
   

 
 
 

Tervetuloa Suurjuhlaan! 
Kouvolaan 7.-8.6.2014 
 
Suurjuhla 2014 kokoaa Kouvolaan jopa 10 000 partiolaista juhlimaan yhdessä. Suomen 
Partiolaisten Suurjuhla järjestetään ensimmäistä kertaa kauniissa Kymenlaaksossa. 
 

Jokainen ikäkausi pääsee juhlimaan ja bailaamaan! 
Lauantain ikäkausiohjelmapisteet levittäytyvät Kouvolan keskustaan ja lähialueille. Suuret 
yhteiset juhlallisuudet pidetään pesäpallostadionilla, ja kävelykadulle nousee kaikille avoin 
partiokylä. Sunnuntaina juhlallisuudet päättää massiivinen partioparaati, joka kulkee Kouvolan 
keskustan halki liikenteen pysäyttäen. 
 
Suurjuhlalaisilla on mahdollisuus koulumajoitukseen Kouvolan alueen kouluilla, ja voivat 
saapua ympäri Suomen juhlaan niin tilausbussein kuin Suurjuhlajunilla.  
 
Tapahtuman käytännön järjestelyistä vastaa Kymenlaakson Partiopiiri ry.  
 

OHJELMA 

 
Sudenpennut 
Tule kokemaan jännittävä seikkailurata Kouvolaan. Pääset mukaan paraatiin ja olet tähtenä yhteisessä iltajuhlassa. 
Mitä lauletaan partiossa toisella puolella maapalloa, tule oppimaan! 

 

Sudarit seilaavat satamasta toiseen Kouvolan Pioneeripuistossa. Pioneeripuistossa on luvassa huiman 
hauska seikkailurata, suunnistustaituruutta. Laivoihin on lastattua musiikkia ja ruokaa maailmalta. 
Seikkailujen jälkeen sudenpentu saa ainutlaatuisen Suurjuhla2014-jäljen.  
Sudenpennut tarvitsevat vähintään yhden johtajan per kymmenen lasta. Johtaja voi olla myös jonkun 
lapsen vanhempi eli ei-partiolainen aikuinen.  
Ruokailu tapahtuu Pioneeripuistossa, josta löytyy myös levähdyspaikkoja, kahvila, tuotemyyntikoju, 
juomavettä sekä vessoja.  

 

Seikkailijat 
Vaijeriratoja, laskeutumista, jännittävä seikkailurata odottaa! Mitä Kouvolaan tulevaan laivaan on lastattu, mitä on 
kontissa? Saako porkkanasta ääntä? Kouvolassa se selviää! 

 
Seikkailijat pääsevät toteuttamaan itseään Pioneeripuiston neljään eri APPSiin:  
SeikkailuAPPS   SuunnistusAPPS 
RuokaAPPS  MusiikkiAPPS 

Seikkailijat kiertävät APPSeja joukkueittain etukäteen annetussa järjestyksessä lauantaina aamupäivän ja 
iltapäivän ajan. Jokaisella joukkueella tulee olla mukana vähintään yksi saattaja kymmentä seikkailijaa 
kohden. Ruokailu tapahtuu Pioneeripuistossa, josta löytyy myös levähdyspaikkoja, kahvila, 
tuotemyyntikoju, juomavettä sekä vessoja.  

  



   

 

Tarpojat 
Sähköä, katutaidetta, konkursseja, kierrätystä - miten yhteiskunta toimii? Kouvolassa selviää miten elämästä selvitään 
hengissä? Haasta itsesi ja vartiosi kilpailemaan Suomen Partiolaisten kevätmestaruuksista Luumäelle: Valliralli! 

  

Tarpojien lauantaipäivä alkaa supermediapersoonan Arman Alizadin vetämänä, jonka jälkeen siirrytään 
toteuttamaan toiminnallista yhteiskuntamajakkaa. Oletko valmiina vinguttamaan visaa ja laittamaan 
Kouvolan sekaisin?!  
Tarpojilla on mahdollisuus osallistua Eteläkarjalan Partiopiirin järjestämään Valliralliin eli kevät PT-kisoihin 
Taavetissa, joka on n. 45 min matkan päässä Kouvolasta. Matkustaminen kisaan ja takaisin hoidetaan 
järjestäjien puolesta. Valliralliin ilmoittaudutaan PT-kisan oman ilmoittautumisjärjestyksen mukaisesti. 
Kisassa on piirikiintiöt.Katso tarkemmin: http://valliralli.fi 

 

Samoajat 
Pysyt paikoillasi kiven takana. Hengität syvään, vastustaja tähtäimeen. Spläts! Värikuulasota on alkanut! Kouvolassa 
pääset taiteilemaan, tekemään hyväntekeväisyyttä ja paljon muuta! 

