
 

 

 

 

  



Partion tavoitteena on kasvattaa persoonallisuudeltaan ja elämäntavoiltaan ta-
sapainoisia, vastuuntuntoisia, aktiivisia sekä itsenäisesti ajattelevia paikallisen, 
kansallisen ja kansainvälisen yhteisön jäseniä. Partion tavoitteet ja päämäärät 
pyritään saavuttamaan monipuolisen tekemisen kautta. Kaiken ytimessä on yh-
dessä tekeminen ja oppiminen. 

Vuoden 2023 alkaessa on Valkealan Kolmisoihdussa noin 120 jäsentä. Ikäkausi-
ryhmiä on toiminnassa 12. Innostamme kevään aikana useampia nuoria ja aikui-
sia vastuutehtäviin lippukunnassamme, jotta voimme myös tulevana syksynä ot-
taa toimintaamme mukaan kaikki uudet partioon haluavat lapset. 

Vuoden suurin yksittäinen tapahtuma on kesän alueleiri, jonka toteutamme yh-
dessä alueen muiden lippukuntien kanssa Virolahdella. 

 

Vuoden 2023 toiminnan painopisteinä ovat 

 

Käytämme johtajien kanssa yhdessä aikaa pohtimalla partio-ohjelman toteutta-
mista lippukunnassamme sekä luomme perinteitä ikäkausien välisiin siirtymiin.  

Jokainen partiolainen pääsee yöpymään maastossa ja kehittyy erätaidoissaan. 
Sudenpennuista lähtien partiolainen voi osallistua yöretkelle sekä keväällä että 
syksyllä, ja lisäksi kesän alueleirille. Jokaisella on mahdollisuus osallistua oman 
ikäkautensa partiotaitokilpailuun ja tarpojista alkaen myös piirin erätaitokurs-
sille. 

Kaikissa ryhmissä toteutetaan Suomen Partiolaisten Sanoista tekoihin –ohjel-
mapainotuksen materiaalin mukaisia aktiviteetteja, joissa opitaan YK:n kestävän 
kehityksen tavoitteita ja toimitaan yhdessä paremman maailman puolesta.  

 

 



Perhepartiossa alle kouluikäiset lapset toimivat yhdessä vanhempiensa kanssa. 
Perhepartioryhmä kokoontuu noin kolmen viikon välein ja tekee myös pieniä 
retkiä maastoon. Koska perhepartiotoiminnassa on jo nyt mukana noin 30 hen-
kilöä, joudutaan ryhmä jakamaan, jos mukaan tulee vielä lisää perheitä. 

Sudenpennut toimivat aikuisen akelan johtamassa laumassa, joissa voi olla myös 
nuoria apujohtajia. Sudenpenturyhmiä kokoontuu viikoittain sekä kirkonkylän 
kololla että Niinirannassa.  

 

Seikkailijaryhmät kokoontuvat sekä kirkonkylällä että Niinirannassa. Seikkailijat 
pääsevät itsenäisesti mukaan myös talvileirille, jossa yövytään kamiinateltoissa. 

Tarpojat kokoontuvat kolmessa ryhmässä, sekä Niinirannassa että kirkonkylän 
kololla. Tarpojilla on mahdollisuus osallistua myös piirin kilpailuihin. 

Vuoden alussa lippukuntaan perustetaan toinen samoajaryhmä. Samoajat voivat 
käydä myös ryhmänohjaajakoulutuksen ja olla mukana ohjaamassa nuorempien 
ryhmiä. 

Lippukunnassa on syksyllä 2021 aloittanut aikuispartioryhmä, joka kokoontuu 
kuukausittain ja tekee pieniä retkiä. Aikuispartion toiminta käsitellään kirjanpi-
dossa omana kustannuspaikkanaan niin, ettei nuorten toimintaan tarkoitettuja 
avustuksia käytetä aikuisten toimintaan.  

Aikuiset toimivat myös lippukunnassa nuorten harrastuksen mahdollistajina 
sekä ryhmiä johtamalla että erilaisissa tukitehtävissä. Partiossa harrastavat ai-
kuiset ovat usein lapselle ja nuorelle tukena ja esikuvana hänen kasvussaan. Par-
tiotoiminta on täysin päihteetöntä myös aikuisten harrastuksen osalta. Kaikki 
lippukunnan vastuunkantajat toimivat täysin vapaaehtoisperiaatteella, ilman 
palkkiota. 

Retket maastoon hoitavat luontosuhdetta, opettavat erätaitoja ja itsestä huoleh-
timista sekä antavat onnistumisen kokemuksia.  

Ryhmät ja ikäkaudet tekevät vuoden aikana useita päivä- ja yöretkiä. Koko lippu-
kunnalle järjestetään syksyllä yhteinen yöretki Niinirannassa, joka suunnitellaan 
soveltuvan myös ensimmäiseksi yöksi teltassa. Kesäleiri toteutetaan viiden lip-
pukunnan yhteisenä alueleirinä, jolloin voimme isommalla johtajien joukolla to-
teuttaa vielä monipuolisempaa ohjelmaa. 



