
JOHTAJATULET 2021



JOHTAJATULET 20212OSALLISTUJAN OPAS 

SISÄLLYS

Aikataulu  3

Tapahtumanjohtajien tervehdys  6

1. Partio-suomi-partio-sanakirja   8

2. Partio ja johtajuus  12

3. Suomen Partiolaiset johtajatulilla  13

4. Johtajatulet  14

5. Info & löytötavarat  16

6. Majoittuminen  18

7. Peseytyminen ja hygienia  20

8. Ruokailu  22

9. Kahvilat  25

10. Turvallisuus ja ensiapu  26

11. Kierrätys  30

12. koko viikonlopun ohjelma  31

13. Perjantain ohjelma  33

14. Lauantain ohjelma  34

15. Sunnuntain ohjelma  39

16. Päivän hyvä työ  40

17. Tapahtumakartta  41



OSALLISTUJAN OPAS 3 JOHTAJATULET 2021

JOHTAJATULIEN SIVULLE SISÄLTÖ

Päivällinen 17-19

Avajaiset 21.00-22.00, omalla mättäällä

Iltanuotiot & muuta tekemistä

Iltanuotiot & muuta tekemistä

AIKATAULU: PERJANTAI

08-09

09-10

10-11

11-12

12-13

13-14

14-15

15-16

16-17

17-18

18-19

19-20

20-21

21-22

22-23

23-00

Saapuminen 16.00 alkaen, ilmoittautuminen kiinni 20.30-22.00  

(piirien yhteiskuljetukset, omat kyydit + sukkulat)

HILJAISUUS 23.00 ▶

https://johtajatulet.fi/
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JOHTAJATULIEN SIVULLE SISÄLTÖ

Lounas 12.15-14.15

lauantai-illallinen 17-19

Puheen- 
vuoroja 
lava 1 & 2
15.30-17.30

Aamiainen 6.30-9.00

Seminaaripäivän avaus 9.15 - 10.35, omalla mättäällä 

Pääpuhuja #1 ja #2

Seminaaripäivän päätös 19.30-20.30, omalla mättäällä / Pääpuhuja #3

Työpajat, 
A-alue  
11-12.30

Työpajat, 
A-alue 
15.30-17.00

Työpajat, 
B-alue  
11.15.-12.45

Työpajat, 
B-alue 
15.45-17.15

Työpajat, 
C-alue  
11.30-13

Työpajat, 
C-alue 
16.00-17.30

Työpaja - 
pitkä  
15.00-17.15

Elämysohjelma

20.30 -> 

AIKATAULU: LAUANTAI

08-09

09-10

10-11

11-12

12-13

13-14

14-15

15-16

16-17

17-18

18-19

19-20

20-21

21-22

22-23

23-00
HILJAISUUS 23.00 ▶

Iltapala 22-23

https://johtajatulet.fi/
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JOHTAJATULIEN SIVULLE SISÄLTÖ

Lounas 12.30-14

Aamiainen 6.30-9.00

Vertaisverstaat 9.30-11.00

AIKATAULU: SUNNUNTAI

08-09

09-10

10-11

11-12

12-13

13-14

14-15

15-16

16-17

17-18

18-19

19-20

20-21

21-22

22-23

23-00

Tapahtuman päätös 11.30-12.30, Omalla mättäällä / Pääpuhuja #4

Tapahtuma päättyy

https://johtajatulet.fi/
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JOHTAJATULIEN SIVULLE

JATKUU ▶

TAPAHTUMANJOHTAJIEN TERVEHDYS

Milkan ja Mimin sanat

Tule ja sytytä kipinäsi
Millaisia taitoja tarvitsee nykypäivän ja tulevaisuuden johtaja? Me Johtaja-

tulien tekijät uskomme, että hyvä johtaja osaa asettua toisen ja asemaan ja 

haluaa aidosti ymmärtää tätä. Hyvä johtaja osaa huolehtia omasta ja muiden 

hyvinvoinnista. Hyvä johtaja osaa rakentaa kestävämpää maailmaa ymmärtä-

en sen eri ulottuvuudet: sosiaalisen, taloudellisen ja ekologisen kestävyyden.  