  
Samoajien ohjelmat kulkevat teeman ”Kaikkea kivaa betonista” alla. Mitä samoaja tekee.. 
betonista? Betonilla? Betonin päällä? Betonin lujasti? Betonihengessä? Betoniin nojaten? Menoa ja 
meininkiä, kuten värikuulasotaa, löytyy eri puolilta Kouvolaa, ja niissä toteutuu ohjelmapainotus ”Kuulun 
maailmalle!”. 
 

Vaeltajat 
Oletko halunnut oppia valokuvausta? Huovuttaa? Haluatko esiintymään iltaohjelmaan? Mikä ihmeen kehotalauta? 
Tule kokemaan ja näkemään Kouvolaan. Be there or be square! 

 
Vaeltajien ohjelma liikkuu betonin ja rauhan välissä.. hä? 
Vaeltajille on luvassa hulppean hauskoja aktiviteetteja eri puolilla Kouvolaa. Liikkumista pisteiden välillä 
hoidetaan jalan ja Suurjuhla-busseilla. Ohjelmien teeman mukaisesti betoniin pääsee sotkemaan itsensä – 
ja Kouvolan! 
Lauantaina on luvassa jatkot jäähallissa varsinaisen iltajuhlan jälkeen. Oletko valmis ottamaan tanssilavan 
tai ehkä jopa esiintymislavan haltuun? Totta kai, aina valmiina! 

 

Aikuiset 
Aikuisille on suunniteltu erikseen ohjelmaa Suurjuhlassa, muun muassa. 

 Hyvinvointi-workshop Pioneeripuistossa, jossa voi käydä esim. 
seikkailija/sudenpentuohjelmien ohessa tai muuten vaan, keskustasta pääsee 
Suurjuhlabusseilla näppärästi koko päivän Pioneeripuistoon 

 Kouvolan keskustassa järjestetään lauantain aamupäivällä nuorisotyön seminaari aiheesta 
”Partionjohtajuus polttopisteessä” 

 Ko-Gi -tapaaminen järjestetään hyväntekeväisyyden ja poniravien merkeissä lauantaina  

 Partiokylä valtaa Kouvolan kävelykadun koko Suurjuhlaviikonlopuksi 

 
Tule tekemään Suurjuhlaa!  
Vaeltaja tai aikuinen, tarvitsemme juuri sinua! Suurjuhlaa tekee jo satakunta vapaaehtoista, mutta se ei 
vielä riitä toteuttamaan kesän mahtavinta partiojuhlaa. Katso avoimet pestit Suurjuhlan-nettisivuilta, ja 
nappaa itsellesi sopiva pesti. Ota tiimiisi vaikka koulu- tai työkavereita – Suurjuhlaan voi osallistua, vaikka ei 
olisi partiolainen. Vielä.  
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Yhteinen ohjelma 
Ikäkausiohjelmien jälkeen lauantaina on aika bailata 10 000 muun kaverin kanssa. Iltajuhla räjäyttää pankin 
KSS Areenalla. Tarjolla on huikeita esityksiä ja bändi-kisan voittajan esitys! Sunnuntaiaamu valkenee 
aamupalan jälkeen partiojumiksessa ja vaihtoehtoisessa aatteellisessa ohjelmassa, joista siirrytään suoraan 
varsinaiseen pääjuhlaan KSS Areenalle. Koko viikonlopun kruunaa huikea partioparaati, joka täyttää 
Kouvolan keskustan ja seisauttaa liikenteen!   
 

Jatkot  
Yli 15v johtajille on luvassa lauantaina iltajuhlan jälkeen bileet jäähallissa. Ota kaveri messiin ja krebaa 
hulluna: joko johtajakahvilassa tai desibelit kattoon lennettävissä bileissä! Tarjolla on erilaisia 
mahdollisuuksia illanviettoon loistavassa seurassa. Kaikki johtajaikäiset ovat tervetulleita! 

 

HINTA 

Partiolaisten osallistumishintaan kuuluu ikäkausittainen sekä yhteinen ohjelma, maittava ruoka 
sekä Suurjuhla-merkki 

 pe-su   65 € 

 la-su    55 € 

 la-su ilman yöpymistä 45 € 

 su   25 € 
 

Ei-partiolaisille tulee 5€ maksulisä vakuutuksista.  

 
ILMOITTAUTUMINEN JA LASKUTUS 
Ilmoittautumiset hoidetaan lippukunnan yhteyshenkilön kautta. Lippukuntalaiset palauttavat 

Partio-lehden välissä ilmestyvät ilmoittautumislomakkeen Suurjuhla-yhteyshenkilölle huoltajan 

allekirjoituksella. Ilmoittautumislomakkeen voi tulostaa helmikuusta lähtien myös Suurjuhlan-

nettisivuilta.  
 
Ilmoittautumislomakkeet tulee palauttaa lippukunnan Suurjuhla-vastaavalle viimeistään 
31.3.2014. Täysi-ikäiset partiolaiset voivat ilmoittautua itse suoraan Polkuun omilla tunnuksillaan 
(ilmoittautumistunnus löytyy jäsenkortista). Alle 2-vuotiaat pikkupartiolaiset pääsevät juhlimaan 
veloituksetta, mutta heidät tulee ilmoittaa suoraan projektitoimistolle (toimisto@suurjuhla2014.fi). 

