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PIIRIN TARKOITUS 
 

Kymenlaakson Partiopiiri ry:n jäseninä on 30 lippukuntaa, joista ikäkausiohjelmaa 
toteuttaa 21 lippukuntaa. Partiolaisia piirissä on noin 1 000. Kymenlaakson 
Partiopiiri ry on Suomen Partiolaiset ry:n (SP) A-jäsen.   

Partio on kasvatustoimintaa, jonka tavoitteena on tukea lasten ja nuorten kasvua 
heidän yksilölliset ominaispiirteensä huomioon ottaen. Päämääränä on persoonalli-
suudeltaan 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 vastaavista sekä piirin puheenjohtajista: piirinjohtaja, piirin 
varajohtaja, talousvastaava, kasvatusvastaava, ohjelmavastaava, aluevastaava, 
vapaaehtoistuen vastaava, leirialuevastaava ja viestintävastaava.   

Toimintavuoden 2022 aikana toteutettiin piirin viisivuotista kehityssuunnitelmaa 
laadukkaan partiotoiminnan mahdollistamiseksi ja päästiin toteuttamaan 
perhepartiolaisten, sudenpentujen ja seikkailijoiden oma leiri Kajastus.  
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PIIRINJOHTAJAN PUHEENVUORO  
 

Vuonna 2022 siirryimme suurilta osin uuteen normaaliin pandemian jäädessä taka-
alalle. Uusi normaali ei kuitenkaan ollut sitä mitä varmasti moni toivoi, vaan uudet 
epävarmuudet värittivät arkeamme vuonna 2022. Elimme kolmoiskriisin keskellä, 
jossa korona ja Venäjän hyökkäyssota Ukrainassa yhdessä jo pidempään jatkuneen 
ilmastokriisin kanssa luovat uskomatonta epävarmuutta ja huolta arkeen. Työ-, 
koulu- ja perhe-elämän paineet haastavat henkistä ja fyysistä jaksamista päivä 
päivältä enemmän. Pandemia on lisännyt lasten ja nuorten yksinäisyyttä sekä 
kokemusta joukkoon kuulumattomuudesta ja hankaluudesta oman paikan 
löytämisessä.   

Partio on paikka kokea juuri tätä yhteenkuuluvuutta, paikka päästä toteuttamaan 
itseään ja paikka, jossa saa olla juuri oma itsensä. Vuoden 2022 syksynä partioon 
valtakunnallisesti liittyi 22 % vähemmän jäseniä kuin aiempina vuosina. 
Selvitettäessä syitä tälle, on ympäri Suomen syyksi selvinnyt ryhmänjohtajien 
puute, jonka vuoksi uusia ryhmiä ei ole saatu perustettua. Samaan aikaan 
jäsenlistoillamme on aikuisia enemmän kuin koskaan ennen. Kymenlaakson 
Partiopiirissä syksyn sisäänoton luvut olivat vähiten huonot koko maassa, mutta 
jäsenmäärän negatiivisessa kehityksessä näkyy silti, ette paljon työtä 
jäsenhankintaan ja –pitoon on vielä tehtäväksi.    

Vuonna 2022 piirin talouden elvyttäminen jatkui, ja kiitos Kajastuksen hyvän 
tuloksen piirin talous on vakaalla pohjalla. Suuren rahallisen lahjoituksen turvin 
myös Ruislehdonmäen ruokailukatos saatiin valmiiksi ja nyt pääsemme toden teolla 
markkinoimaan aluetta ja toivottamaan uusia käyttäjiä alueelle. Toinen suuri 
muutos liittyy Suomen Partiolaisten henkilöstöorganisaatiouudistukseen. Vuoden 
2022 siirryimme palvelualuemalliin ja jakamaan työntekijäresurssia Etelä-Karjalan, 
Hämeen ja Järvi-Suomen kanssa. Vuoden alussa toivotimme tervetulleeksi useat 
meille uuden työntekijät ja vuoden lopussa toivotimme aluetyön 
järjestökoordinaattori Annelle onnea uusille työpoluille ja aloitimme uuden 
lippukuntien lähityöntekijän rekryn.   

Kiitos jälleen yhdestä vuodesta koko piirin väelle, piirihallitukselle, Kajastuksen 
staabille ja muille luottiksille sekä koko toimiston väelle!  

 

  Maria,  piirinjohtaja   
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JÄRJESTÖN JOHTO JA HALLINTO 
  

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. Kehittämissuunnitelma lähti haasteiden tunnistamisesta ja 
tavoitetilan luomisesta keväällä 2019. Menetelmät tavoitteiden saavuttamiseen 
kartoitettiin ja tehtiin suunnitelmat osa-alueittain niiden toteuttamiseksi. Samalla 
asetettiin selkeät mittarit viisivuotiselle kehitykselle. Toimintasuunnitelma 2022 
sisälsi lukuisia toimenpiteitä ja tapahtumia, joilla tavoiteltiin laadukasta ja 
innostavaa partiotoimintaa Kymenlaaksossa, sekä kehityssuunnitelmasta poimitut 
mittarit vuodelle 2022.   

