit partiossa, ja sen annista on hyötyä myös
partion ulkopuolella. Kurssi kuuluu samoajaohjelmaan. Kurssi muodostuu lähipäivistä, retkestä ja
puolen vuoden mittaisesta johtamisharjoituksesta. ROK-kurssista on mahdollista saada
opintopisteytetty todistus.
Lisätietoja: kymi@partio.fi
17-19.9. SP:n Kipparikurssin käytännön osa
Kaipaavatko purjehtimistaitosi syventämistä? Kipparikurssi on pj-kurssin käyneille meripartiolaisille tarkoitettu koulutuskokonaisuus, joka sisältää kaksi teoriaosaa sekä käytäntöosan.
Lisätietoja: partio.fi hakusanalla kipparikurssi
18-19.10. Metsästyskurssi
Oletko kiinnostunut metsästyksestä? Tunnetko metsästyskoirat ja niiden käyttötarkoituksen?
Metsästyskurssilla tutustutaan metsästyksen eri muotoihin ja saat eväät metsästäjätutkinnon
suorittamiseen. Kurssilla on myös mahdollisuus suorittaa metsästäjätutkinto. Kurssi sopii kaikille,
suositusikä on tarpojasta ylöspäin.
Lisätietoja: kymi@partio.fi
21.9 ja 22.9. Adventtikalenteri-infot
Adventtikalentereiden myynti on partion tärkeimpiä varainhankintamuotoja, siksi ei ole
yhdentekevää kuka lippukunnan kampanjaa johtaa. Infossa lippukunnan
adventtikalenteriyhteyshenkilö perehdytetään tämän vuoden kampanjaan ja tarvittaviin askeliin
kohti onnistunutta varainhankintaa lippukunnissa, annetaan vinkkejä toteutukseen sekä
tutustutaan kalenterikampanjan kasvatukselliseen puoleen 21.9 Kotkassa ja 22.9 Kouvolassa.
Lisätietoja: kymi@partio.fi
26.9. Piirin syys PT-kisa
Merihaukat kutsuvat kaikki yli 10-vuotiaat viettämään hauskaa retkipäivää kisaillen Kotkaan. Täällä
testaat taitosi, mitä partiossa on vuoden mittaa tullut opittua, tapaat uusia ystäviä ja seikkailet
luonnossa.
Lisätietoja: Merihaukat ry
29.9. Lippukunnanjohtamisen ja viestinnän koulutus etänä
Mietityttääkö jokin lippukunnan johtamisessa? Keskiviikkoiltana käymme etätoteutuksena läpi
lippukunnan johtamista, teoriaa, käytännön kokemuksia ja ideoita. Samassa yhteydessä
keskustellaan lippukunnan jatkuvuudelle erittäin tärkeän viestinnän toteuttamistavoista
suunnitelmallisesti. Kannattaa tulla kuulolle!
Lisätietoja: kymi@partio.fi
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2-3-10. Syys PT SM-kisa Posankan matkas, Turku
Partiotaitojen syys SM-kisoissa tutustutaan uusiin mainioihin heppuihin, kerrataan opittuja
partiotaitoja, opitaan uusia, nautitaan luonnosta ja yhteisestä tekemisestä kisaillen. Kisa on
tarkoitettu vaeltajaikäisille ja aikuisille.
Lisätietoja: Lounais-Suomen Partiopiiri, http://posankanmatkas.ptkis.at
8.10. Luotsisatelliitti
Luotsien oma tapahtuma LuotsiSatelliitti järjestetään ympäri Suomen. Kyseessä on valtakunnalliset
luotsivihjarit, jotka kokoontuvat useaan paikkaan samaan aikaan ympäri Suomen, mutta ovat silti
yhteydessä toisiinsa. Vihjareilla pääsee syventymään vuorovaikutukseen ja nuoren tukemiseen
vaikeissakin elämäntilanteissa. Samoin pohditaan partion avoimuutta luotsattavan nuoren
kannalta – miten näyttää omaa haavoittuvuutta asiassa. Luotsit pääsevät tutustumaan luotsin
pestikorttiin, päivittyneisiin kasvatustavoitteisiin sekä muihin osallistujien itsensä nostamiin
aiheisiin. Tervetuloa oppimaan uutta, jakamaan ajatuksia ja virkistäytymään!
Lisätietoja: kymi@partio.fi
9.10 TaSaVahva syysvaellus
Piirin tarpojille, samoajille ja vaeltajille tarkoitettu yhteinen päivätapahtuma luonnon helmassa.
Takuuvarmaa yllätystä luvassa hulppeassa seurassa murkinaa unohtamatta. Be there!
Lisätietoja: emilia.mahlio@partio.fi
9.10 Johtajahuolto
Kaikille piirin lippukunnissa toimiville johtajille tarjotaan säännöllisesti mahdollisuus tavata
toisiaan, keskustella vapaasti partiosta, virkistäytyä mukavan tekemisen parissa ja syödä hyvin.
Tervetuloa mukaan johtaja!
Lisätietoja: kymi@partio.fi
8-10.10. Valmentajakoulutus
Koulutus on suunnattu lippukuntatuen asiantuntijoille antaen valmiudet toimia lippukunta-,
ohjelma- tai pestausvalmentajan pestissä ja muissa lippukuntatuen tehtävissä. Koulutuksen
jälkeen osataan valmentaa ja tukea lippukuntatoimijoita, tunnetaan partion ajankohtaiset teemat
ja osataan valmentaa niitä. Koulutus koostuu lähijaksoista ja oppimistehtävistä. Kurssilla opitaan
valmentamisen käsitteet, sovelletaan valmentamisen toimintatapoja ja saadaan työkaluja pestiin.
Tavoitteena osata tukea ja valmentaa lippukunnan johtajistoa lippukunnan kokonaisuuden
johtamisessa, partiokasvatuksen toteuttamisessa, henkilöstöresurssien kehittämisessä,
lippukunnan lyhyen ja pitkän tähtäimen suunnittelussa ja haasteiden ratkaisemisessa.
Lisätietoja: kristiina.makinen@partio.fi
15-17.10. JOTA-JOTI
JOTA (Jamboree On The Air) ja JOTI (Jamboree On The Internet) järjestetään vuosittain lokakuussa.
Tällöin partiolaiset ympäri maailmaa kokoontuvat radioiden ja internetin välityksellä vaihtamaan
kuulumisia ja tutustumaan muiden maiden partiolaisiin. Partiolaiset voivat käyttää radiota tai
tietokonetta omista kodeistaan käsin, mutta yhdessä on aina mukavampaa. JOTAan osallistuminen
vaatii radioamatöörien apua, sillä radiotaajuuksien käyttö on Suomessa säänneltyä, mutta onneksi
heitä on myös partiolaisissa. Suomen Radioamatööriliitto SRAL myös auttaa mielellään!
Lisätietoja: kymi@partio.fi
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16-17.10. Laajennetut valiokunnat
Jotta partiotoimintaa voidaan kehittää ja lippukuntia tukea tasalaatuisesti, on keskusjärjestössä ja
piireissä käytössä yhtenäinen toiminnallinen rakenne, jota kutsutaan yhteneviksi toiminnanaloiksi.
Keskusjärjestön ja piirien yhteneviin toiminnanaloihin kuuluvat valiokunnat ovat aluevaliokunta,
kasvatusvaliokunta, vapaaehtoistuen valiokunta, viestintä- ja markkinointivaliokunta ja
yhteiskuntasuhteiden valiokunta. Valiokunnat kokoontuvat muutamia kertoja vuodessa
keskustelemaan ajankohtaisista teemoista, jakamaan kokemuksia ja hyviä käytäntöjä sekä
suunnittelemaan tulevaisuutta ja tavoitteita toiminnalle. Laajennettuihin valiokuntiin osallistuvat
luottamushenkilöinä toimivat valiokuntien jäsenet sekä piirien nimittämät edustajat ko.
toiminnanaloilta. Mikäli kiinnostuit, ota yhteyttä, sillä mukaan pääsee kehittämään itseään,
oppimaan uutta ja pohtimaan partion tulevaisuutta!
Lisätietoja: kymi@partio.fi
30.10. Leirialueen talkoot
Piirin 35 ha suuruinen leirialue Ruislehdonmäellä Saaramaalla tarjoaa lippukunnille mahtavat
puitteet retkille ja leireille. Leirialuetta pitää yllä isännistö, joka koordinoi myös alueella talkoot
kaksi kertaa vuodessa. Talkoissa pääsee kokemaan yhteisöllisyyttä mahtavassa porukassa,
oppimaan uutta, tekemään hyödyllistä sekä ennen kaikkea tekemään asioita, joita ei tule tehtyä
normaalissa arjessa ja samalla vaikuttamaan alueen kehittymiseen yhteisiin tarpeisiin soveltuvaksi.
Lisätietoja: toni.sakki@partio.fi
3.11 ja 4.11 Piirin sudenpentujen, seikkailijoiden ja perhepartiolaisten iltaretki
SuSe-ikäisten ja perhepartiolaisten yhteinen iltaretki hämärtyneessä syysillassa kokoaa pienet
partiolaiset nuotion äärellä herkuttelemaan ja ihmettelemään pimeää syksyistä metsää. Noin parin
tunnin mittainen retki koostuu toiminnallisesta luontopolusta ja eväiden syönti mahdollisuudesta
nuotion ääressä. Retki järjestetään Kotkan alueella 3.11 ja Kouvolan alueella 4.11.
Lisätietoja: emilia.mahlio@gmail.com
11.11. Piirin syyskokous
Piirin sääntömääräinen syyskokous on vaikuttamisen paikka. Kokouksessa käsitellään vuoden 2022
toimintasuunnitelma ja budjetti, päätetään mitä toimintaa piiri tarjoaa jäsenilleen ja valitaan
piirihallituksen erovuoroisille jäsenille seuraajat: piirin varajohtaja, aluevastaava, leirialuevastaava,
kasvatusvastaava. Syyskokouksessa tapaa muita piirin partiojohtajia ja on mahdollisuus vaihtaa
kuulumisia.
Lisätietoja: kymi@partio.fi
12.11 Piirin pikkujoulut
Partiopiirin pikkujoulut pidetään 45v juhlavuoden päätteeksi. Kaikki ovat tervetulleita
pikkujouluihin, joiden paikka ja ohjelmasisältö paljastetaan lähempänä ajankohtaa.
Lisätietoja: kymi@partio.fi
12.11 Vaeltajat kasaan
Kaikille piirin vaeltajille järjestettävä yhteinen ohjelma, jossa he näkevät toisiaan, tutustuvat uusiin
ihmisiin ja lippukuntiin, osallistuvat motivoivaan partiotoimintaan ja saavat intoa koulutuksiin
kehittääkseen itseään ihmisinä. Tapahtuman ohjelma paljastetaan viime tingassa.
Lisätietoja: kymi@partio.fi
17