Syksyllä järjestämme koronan aiheuttaman useamman vuoden tauon jälkeen 
myös perheretkeksi soveltuvan bussiretken. 

Kesän 2023 maailmanjamboreelle Etelä-Koreaan lähtee lippukunnastamme yksi 
samoaja, jonka leirimatkaa lippukunta tukee. 

 

Partiotaitokilpailut innostavat partiotaitojen oppimiseen sekä antavat kokemuk-
sia yhdessä toimimisesta.  

Kaikki partiolaiset voivat osallistua ikäkautensa kilpailuihin: sudenpennuille ja 
seikkailijoille järjestetään partiotaitokilpailu alueleirillä, tarpojat ja sitä vanhem-
mat voivat osallistua piirin talvipartiotaitokisoihin. 

 

Johtajien koulutus tukee laadukkaan partio-ohjelman toteuttamista lapsille ja 
nuorille. 

Johtajilla on mahdollisuus osallistua oman pestinsä mukaiseen koulutukseen, 
erätaitokurssille ja aikuisilla johtajilla myös Suomen Partiolaisten Johtajatulet-
tapahtumaan.  

 

Lippukuntamme kuuluu Uudenmaan partiopiiriin ja Kaakkuri-alueeseen. Tär-
kein alueen yhteinen tapahtuma on alueleiri, lisäksi lippukuntien johtoa kokoon-
tuu muutaman kerran vuodessa yhteisiin tapaamisiin. 

Taustayhteisömme Valkealan seurakunnan kanssa teemme yhteistyötä ja 
olemme valmiina myös palvelutehtäviin. Lippukunnalle tärkeä kunniatehtävä on 
seppeleiden laskeminen itsenäisyyspäivänä Kirkkomaan muistomerkeille ja itse-
näisyyspäivän jumalanpalveluksessa avustaminen. 

 

Lippukunta saa Valkealan seurakunnalta käyttöönsä tilat viikkokokoontumisille 
seurakuntakeskuksesta sekä Niinirannasta. Seurakuntakeskuksen partiokolo on 
lippukuntamme vastuulla, ja lippukunta huolehtii itse myös tilan siivoamisesta. 

Lippukunnalla on oma eräkämppä Toikkalassa, jonka maastoon voidaan järjestää 
myös telttaleirejä. Vuonna 2023 Kämpällä on välttämätöntä korjata nuohoojan 
käyttämät tikkaat sekä jo vaarallisen laho kaivon kansi. 

 



Lippukunta viestii aktiivisesti Instagramissa ja Facebookissa. Kehitämme edel-
leen lippukunnan kotisivuja sähköiseksi lippukuntalehdeksi, jossa kerrotaan sekä 
tulevista että menneistä partiotapahtumista. 

Ryhmillä on käytössään WhatsApp-ryhmät, ja lisäksi lippukunta tiedottaa toi-
minnastaan monisteilla ja lähettämällä sähköpostia jäsenrekisterin kautta. 

 

Partio on lapsille ja nuorille edullinen harrastus. Lippukunta ei peri lainkaan jä-
senmaksua, ja Suomen Partiolaisten jäsenmaksusta on mahdollista saada vapau-
tus taloudellisista syistä. Vuonna 2023 lippukunnan tapahtumat toteutetaan lä-
hiseudulla niin, että osallistumismaksut voidaan pitää erityisen alhaisina, ja kai-
killa on mahdollisuus harrastaa partiota. 

Lippukunta hakee toimintaansa avustuksia Valkealan seurakunnalta, Kouvolan 
kaupungilta ja JEV-säätiöltä. Vuoden 2013 alussa tarkastamme ja inventoimme 
lippukunnan retkikaluston, ja haemme Etelä-Karjalan Säästöpankkisäätiötä 
avustusta kiireellisimpiin täydennystarpeisiin. Nyt kun lippukunnassa on jälleen 
toiminnassa nuoria ja lyhyemmän ajan mukana olleita johtajia, aiheutuu koulu-
tuksesta entistä enemmän kuluja, joiden kattamiseen haemme avustusta myös 
Kymin osakeyhtiön 100-vuotissäätiöltä. 

Tärkein lippukunnan oman varainkeräyksen muoto on adventtikalenterien 
myynti. Talousarvioon on laskettu 600 myytyä kalenteria. 

