
 
 
Suurjuhla kokoaa Kouvolaan jopa 10 000 partiolaista juhlimaan yhdessä. Lauantain 
ohjelmapisteet 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. Suurjuhla on harvinaista herkkua jota ei kannata jättää väliin! 
 

OHJELMA 
Sudenpennut: Tule kokemaan jännittävä seikkailurata Kouvolaan. Pääset mukaan paraatiin 

ja olet tähtenä yhteisessä iltajuhlassa. Mitä lauletaan partiossa toisella puolella maapalloa, tule 

oppimaan!  

Seikkailijat: Vaijeriratoja, laskeutumista, jännittävä seikkailurata odottaa! Mitä Kouvolaan 

tulevaan laivaan on lastattu, mitä on kontissa? Saako porkkanasta ääntä? Kouvolassa se 

selviää!  

Tarpojat: Sähköä, katutaidetta, konkursseja, kierrätystä - miten yhteiskunta toimii? 

Kouvolassa selviää miten elämästä selvitään hengissä? Haasta itsesi ja vartiosi kilpailemaan 

Suomen Partiolaisten kevätmestaruuksista Luumäelle: Valliralli! 

Samoajat: Pysyt paikoillasi kiven takana. Hengität syvään, vastustaja tähtäimeen. Spläts! 

Värikuulasota on alkanut! Kouvolassa pääset taiteilemaan, tekemään hyväntekeväisyyttä ja 

paljon muuta! Vaeltajia ja aikuisia ei ole unohdettu, tsekkaa ohjelma Suurjuhlan netistä! 

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 kaikkien LiPin suosikkiurheilulaji: paraati!  
 

HINTA 
Osallistumismaksuun 65€ kuuluu ikäkausittainen sekä yhteinen ohjelma, 

koulumajoitus, maittava ruoka sekä Suurjuhla-merkki. Ei-partiolaiset maksavat 

lisäksi 5€ vakuutuslisän. LiPiläiset matkustavat kavereineen Kouvolaan yksissä tuumin. 

LiPi tukee lippukuntalaisten matkaa Suurjuhlaan ja maksaa bussi- tai junamatkan Kouvolaan. 

Ei-partiolaiset maksavat omat matkakulunsa, elleivät he osallistu tapahtumaan lippukunnan 

”työtehtävissä” esimerkiksi sudenpentujen saattajana sudenpentuohjelmassa. Matkakulut 

tarkentuvat, kun SuurjuhlaJunien hinnat julkaistaan. Tukea osallistumismaksuun voi hakea 

vapaamuotoisella hakemuksella, joka lähetetään osoitteeseen jenna.jakonen@lipi.fi 
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ILMOITTAUTUMINEN 

Lippukuntalaiset palauttavat helmikuun Partio-lehden välissä ilmestyvän 

ilmoittautumislomakkeen omalle lähijohtajalleen huoltajan allekirjoituksella varustettuna 

viimeistään 21.3.2014. Ilmoittautumislomakkeen voi tulostaa helmikuusta lähtien myös 

Suurjuhlan-nettisivuilta. Täysi-ikäiset partiolaiset voivat ilmoittautua itse suoraan Polkuun 

jäsenkortista löytyvällä ilmoittautumistunnuksella 31.3.2014 mennessä.  

 

Ilmoittautumisen yhteydessä valitaan se ohjelma, missä aikoo aikansa Suurjuhlassa viettää. 

Pääasiassa jokainen ilmoittautuu oman ikäkautensa ohjelmaan ja esimerkiksi sudenpentu 

ilmoittautuu sudenpentuohjelmaan, seikkailija seikkailijaohjelmaan ja sudenpentuja kaitseva 

aikuinen ilmoittautuu sudenpentuohjelmaan. Ohjelmaan ilmoittautuminen ohjaa 

lauantaipäivän ruokailupaikkaan. 

 

JUHLI KAVERIN KAA! 
Suurjuhlaan voi osallistua myös partiolaisen kaverit, kummit ja kaimat. Partiolaisen kaverit 

voivat ilmoittautua mukaan oman ikäistensä ohjelmaan. Aikuiset voivat ilmoittautua mukaan 

esimerkiksi saattajiksi sudenpentuohjelmaan tai muuten vain mukaan nauttimaan partiosta 

parhaimmillaan. Ei-partiolaisten osallistumismaksuun lisätään 5 euron vakuutuslisä ja he 

maksavat omat matkakulunsa. Poikkeuksena ne ei-partiolaiset, jotka haluavat osallistua 

tapahtumaan lippukunnan ”työtehtävässä”, jolloin lippukunta maksaa matkan. Ei-partiolaiset 

palauttavat tapahtuman nettisivuilta tulostetun lomakkeen partiolaisen kautta 

ryhmänjohtajalle 21.3.2014 mennessä. 

 

MYYNTITUOTTEET 
Ilmoittautumisen yhteydessä on mahdollisuus tilata: 

 Suurjuhla t-paita 15 € 

 istuinalusta 6 € 

 LiPiläiset eivät mene Tykkimäelle, joten ilmoittautumislomakkeen yhteydessä lipiläiset 

EIVÄT tilaa Tykkimäen ranneketta. Tykkimäen tilalle on kotimatkalle suunnitteilla 

muuta kivaa yhteistä ohjelmaa jonottamisen ja väenpaljouden sijaan! 

Ilmoittautumisen yhteydessä ostettavien tuotteiden lisäksi Suurjuhla myy erilaisia Suurjuhla-

tuotteita tapahtumassa sekä nettikaupassaan kevään aikana. 

 

 

LISÄTIETOA VUODEN SUURIMMASTA JUHLASTA: 
www.suurjuhla2014.fi/ 

www.facebook.com/suurjuhla2014 

www.twitter.com/Suurjuhla2014 

ja jos apua ja tietoa ei löydy netistä, voit olla yhteydessä LiPin Suurjuhla-yhteyshenkilöön: 

Anniina Rantala (anniina.rantala@lipi.fi tai 050 5115516) 
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