18.11. Selviytymis-Majakka
Tarpojien ohjelmaan kuuluu majakat, jotka ovat tarpon eli puolivuotisen jakson päätöstapahtuma.
Piiri järjestää tänä syksynä selviytymis-Majakan kaikille tarpojille, jotka samalla pääsevät
tutustumaan toisiinsa, ja muiden lippukuntien toimintatapoihin. Majakka toteutetaan yhtä aikaa
etelässä ja pohjoisessa.
Lisätietoja: kymi@partio.fi
26-28.11. SP:n Pelastautumiskurssi Bogaskär
Kurssi on tarkoitettu vaeltajille ja aikuisille, partioaluksen päällystössä toimiville partiojohtajille.
Kurssin tavoitteena on harjoitella toimintaa merionnettomuustilanteessa ja antaa valmiudet
henkilökohtaiseen selviytymiseen. Kurssi kestää yhden viikonlopun, joka koostuu
teoriaopetuksesta sekä vaativista käytännön harjoituksista. Harjoitusten luonteesta johtuen
kurssille tarvitaan hyvää normaalia peruskuntoa ja haasteita pelkäämätöntä asennetta. Kurssi
järjestetään yhteistyössä partion ulkopuolisen tahon kanssa.
Lisätietoja: partio.fi hakusanalla pelastautumiskurssi
6.12. Soihtukulkueet alueittain
Suomen itsenäisyyspäivän viettäminen kuuluu partiolaisten arvomaailmaan. Kulkueisiin
osallistuminen on monille se näyttävin tapa osallistua partiotoimintaan omalla paikkakunnalla ja
samalla kunnioittaa isänmaan itsenäisyyttä. Kulkueita järjestetään monilla paikkakunnilla ja ne
soveltuvat kaikenikäisille partiolaisille.
Lisätietoja: kymi@partio.fi