Piirin tapahtumien osallistumistuntimäärä oli hyvä noin 2024 
osallistujavuorokautta, joista suurin osa oli livetoimintaa. Näihin lukuihin ei ole 
laskettu valmistelevia kokouksia tai toimintaa, eikä ryhmien tai jaosten kokouksia. 
Lukujen nousua osaksi selittää Kajastus-leiri, mutta ilman leiriäkin luvuissa ollaan 
edellisen vuoden tasolla. Osallistumismäärän nousu kertoo piirin viisivuotisen 
kehityssuunnitelman toteutumisesta.  

Piirihallitus kokoontui vuoden aikana 11 kertaa eri puolilla Kymenlaaksoa sekä etänä 
pohtimaan tulevaa toimintaa sekä järjestön kehittämistä. Piirihallituksen jäsenet 
olivat motivoituneita vapaaehtoistyöhönsä ja pestikeskusteluissa pohdittiin 
jokaiselle vuoden suuntaviivoja järjestön johdon kanssa. 

      Kesällä 2022 partiolaiset ympäri Suomea kokoontuivat finnjamboree Kajolle Evolle. 
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TOIMINNAN MITTARIT VUODELLE 2022   
   

TAVOITE  TOTEUMA 

KO-GI -KURSSILLE OSALLISTUJIA  5 hlö   0 hlö  

KOULUTUSOHJAAJAKURSSILLE 
OSALLISTUJIA  

2 hlö   2 hlö   

PJ-KURSSI  1 kpl   1 kpl   

ROK KURSSI   2 kpl   1 kpl  

PT-KISAT  3 kpl   1 kpl  

SUSE-KISAT   1 kpl   1 kpl   

EA-KURSSI  1 kpl   1 kpl  

ERÄTAITOKURSSI  1 kpl    -  

METSÄSTYSKURSSI  1 kpl    -   

SUDENPENTUTAPAHTUMA  2 kpl   2 kpl (Iltaretki + talvipäivä)  

SEIKKAILIJATAPAHTUMA  2 kpl   2 kpl (Sepeli + talvipäivä)  

TASAVAHVA-TAPAHTUMA  

  

2 kpl   1 kpl (TaSaVa-vaellus, 1 TaSa 
Action-ilta) 

TOIMINNAN SUUNNITTELUPÄIVÄ  1 kpl   1 kpl   

AIKUISPARTIOTOIMINTA  2 ryhmää   4 ryhmää   

PERHEPARTIOTOIMINTA  joka 
kaupungissa   

joka kaupungissa   

VALMENNUSTIIMIN 
TOIMINTASUUNNITELMAA 
TOTEUTTAA  

5 
valmentajaa    

7 valmentajaa    

KUKSAA KÄYTTÄVÄT LIPPUKUNNAT  100 %   100 %   

RUISLEHDONMÄEN LEIRIALUEELLA   2 talkoot   2 talkoot   

AKTIIVISET LIPPUKUNNAT  22   21  

 



 

 
KYMENLAAKSON PARTIOPIIRI RY 

7 

KAJASTUS 2022   
 

Kajastus 2022 oli Kymenlaakson Partiopiirin sudenpentu- ja seikkailijaleiri, joka 
järjestettiin 17.-20.6.2022 piirin leirialueella Ruislehdonmäellä, Saaramaalla. 
Rakennusleiri pidettiin ennen leiriä 15.–16.6. ja purku välittömästi leirin jälkeen, ja 
koko leirialue tyhjeni lähtöpäivänä.  Koko leirin kesto oli 4 päivää. Kajastus 
järjestettiin, koska sudenpennut ja seikkailijat eivät kuuluneet Suomen Partiolaisten 
Kajo-leirin kohderyhmään, ja piiri halusi tarjota lippukunnille kevyen tavan 
mahdollistaa leiri sudenpennuille ja seikkailijoille.    

Piirin tavoitteet leirille oli järjestää leiri Ruislehdonmäellä, säästää kuluissa, lisätään 
alueen tunnettuutta piirin sisällä ja hyödynnetään leirin tarjoamia mahdollisuuksia 
alueen kehittämiseksi edelleen. Oman leirialueen käyttö on ekologista myös 
kulumisen ja rakentamisen osalta.   

Leirin tavoitteena oli olla perinteinen metsäleiri, joka tarjoaa suuren leirin tuntua 
Finnjamboree-vuonna myös niille, jotka eivät kuulu Kajon kohderyhmään.    

Leirin tavoitteena oli myös toteuttaa Suomen Partiolaisten asettamia 
kasvatustavoitteita. Leirin ohjelma rakentui partio-ohjelman mukaisesti ja 
erityisenä teemana siinä oli mukana luonnon tutkiminen.    

Tarpojat, samoajat ja vaeltajat osallistuvat leirille mahdollistajina ja oppivat leirin 
valmistelemista ja leirin toteuttamista aikuisten tuella.    
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Leirin hinta oli 85 €/leiriläinen. Tavoitteena oli, että raha ei saa olla syy jäädä kotiin, 
vaan leiri hankkii sponsoreita ja tarjoaa stipendin henkilöille, joille ei taloudellisesti 
olisi muuten mahdollista leirille osallistua. Leiri sai stipendihakemuksia ja myönsi 5 
täysimääräistä stipendiä leirimaksuun.   