 

 

Osoituksena ympäristön huomioimisesta kaikessa toiminnassa  
on lippukuntamme saanut Kestävästi partiossa -tunnuksen 

 



 
9. Johtajakokous, teemana ohjelmapainotus 
12. Hallituksen kokous 
16. Koloillat jatkuvat 
29. Seurakunnan vapaaehtoisten kiitosateria 

  
4. Sudenpentujen ja perhepartiolaisten retkipäivä Kämpän maastoon 
9. Aluetapaaminen 
11. Hanki apua! Piirin talvipartiotaitokilpailut  
23. Lippukunnan kevätkokous 

 
11. Niinirannan talvitapahtuma 
17. - 19.3. Talvileiri (Seikkailijat – aikuiset) 
25. Lippukuntapäivä ja piirin kevätkokous 

 
31.3. - 2.4. Johtajaviikonloppu, aiheena ikäkaudet ja siirtymät 
14. - 16. Nuorten ja aikuisten erätaitoperuskurssi 
23. Yrjönpäivän toimintarastit kirkonkylällä 

 
6. - 7. Sudenpentujen yöretki Kämpällä 
16. Kevätiltanuotio 

  
xx. – xx. Alueleiri 

   
15. Johtajailta, aiheena syksyn toiminta 
22. Aloitusilta 
25. - 27. Johtajatulet 
29. Koloillat jatkuvat 

  
21. Aluetapaaminen 
23. – 24.  Lippukunnan yöretki 

  
7. Lippukunnan retkipäivä 
15. Johtajien suunnitteluseminaari 
28. Piirin syyskokous 
31. Hallituksen kokous 

 
4. – 5.  Samoaja 24h 
16. Lippukunnan syyskokous 

 
6. Itsenäisyyspäivän kirkko 
16. Joulu- ja lupausjuhla 

Lisäksi viikkotoiminta ja ryhmien omat retket. 



VIIKKOTOIMINTA 
Toimintakulut  −4 080,00 
  4000 Tavaraostot, varsinainen toiminta  −300,00 
  4010 Kirjat, lehdet ja kartat  −100,00 
  4011 Suoritusmerkit ja huivit  −900,00 
  4012 Askartelutarvikkeet  −250,00 
  4013 Elintarvikkeet  −1 200,00 
  4100 Palveluostot, varsinainen toiminta  −300,00 
  4591 Huomionosoitukset  −500,00 
  4741 Kilometrikorvaukset  −300,00 
  6002 Poistot koneista ja kalustosta  −230,00 
   
RETKET JA LEIRIT 
Toimintatulot  3 300,00 
  3000 Osallistumismaksut  800,00 
  3800 Saadut avustukset  2 500,00 
Toimintakulut  −6 850,00 
  4000 Tavaraostot, varsinainen toiminta  −250,00 
  4013 Elintarvikkeet  −2 000,00 
  4020 Retkitarvikkeet  −1 500,00 
  4120 Kuljetukset  −1 500,00 
  4140 Majoitus  −600,00 
  4741 Kilometrikorvaukset  −500,00 
  4800 Annetut avustukset  −500,00 
  
KILPAILUT 
Toimintatulot  100,00 
  3000 Osallistumismaksut  100,00 
Toimintakulut  −1 150,00 
  4000 Tavaraostot, varsinainen toiminta  −150,00 
  4110 Maksetut osallistumismaksut  −500,00 
  4741 Kilometrikorvaukset  −500,00 
   
KANGASLAMMEN MAJA 
Toimintakulut  −1 185,00 
  4400 Kangaslammen alueen vuokra  −85,00 
  4441 Kiinteistövakuutukset  −120,00 
  4490 Kangaslammen kämpän käyttökulut  −850,00 
  6001 Poistot rakennuksista  −130,00 
  
KOULUTUS  
Toimintatulot  1000,00 
  3800 Saadut avustukset  1000,00 
  
  



Toimintakulut  −1 900,00 
  4110 Maksetut osallistumismaksut  −1 600,00 
  4741 Kilometrikorvaukset  −300,00 
   
HALLINTO JA VIESTINTÄ  
Toimintakulut  −565,00 
  4310 Maksetut jäsenmaksut -65,00 
  4589 Muut markkinointikulut  −100,00 
  4921 Rahaliikenteen kulut  −150,00 
  4941 Toimistotarvikkeet  −70,00 
  4951 Hallinnon kokous- ja neuvottelukulut  −150,00 
   
AIKUISPARTIO  
Toimintatulot  600,00 
  3000 Osallistumismaksut  100,00 
  3800 Saadut avustukset  500,00 
Toimintakulut  −600,00 
  4000 Tavaraostot, varsinainen toiminta  −100,00 
  4013 Elintarvikkeet  −250,00 
  4110 Maksetut osallistumismaksut  −250,00 
  
  
Varainhankinnan tulot  6 700,00 
  7301 Adventtikalenterien myynti  6 000,00 
  7302 Lippukuntapaidat yms. myynti  700,00 
   
Varainhankinnan menot  −3 900,00 
  7401 Adventtikalenterit tilitys partiopiirille  −3 300,00 
  7402 Ostot, lippukuntapaidat yms.  −600,00 
   
Yleisavustukset  8 500,00 
  8801 Yleisavustukset seurakunta  5 000,00 
  8802 Yleisavustuksen kaupunki  3 500,00 
 
  
TULOT YHTEENSÄ 20 200,00 
MENOT YHTEENSÄ 20 200,00 
 