Lippukunnan suurjuhlayhteyshenkilöillä on aikaa syöttää ilmoittautumiset Polkuun la 5.4.2014 
mennessä. 
 
Ilmoittautumisen yhteydessä valitaan se ohjelma, missä aikoo aikansa Suurjuhlassa viettää. 
Esimerkiksi 16-vuotias seikkailijalaaksossa pestiään tekevä ilmoittautuu seikkailijaohjelmaan, ja 
sudenpentuja kaitseva aikuinen ilmoittautuu sudenpentuohjelmaan. Ohjelmaan ilmoittautuminen 
ohjaa lauantaipäivän ruokailupaikan. 
Suurjuhlan osallistumismaksut laskutetaan kootusti lippukunnittain. Laskut lähetetään 
lippukuntien Suurjuhla yhteyshenkilöille postitse viikolla 17. 
 

JUHLI KAVERIN KAA! 
Suurjuhlaan voi osallistua myös partiolaisen kaverit, kummit ja kaimat. Sudenpentujen ja 
seikkailijoiden ohjaamiseen voi pestata mukaan vaikka lasten vanhempia. Tämä on oiva keino 
sitouttaa vanhempia lippukunnan toimintaan ja samalla näyttää heille, mitä partio nykypäivänä 
on. Partiolaiset voivat ottaa mukaansa myös vaikka koulukaverin, joka ilmoittautuu lippukunnan 
kautta Polkuun. Ei-partiolaisen osallistumismaksuun kuuluu viiden euron vakuutuslisä.  
 

  

mailto:toimisto@suurjuhla2014.fi


   

 

MITEN KOUVOLAAN? 
Lippukunnat voivat hyödyntää matkoissaan Suurjuhlan omia junia, sillä Kouvolaan pääsee 
kätevästi junalla monesta suunnasta.  
 
Suurjuhla on tilannut VR:ltä junia, joihin lippukunnilla on mahdollisuus ostaa paikkoja. Perjantaina 
6.6. lähtee kolme Suurjuhla-junaa, jotka ovat perillä Kouvolassa perjantai-illalla:  
- Rovaniemi-Oulu-Kajaani-Kuopio-Mikkeli-Kouvola 
- Turku-Kirkkonummi-Helsinki-Lahti-Kouvola 
- Seinäjoki-Tampere-Riihimäki-Kouvola 
 
Katso päivitetyt junatiedot ja -reitit Suurjuhlan nettisivuilta! 
 
Junat ottavat kyytiläisiä niiltä rautatieasemilta, joilla on mahdollista pysähtyä ja mistä olisi tulijoita. 
Junat palaavat takaisin samaa reittiä sunnuntai-iltana, kuitenkin siten että kaikki halukkaat 
pääsevät ilakoimaan Tykkimäkeen. 
Muutoin piirit ja lippukunnat hankkivat itse tilausajobusseja yms. joilla matkustaa yhdessä 
Kouvolan rientoihin.  
 

MAJOITUS  
Suurjuhlassa yövytään Kouvolan seudun oppilaitoksissa ja yhteisissä tiloissa. Majoitukseen pääsee 

jo perjantai-iltana. Suurjuhlaan ilmoittaudutaan omalla majoituskoululla joko perjantaina tai 

lauantaiaamulla. Ilmoittautumisen yhteydessä jokainen saa Suurjuhlan ohjelmavihkon, 

kangasmerkin ja muuta mukavaa. Lippukunnat saavat tietää oman majoituskohteensa 

toukokuussa.  
 
Kulkeminen majoituskoulujen ja tapahtumapaikojen välillä tapahtuu jalan ja/tai SuurjuhlaBusseilla. 
Ohjelmien aikana päivällä tarvittavat tavarat kulkevat kätevästi repussa! 
 

TYKKIMÄKEEN! 
Halukkaat lippukunnat voivat sisällyttää Suurjuhla-viikonloppuun huvipuistoreissun Tykkimäelle 

sunnuntai-iltapäiväksi. Rannekkeita Tykkimäelle voi ostaa ennakkoon super-edulliseen 

partiohintaan ilmoittautumisen yhteydessä.  
 

MYYNTITUOTTEET 
Ilmoittautumisen yhteydessä on mahdollisuus tilata: 

 Suurjuhla t-paita 15 € 

 istuinalusta 6 € 

 ranneke Tykkimäen huvipuistoon sunnuntaiksi 8.6.2014 15€ 

 
Ilmoittautumisen yhteydessä ostettavien tuotteiden lisäksi Suurjuhla myy erilaisia Suurjuhla-
tuotteita tapahtumassa sekä nettikaupassaan kevään aikana. 

 

SUURJUHLAVERKOSSA 
 

http://suurjuhla2014.fi/ 
https://www.facebook.com/suurjuhla2014 
https://twitter.com/Suurjuhla2014 
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