Tavoitteet toimivat toimintaa ohjaavina peruspilareina projektin suunnittelun ja 
toteutuksen aikana. Tavoitteisiin päästiin hyvin. Kunnianhimoinen osallistujatavoite 
oli 250 hlö, johon päästiinkin. Suurin osa piirin lippukunnista oli leirillä edustettuna, 
joten kohderyhmä saavutettiin hyvin. Myös piirin ulkopuolisia osallistujia, ei-vielä-
partiolaisia ja perheitä osallistui mukavasti.   

Kajastus tarjosi tekijöilleen ja osallistujilleen huikeita kokemuksia, kuten Ursa 
tähtitieteellisen seuran observatorioteltan. Myös muu yhteisohjelma loi 
yhteishenkeä ja kajastuksenomaista tunnelmaa. Ikäkausiohjelmat tarjosivat kaikille 
ikäkausille omaa kivaa tekemistä, aikuisia unohtamatta.   

Taloudellinen tulos oli yksi suurista Kajastuksen onnistumisista. Kajastus tuotti 
kaikkien osa-alueiden suunnitelmallisuuden, sponsorointien, avustusten ja hyvän 
kioski- ja leirituotemyynnin ansiosta ylijäämää 10 967 €. 

Leirille saadut avustukset on mainittu Talous-kappaleessa. 

 

Kiitos kaikille leiriä tukeneille tahoille! 
 

Halkolan Tilapuutarha 
Pousin Puutarha Oy 

JalonMylly Oy 
Hoviruoka 

Lantmännen/ Vaasan 
Leipomoliike Aitolahti Ky 

Korian Palviliha Oy 
Fazer 

Risto Peltolan leipomo Oy 
K-market Mussalo 
Luontokoulu Haili 

Kotkan Kylmätekniikka Oy 
Kotka-Kymin seurakunta 

Valkealan seurakunta 
Kymenlaakson Jäte Oy 

Kymin Osakeyhtiön 100-vuotissäätiö 
Salpasäätiö 
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YHTEISKUNTASUHTEET   
 

Piirin syyskokous 2021 valitsi ensimmäisen kerran piirihallitukseen jäsenen, joka 
nimitettiin vastaamaan piirin yhteiskuntasuhteista. Yhteiskuntasuhdejaostoon 
kuului seurakuntayhteistyöstä vastaava luottamushenkilö, y-traineekurssilla 
Kestävästi partiossa -merkkiin perehtynyt luottamushenkilö sekä Jänkämä-lehden 
toimittaja, mikä tehosti jaoston viestintämahdollisuuksia huomattavasti. Jaostoon 
kuului kaikkiaan kahdeksan luottamushenkilöä, eikä kaudella haettu uusia jäseniä.  
Yhteiskuntasuhdejaoston tehtävänä on vahvistaa piirin ja sen alueella toimivien 
lippukuntien seurakuntayhteistyötä, rohkaista piirin lippukuntia kestävään 
partiotoimintaan (Kestävästi partiossa –merkki) sekä aktivoida piirin partiolaisia 
vaikutustyöhön.    

Vuoden tärkeä uusi avaus on uudenlaisen yhteistyön suunnittelu yhdessä alueen 
seurakuntien kanssa. Yhteisissä keskusteluissa tuli ilmi seurakuntien mahdollisuus 
lainata retki- ja leirivarusteita partiopiirin lippukunnille. Lisäksi seurakuntien 
kanssa sovittiin kohdennetusta kalenterimyynnistä, joka toteutettiin rajatusti 
seurakunnan osoittamissa tilaisuuksissa. Loppuvuodesta 2022 nostettiin vielä esiin 
seurakuntien vaalit ja niissä ehdolla olevat partiolaiset. Partioehdokkaiksi 
sitoutuneita henkilöitä haastateltiin ja heitä pyydettiin kertomaan miten he voisivat 
edistäisivät partiolaisten ja seurakuntien välistä yhteistyötä, jos tulisivat valituksi.  

Alkuvuodesta käytiin ensimmäiset aluevaalit, johon liittyvässä viestinnässä haluttiin 
erityisesti nostaa esiin nuorten hyvinvointiin liittyviä teemoja ja siten herätellä 
nuorten kiinnostusta vaikuttamiseen. Vaaliasiaa käsiteltiin Jänkämässä ja piirin 
sosiaalisen median kautta.   

Kestävän partiotoiminnan kärkenä on Kymenlaakson partiopiirissä ollut Kestävästi 
partiossa -tunnuksen käyttöönotto. Piirin neljässä lippukunnassa (Maakotkat, 
Merihaukat, Myllykosken Koskikarat ja Utin Pilvenveikot) on ollut edistyksellistä 
toimintaa ja tunnus on saatu käyttöön ensimmäisten lippukuntien joukossa vuonna 
2021. Y-traineetyön tuloksena jaoston käyttöön saatiin selkeä esitys tunnuksen 
tavoitteista ja hakuprosessista sekä ideoita kuhunkin ikäryhmään soveltuvasta 
ohjelmasta.   