Kaikista tapahtumista tulee lisätietoja piirin nettisivuille ja someen:
www.kymenlaaksonpartiopiiri.fi
fb: Kymenlaakson partiopiiri
ig: @kymipartio
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Tähtikartta
2021
Piirileiri

Piirin SuSe leiri

X

X
X

Johtajatulet

Explo
X
X (syys)
X

Piirin lippukunnat
Elimäen Metsäsudet
Elimäen Metsäveikot
Elimäen Peipposet ry
Hakun Partio ry
Haminan Päivänpojat ry
Haminan Rantarillit ry
Inkeroisten Eräveikot ry
Karhulan Kanttarellit ry
Karhulan Korvenkävijät ry
Kelo-Versot ry
KotaPartio
Kotkan Meriversot
Kotkan Partio-Kotkat ry
Kouvolan Metsäveikot ry
Kouvolan Nuotio-Sissit ry

2025

X

SM-PT-kisat järjestelyvuoro
SuSe kisamateriaali

2024
X (tai -26)

Jamboree
Muuta

2023

X

Finnjamboree
Satahanka

2022

Kouvolan Salpasirkat ry
Kouvolan Sini-Veikot ry
Kouvolan Tyttöpartio ry
Kymenrannan Tytöt ry
Kymijoen Koukkaajat
Langinkosken Samoojat ry
Maakotkat ry
Merihaukat ry
Merituikut ry
Miehikkälän Metsänkävijät ry
Myllykosken Koskikarat ry
Myllykosken Koskipojat ry
Nuotio-Vehkat ry
Pyhtään Korpisudet ry
Utin Pilvenveikot ry
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Hiljaa,
soljuu,
virtaa,
murtaa,
pauhaa,
kuohuu:
KYMI!!!

Ylpeästi kymiläisiä!
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