Yhteiskuntajaoston luottamushenkilö osallistui Suomen Partiolaiset ry:n 
yhteiskuntasuhteiden laajennettuun valiokuntaan. Lisäksi hän oli aktiivisesti 
mukana SP:n yhteiskuntasuhteisen tapaamisissa ja Kajon Kestävästi partiossa -
työpajassa. Piiri osallistui Kymenlaakson metsäteollisuuden 150 –vuotisjuhlaan 
järjestämällä Kajastus –leirin ohjelmaan “Metsän merkitys” tehtävän, jossa 
sudenpennut ja seikkailijat pohtivat omaa metsäsuhdettaan sekä metsän merkitystä. 
Tulosten perusteella saatiin hyvä kuva pienten partiolaisten vahvasta 
metsäsuhteesta, joka kiteytyi erään sudenpennun ajatukseen “Ilman metsää ei ole 
melkein mitään”.  



 

 
KYMENLAAKSON PARTIOPIIRI RY 

11 

SP:n tapahtumia koskeva ruokalinjaus aiheutti voimakasta valtakunnallista 
keskustelua. Tämän seurauksen Kymenlaakson partiopiirille laadittiin oma 
ruokalinjaus, jolla haluttiin viestiä SP:n linjausta laveampaa suhtautumista 
tapahtumien ruokatarjoiluihin.   

 

VIESTINTÄ JA MARKKINOINTI  
 

Viestintä ja markkinointi on nostettu tärkeälle sijalle piirin laadukkaan toiminnan 
mahdollistamiseksi. Piirihallituksen viestintävastaava ja 9 innokasta ViMa -
tiimiläistä tekivät laadukasta työtä yhteistyössä piirihallituksen ja viestinnästä 
vastaavan työntekijän kanssa. Viestintä oli selkeää, ajantasaista sekä jatkuvaa.   

Piirihallituksen päätöksen mukaisesti viestintää toteutetaan monella eri kanavalla 
mahdollisimman monen jäsenen ja vanhempien saavuttamiseksi. Viestintäkanavia 
ovat mm. kaikille 1-jäsenille lähetettävä Jänkämä-piirilehti, sähköinen piiritiedote, 
piirin nettisivut, lippukunnanjohtajien Whatsapp-ryhmä, sekä piirin Facebook- ja 
Instagram-tilit. Syksyllä 2022 otettiin piirille käyttöön SP:n tarjoama 
nettisivupohja, jolloin sivun domain vaihtui kymeenlaakso.partio.fi.   

Piirilehti Jänkämän toimitus on vuoden aikana saanut vahvistusta ja kahden 
päätoimittajan lisäksi ryhmään kuuluu neljä aktiivista toimittajaa ja taittaja. 
Jänkämä-tiimi kokoontuu neljä kertaa vuodessa suunnittelemaan seuraavaa 
Jänkämän numeroa. Syksyllä 2022 piirihallitus mietti taloudelliselta kannalta, sekä 
ympäristönäkökulmasta Jänkämän jatkoa paperisena ja päätti, että ViMa toteuttaa 
jäsenistölle viestintäkyselyn. Kyselyn vastausten perusteella ViMa ehdotti 
piirihallitukselle Jänkämän jatkoa paperisena ainakin vuodella. Näin päätettiin ja 
piirihallitus päätti samalla selvittää tilannetta uudestaan vuonna 2023. Uuden 
nettisivuratkaisun myötä Jänkämästä julkaistaan artikkeleita myös verkkomediassa.  

Suomen Partiolaiset ry:n Young Spokes People -kurssille osallistui toukokuussa 
kaksi nuorta. Syksyllä SP:n ViMa-koulutuksessa oli kaksi osallistujaa. ViMa-tiimi 
kokousti vuoden aikana kaksi kertaa kokonaisuudessaan Teamsissä.   
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VAPAAEHTOISTUKI   
 

Vapaaehtoistuki jakaantuu piirissä turvallisuuteen, vapaaehtoisten tuentaan 
pesteissä ja koulutukseen. Turvallisuuden tehtävänä on jalkauttaa uusimmat 
turvallisuusohjeet lippukuntiin ja auttaa heitä toteuttamaan ohjeita, sekä 
tarvittaessa auttaa täyttämään turvallisuusselvityksiä. Koulutuksen tehtävänä on 
mm. lippukuntien johtajien koulutuksien tarjoaminen, jotta johtajilla olisi eväitä 
pesteihinsä.    

Keväällä kokeiltiin ensimmäisen kerran akela-sampo-koulutusta Moodlessa, ja 
saimme tältä kurssilta lippukuntiin kuusi uutta akelaa. 

Partiojohtajaperuskurssi aloitettiin poikkeuksellisesti retkiviikonlopulla 
marraskuussa, toinen viikonloppu pidetään tammikuussa 2023. Kurssilla aloitti 11 
kurssilaista.  

Vapaaehtoistuen valiokuntiin osallistuttiin niin keväällä kuin syksyllä paikan päällä 
sekä Teamsin kautta ja foorumiin osallistuttiin paikan päällä sekä Teams-
kokouksessa syksyllä. Piirin jäseniä osallistui muiden piirien koulutuksiin, jotta 
voisimme kehittää omia koulutuksiamme paremmin.  

Piirin tavoitteena on tehdä tasapuolista ja -laatuista koulutusta, tämän johdosta 
olemme edelleen mukana suunnittelemassa yhtenäistä 
palautejärjestelmää, jotta kaikilla kursseilla edellä mainitut tavoitteet täyttyisivät.  
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ALUETYÖ   
 

Aluetyön tavoitteena on Kymenlaakson lippukuntien hyvinvointi ja kasvu. 
Hyvinvoinnista ja kasvusta vastaa Aluetyöhön kuuluvat jaostot, joita ovat 
valmennustiimi ja moninaisuustyö. Jaostot keskittyvät lippukuntien johtajiston 
tukemiseen ja partio-ohjelman avoimuuteen.   

Valmennustiimi koostuu piirihallituksen aluetyöstä vastaavasta, 
valmennusvastaavasta sekä viidestä valmentajasta. Aluetyön 
järjestökoordinaattorina toimiva työntekijä on valmennustiimin keskeinen 
yhteistyökumppani. Vuoden aikana valmennustiimi on osallistunut aktiivisesti 
lippukuntien avunpyyntöihin ja tukemiseen.   

Aluetapaamisia eli kymiläisittäin Lohirysiä oli viime vuonna yhteensä 4. Osa 
tapaamisista on ollut etänä ja livenä tai jompaakumpaa. Lisäksi aluetapaamisia on 
pyritty pitämään yhdessä Kymenlaakson piirin tapahtumien kanssa, kuten 
esimerkiksi Johtajanuotioilla. Aluetapaamisten aiheina ovat olleet mm. pestit, 
pestaaminen, aikuisrekry, johtokolmikon tukeminen ja vanhempien ikäkausien 
partiotaidot.    

Lippukuntaviisarit julkaistiin toukokuussa, jolloin jokainen valmentaja oli käynyt 
läpi omia lippukunta kuulumisia. Lisäksi keväällä oli Suomen partiolaisten 
järjestämä Kohtaus, jossa valmennustiimistä oli 1 osallistuja. Myös osallistuttiin 
SP:n vetämiin valmentajatapaamisiin. Kesällä Kajastus-leirille tehtiin lippukunnille 
apukäsikortteja, jolla voi kutsua valmentajan muutamaksi tunniksi talkooavuksi 
lippukunnan tapahtumaan. Syksyllä valmennusvastaava ja aluetyöstä vastaava 
hallituksen jäsen osallistuivat laajennettuihin valiokuntiin, jossa yhdessä pohdittiin 
aluetyön kasvun ja moninaisuuden lisäämistä Kymenlaaksossa.   

Yhteensä valmennustiimin kokouksia oli kolme, joista yksi livenä. Kokouksissa on 
käyty läpi vuoden 2023 valmennuspestin muutoksia, tavoitteita ja 
toimintakalenteria. Tämän ohella tutustuttiin valmennuspestin uudistukseen, joka 
tapahtuu myös vuodenvaihteessa.  
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 KASVATUS  
 

Toiminnanalan pääpainopiste on tarpojien, samoajien ja vaeltajien ohjelman 
tarjoamisessa, sillä partiossa on tunnistettu erityisesti tarpojien pysyminen 
toiminnassa tärkeäksi jatkuvuuden kannalta. Yläkouluun siirtyvän nuoren elämä 
mullistuu, kavereiden rooli muodostuu tärkeäksi ja moni asia kyseenalaistetaan 
teini-iän kynnyksellä. Siksi piirin lippukuntarajat ylittävä yhteinen tarpojaohjelma 
on tärkeä keino innostaa tarpojat pysymään partiossa ja kasvaa partiolaisina 
edelleen. Piirissä järjestetään tarpojien, samoajien ja vaeltajien (TaSaVahva) 
koulutuksia, ikäkausittaisia ja yhteisiä tapahtumia, sekä tuetaan valtakunnallisiin 
tapahtumiin osallistumista. Piiri järjestää myös pienimmille partiolaisille yhteisiä 
tapahtumia kuten iltaretkiä, talvipäiviä ja partiotaitokilpailuja.  

Vuonna 2022 korona vaikutti alkuvuoden tapahtumiin. Tapahtumien suunnitteluun 
vaikuttivat tiukemmat turvallisuussuunnitelmat, kuten turvarajojen ja tehostetun 
hygienian toteutuminen. Koronan vuoksi tapahtumia ei kuitenkaan tarvinnut perua 
tai muuttaa etätoteutukseksi.   

Keväällä järjestettiin sudenpentu-seikkailijakisat, jotka keräsivät 26 joukkuetta. 
Kisat järjestettiin Haminan Vehkalinnassa. Keväällä järjestettiin myös 
sudenpentujen ja seikkailijoiden talvipäivä Elimäen Haukkavuorella sekä TaSa-
action- ilta, joka keräsi piirin tarpojia ja samoajia yhteen parkourin ja pitsan 
merkeissä. Erityisesti talvipäivä keräsi paljon kiitosta ja tämän järjestämistä jatkossa 
toivottiin kovasti.   

Piirin vaeltajille oli toimintasuunnitelmassa varattu kaksi tapahtumaa, jotka 
molemmat jouduttiin valitettavasti perumaan ensiksi osallistujien ja seuraavaksi 
tekijöiden puutteen vuoksi.  

Iltaretket Kotkassa Tavastilan pururadalla sekä Kouvolassa Kalalammen 
luontopolulla keräsivät tänäkin vuonna väkeä yhteensä noin 150 henkeä. Iltaretkillä 
muun muassa tutustuttiin lintujen lauluihin ja valmistettiin linnunruokaa. 
Marraskuussa ihmeteltiin myös pitserian mysteeriä seikkailijapelin muodossa 
Inkeroisissa. Seikkailijapeliin osallistui 13 seikkailijavartiota.  

 

OHJELMA  
 

Piirin yhteisöllisyyttä ja partiossa oppimisen tukemista toteutetaan erilaisilla 
kursseilla ja tapahtumilla, joita järjestetään jokaiselle ikäkaudelle. Tarkoitus on 
tukea mahdollisimman monipuolisesti partiotaitojen oppimista ja sitä kautta 
lippukuntien omaa toimintaa. Tarjolla on erilaisia erikoiskursseja sekä mahdollisuus 
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haastaa itsensä ja oma retkeily-, vaellus- ja partiotaitojen osaaminen 
partiotaitokisoissa.   

Valitettavasti joitakin ohjelmaryhmän tapahtumia jouduttiin siirtämään tai 
perumaan vähäisen osallistujamäärän vuoksi.  

Kisatoimintaa pyrittiin elvyttämään vuoden 2022 aikana, kisaryhmä kokoontui 
aktiivisesti ja suunnitteli kisoihin tutustumispäivää, joka jouduttiin kuitenkin 
perumaan osallistujien puutteen vuoksi.   

Syksyllä järjestettiin piirin yhteinen vaellus Salpalinjalle. Tavoitteena oli opastaa 
osallistujia vaeltamisen alkeisiin. Vaellukselle osallistui 45 partiolaista.  

Piirin järjestämälle ensiapukurssille osallistui 12 partiolaista. Piirissä järjestettiin 
ensimmäistä kertaa Nuoren Mielen Ensiapu –koulutus, johon osallistui 11 
kouluttautuja. Koulutus järjestettiin Tunkelon säätiön apurahan turvin. Koulutuksia 
jatketaan myös vuonna 2023 samalla avustuksella. 

  

TALOUS  
 

Piirin toiminta rahoitetaan pääosin valtionavulla, adventtikalenterien tuotoilla ja 
jäsenmaksuilla. Pääosa tuloista käytetään toimistolla lippukuntien tueksi 
työskentelevän järjestökoordinaattorin palkkaukseen. Piiri tukee ydintoimintaansa 
kuuluvia tapahtumia ja kursseja, jotta partiolaisten osallistumiskustannukset 
olisivat inhimillisiä. Partion jäsenmaksu mahdollistaa osallistumisen lippukuntien, 
piirin ja keskusjärjestön toimintaan, sekä sisältää partiovakuutuksen.   

Yhteistyötä SP:n kirjanpitoa toteuttavan henkilön kanssa on edelleen kehitetty ja 
yhteistyö voidaan todeta toimivaksi. Korona on osaltaan vaikuttanut partiopiirin 
toimintaan edelleen vuoden 2022 aikana. Tällä on luonnollisesti ollut vaikutusta 
myös piirin taloudelliseen toimintaan. Kiinteät kustannukset ovat pysyneet pitkälti 
entisellään, mutta esimerkiksi tapahtumiin liittyvät osallistumismaksut ovat jääneet 
suunniteltua pienemmiksi, kun tilaisuuksia ei ole pystytty järjestämään 
suunnitellulla tavalla.   

Tilikauden ylijäämäksi kirjattiin 9 505 €. Suurimmat tulot olivat jäsenmaksut (27 
750 €), valtion toiminta-avustus (15 806 €), adventtikalenterimyynti (23 857 €) sekä 
Kajastuksen tuotto (10 967 €).   

Piiri sai useita avustuksia vuonna 2022 ja ne kohdennettiin pääosin Kajastukseen. 
Kymin Osakeyhtiön 100-vuotissäätiön 3 000 € avustus kohdennettiin 
muonitukseen, joka on leirien suurin menoerä. Salpa-säätiöltä saatu 2 000 € avustus 
kohdennettiin leirialueen ylläpitoon ja kehittämiseen, jolloin leirille saatiin uusittua 
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peseytymispaikka ja kunnostettiin esiintymislavaa, jolloin fasiliteetit olivat jälleen 
turvallisia ja mukavia käyttää. Kymenlaakson Jäte sponsoroi Kajastuksen jätehuoltoa 
1 000 eurolla. Lisäksi Kajastus sai useita pienempiä tuote- ja palvelusponsoreita.  

 

LEIRIALUE 
 

Piirin Saaramaalla 
sijaitsevan leirialueen 
Ruislehdonmäen roolia 
piirin partiolaisten 
retki-, kurssi- ja leiri-
paikkana kasvatettiin 
entisestään. Yhteiset 
talkoot parantavat yh-
teishenkeä, uuden oppi-
mista, tuovat merkityk-
sellistä tekemistä ja 
siten toteuttavat partion 
arvoja monella eri 
saralla, kuten tarttumi-
sella toimeen.     

Vuotta 2022 leimasi piirin sudenpentu- ja seikkailijaleirin Kajastuksen järjestelyt ja 
siihen liittyvät leirialueen kehittämisen ja ylläpidon tarpeet. Leirialueella 
järjestettiin kahdet koko piirin yhteiset talkoot, joissa osallistujia oli 60 henkilöä. 
Yhteisten talkoiden lisäksi isännistö talkoili aktiivisesti kunnossapitäen aluetta ja 
sen infraa. Lippukunnat ovat kokeneet alueen ja talkoot mieluisiksi ja ihanaksi 
paikaksi oppia.  

Pitkään kesken ollut ruokailukatos saatiin kaksi viikonloppua kestäneissä talkoissa 
ja ulkopuolisen kattourakoitsijan voimin valmiiksi partion ulkopuolisen, yksityisen 
lahjoittajan rahallisella tuella. Lahjoituksella pystyttiin hankkimaan puuttuvat 
materiaalit, sekä työvoima niiden asentamiseksi.   

 

ANSIOMERKIT  
 

Ansiomerkit ovat yksi näkyvä tapa palkita vapaaehtoisia hyvin tehdyistä pesteistä. 
Toimintavuoden aikana lisättiin edelleen lippukuntien tietoisuutta piirin ja SP:n 
ansiomerkkien hyödyistä, kriteereistä ja hakukäytännöistä avustamalla hakijoita 
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henkilökohtaisesti avustamalla oikean merkin valitsemisessa, sekä hakutekstien 
muotoilussa. Ansiomerkkejä on tarkoitus myöntää näkyvästi, perustellen 
partiolaisen ansioita ja siten nostaa partiossa opittujen asioiden statusta viestinnän 
keinoin.    

Ansiomerkkitoimikunta kokoontui vuoden aikana neljä kertaa, aina hakuajan 
määräpäivän jälkeen. Kaksi tapaamista pidettiin Teamsin välityksellä ja kaksi 
sähköpostikokouksena.  

Merkkejä myönnettiin vuonna 2022 seuraavasti:   
 

• SP Collanin solki 3 kpl   
• SP Louhisuden solki 6 kpl   
• SP II-luokan Mannerheim-solki 2 kpl   
• Kymenlaakson Partiopiirin hopeinen ansiomerkki 2 kpl  
• Kymenlaakson Partiopiirin pronssinen ansiomerkki 6 kpl   

 

TOIMISTO    
 

Kymenlaakson partiopiiri, Hämeen partiopiiri, Järvi-Suomen partiolaiset ja Etelä-
Karjalan partiolaiset muodostivat vuoden 2022 alusta alkaen yhtenäisen 
palvelualueen. Palvelualueella työskentelee useita henkilöitä, jotka palvelevat 
kaikkia alueen hallituksia ja lippukuntia mm. niiden toiminnan tukemisessa, 
koulutusten ja tapahtumien järjestämisessä, viestinnässä ja yhdistyshallinnossa.  

Vuoden alusta Kymenlaakson partiopiirin alueella toimivan aluetyön 
järjestökoordinaattorin tehtäväkenttään kuuluu myös hämäläisiä lippukuntia. 
Vastaavasti palvelualueella toimivat ohjelma- ja koulutuskoordinaattori, 
viestintäkoordinaattori, hallinnon järjestökoordinaattori sekä palvelualueen 
johdossa toimiva yhdistyshallinnon ja talouden ammattilainen palvelevat 
Kymenlaakson alueen lippukuntia ja luottamushenkilöitä.  

Lippukuntatuen järjestökoordinaattori avusti piirin toiminnassa hallinnollisesti 
alkuvuoden ennen hallinnon työntekijän palkkaamista, viestinnällisesti ja tukemalla 
tapahtumien ja kurssien järjestämistä. Työntekijät tukivat lippukuntien toimintaa 
viestinnällisesti sekä kontaktoimalla suoraan lippukuntia useampaan kertaan 
vuoden aikana, muun muassa tapaamalla näitä Kajo-suurleirillä. Lippukunnat ovat 
myös löytäneet toimiston avun kiperissäkin tilanteissa.      
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LIPPUKUNTIEN JÄSENMÄÄRÄT 2022  
 

Kymenlaakson Partiopiiri ry on partiotoiminnan maakunnallinen piirijärjestö, jonka 
muodostavat paikallisyhdistykset eli lippukunnat.   

 
Lippukunta 31.12.2021 31.12.2022 

Kymenlaakso, piirin suorat jäsenet 1 1 

Elimäen Metsäsudet ry 31 26 

Elimäen Metsäveikot 2 2 

Hakun Partio ry 2 1 

Haminan Päivänpojat ry 40 36 

Haminan Rantarillit ry 56 54 

Karhulan Kanttarellit ry 102 110 

Karhulan Korvenkävijät ry 62 51 

Kelo-Versot ry 3 2 

Kotkan Meriversot 1 0 

Kouvolan Metsäveikot ry 75 79 

Kouvolan Nuotio-Sissit ry 4 5 

Kouvolan Sini-Veikot ry 25 20 

Kouvolan Tyttöpartio ry 57 49 

Kymenrannan Tytöt ry 22 18 

Langinkosken Samoojat ry 45 46 

Maakotkat ry 11 8 
Merihaukat ry 50 68 

Merituikut ry 57 60 

Myllykosken Koskikarat ry 94 108 

Myllykosken Koskipojat ry 3 3 

Elimäen Peipposet ry 32 33 

Pyhtään Korpisudet ry 35 39 

Kouvolan Salpasirkat ry 7 7 

Utin Pilvenveikot ry 66 69 

Nuotio-Vehkat ry 26 31 
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Miehikkälän Metsänkävijät 1 1 

Kotkan Partio-Kotkat ry 47 32 

KotaPartio 33 35 

 Yhteensä 990  994  
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LUOTTIKSET JA JAOSTOT 2022   
 

(Tiedot perustuvat pääosin Kuksaan merkittyihin pesteihin.) 

Piirihallitus  
 

  

Piirinjohtaja  
 

SAKKI MARIA  

Piirin varajohtaja   HEISKANEN PIA  

Viestintä ja markkinointi   MYLLYLÄ SALLA  

Aluetyö   LEINONEN ELINA  

Yhteiskuntasuhteet   KIISKI ANNA  

Ohjelma   KANKANEN SIIRI   

Kasvatus   SEPPÄNEN LOTTA  

Talous   SAJALINNA ANNIINA  

Vapaaehtoistuki   MÄKINEN KRISTIINA  

     

Ansiomerkkitoimikunta  
 

  
Ansiomerkkitoimikunta, 
puheenjohtaja  

 
SAKKI MARIA  

Ansiomerkkitoimikunta, jäsen   PEKKOLA PETRI  

Ansiomerkkitoimikunta, jäsen   AHO HANNA  

Ansiomerkkitoimikunta, jäsen   KOHONEN SARI  

Ansiomerkkitoimikunta, jäsen   KORPPI ILKKA  

     

Viestintä ja makkinointi  
 

  

IT-jaos, jäsen   PALIN PEKKA  

Viestintäryhmä, jäsen   ELOMAA ELLI  

Viestintäryhmä, jäsen   KUOKKA HELMI  

Viestintäryhmä, jäsen   MÄKINEN KIIA  

Viestintäryhmä, jäsen   NORDLING JAAKKO  

Viestintäryhmä, jäsen   PERÄTALO ANNIINA  
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Viestintäryhmä, jäsen   RUONALA NELLA KATARIINA  

Viestintäryhmä, jäsen   RUOPPA ELISA  

Viestintäryhmä, jäsen   WESTERLUND MIKAEL  

Viestintäryhmä, jäsen   VIRTANEN MARIKKI  

Piirilehti, päätoimittaja   RUOPPA ELISA  

Piirilehti, päätoimittaja   VIRTANEN MARIKKI  

     

Koulutus  
 

  

Ko-Gi-ohjaaja   KELLBERG ANSSI  

Ko-Gi-ohjaaja   PULKKI ANNA-EMILIA  

Ko-Gi-ohjaaja   SAKKI MARIA  

Ko-Gi-ohjaaja   SAKKI TONI  

Ko-Gi-ohjaaja   TOIMELA ELINA  

Ko-Gi-ohjaaja   VIRTANEN JONNA  

Koulutusjaosto I, 
puheenjohtaja  

 

MÄKINEN KRISTIINA  

Koulutusohjaaja   HEISKANEN PIA SOFIA  

Koulutusohjaaja   SAKKI MARIA  

Koulutusohjaaja   TOIMELA ELINA  

Koulutusohjaaja   VIRTANEN JONNA  

koulutusohjaaja, vastaava   SAKKI TONI  

Koulutusryhmä, puheenjohtaja   MÄKINEN KRISTIINA  

     

Ohjelma ja kasvatus  
 

  

KYMI SuSe-kilpailunjohtaja   LAJUNEN REETTA  

KYMI SuSe-kilpailunjohtaja   TEILAS MAIJU  
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Aluetyö  
 

  

Lippukuntavalmentaja   MAHLIO EMILIA  

Lippukuntavalmentaja   PEKKOLA PETRI  

Lippukuntavalmentaja   RITARI TARU  

Lippukuntavalmentaja   RUUSKANEN JANNI  

Lippukuntavalmentaja   TOIMELA ELINA  

Lippukuntavalmentaja    ÅHMAN MONICA  

     

Kajastus  
 

  

Piirileirin johtaja   KONTIAINEN ANTTI  

Piirileirin ohjausryhmä, jäsen   KANKANEN SIIRI  

     

Talous  
 

  

Talousryhmä, jäsen   LIIMATAINEN SAIJA  

Talousryhmä, jäsen   VÄISÄNEN JARI-PEKKA  

     

Y-suhteet  
 

  

Yhteiskuntasuhderyhmä, jäsen   HELISTE SILJA  

Yhteiskuntasuhderyhmä, jäsen   KAILIO JARMO  

Yhteiskuntasuhderyhmä, jäsen   KAUKORANTA JENNI  

Yhteiskuntasuhderyhmä, jäsen   LUUKKAINEN HELMI  

Yhteiskuntasuhderyhmä, jäsen   PIIPPONEN-PEKKOLA SEIJA  

Yhteiskuntasuhderyhmä, jäsen   REIJONEN HEIKKI  

Yhteiskuntasuhderyhmä, jäsen   RUONALA NELLA KATARIINA  
Yhteiskuntasuhderyhmä, jäsen   RUOPPA ELISA  
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KYMENLAAKSON PARTIOPIIRIN HUUTO: 
 

Hiljaa, 
 

soljuu, 
 

virtaa, 
 

murtaa, 
 

pauhaa, 
 

kuohuu: 
 

KYMI !!! 
 
 

 
 

Ylpeästi kymiläisiä!  



 

KYMENLAAKSON PARTIOPIIRI RY 
 

Varuskuntakatu 8 
45100 Kouvola 

 
www.kymenlaakso.partio.fi 
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