Johtajatuliviikonloppu on ainutlaatuinen kokemus. Se on antoisa, ajatuksia 

herättävä, innostava ja tunnelmallinen.   

https://johtajatulet.fi/
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SISÄLTÖ

■

Tapahtumajohtajien tervehdys

Tulilla yli kaksisataa puhujaa ja työpajanpitäjää tarjoilee työkaluja johtajuu-

teen ja sen tarkasteluun kestävyyden, empatian ja hyvinvoinnin näkökulmista. 

Mikä hienointa, ilman Power Pointeja tai titteleitä. Saman kannon nokkaan 

istuvat vastavalmistunut ja toimitusjohtaja. Kipinä muuttaa maailmaa syttyy 

lähes varmasti!  

  

Tulilla pääsemme myös tapaamaan pitkästä aikaa vanhoja kavereita ja saam-

me luvan kanssa tutustua uusiin tyyppeihin. Pääsemme ihailemaan Evon täh-

titaivasta, jutustelemaan iltanuotion äärelle elämän tarkoituksesta, suunnis-

tamaan elokuiseen metsään ja oppimaan uusia taitoja vertaisverstaaseen. 

Päivän Hyvän Työn myötä saa maistiaisen siitä, miten hyvä fiilis syntyy, kun 

voi tehdä jotain yhteisen hyvän eteen.  

  

Tapahtumaa on rakennettu yli sadan vapaaehtoisen voimin elokuusta 2020 

alkaen. Jokainen projektissa mukana ollut on saanut ensikäden oppia epä-

varmuuden sietämisestä. Itsensä johtamisen taidot ovat korostuneet, kun 

jokainen on joutunut pohtimaan omaa motivaatiotaan jatkaessaan päivä-

työstään vapaaehtoistyön pariin kirjautumalla työpaikan Teamsista suoraan 

partio-Teamsiin. Tekeminen on silti ollut mielekästä, sillä uskomme, että näille 

Tulille on tarvetta enemmän kuin koskaan. Olemme äärettömän iloisia siitä, 

että vihdoin kohtaamme Evolla ja näemme vihdoin toisemme muutenkin, kuin 

tietokoneen ruudulla. Johtajatulet on tehty meille kaikille. Lähdetään yhdessä 

metsäretkelle johtajuuteen.  

 

MILKA HÄNNINEN & MIMI RANTANEN 
tapahtumanjohtajat

https://johtajatulet.fi/
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JOHTAJATULIEN SIVULLE

JATKUU ▶

1. PARTIO-SUOMI-PARTIO-SANAKIRJA 

LIPPUKUNTA 
Lippukunta on partion perusyk-

sikkö, jossa toimintaa järjestetään. 

Lippukunnat ovat usein alueellisia, 

eli järjestävät toimintaa pääasiassa 

oman kaupunkinsa tai kaupungi-

nosansa asukkaille. Lippukuntaan 

voi kuulua partiolaisia muutamas-

ta kymmenestä useaan sataan. 

Lippukunta on monelle partiolaiselle 

identiteetin tärkeä osa ja siksi moni 

kertookin esittäytyessään nimensä 

lisäksi lippukuntansa. 

VASEMMAN KÄDEN TERVEHDYS  
Partiolaiset tervehtivät epide-

mia-ajan ulkopuolella kättelemällä 

vasemmalla kädellä oikean sijaan. 

Joskus oikealla kädellä tehdään 

samaan aikaan partiotervehdys, eli 

nostetaan kolme sormea otsalle. 

Tavan syntymiselle on monia seli-

tyksiä: jotkut sanovat sen johtuvan 

siitä, että vasen käsi on sydäntä 

lähinnä, toiset puolestaan vetoavat 

ritariperinteeseen, jolloin oikea käsi 

oli varattu miekan pitelemiseen. 

https://johtajatulet.fi/
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SISÄLTÖ

JATKUU ▶

1. Partio-suomi-sanakirja

LIPUNNOSTO  
Lipunnosto on partiolaisille tärkeä 

perinne. Lipunnosto alkaa, kun 

johtaja pyytää kaikkien läsnäoli-

joiden huomiota ja pyytää kaksi 

lipunnostajaa esiin. Kun huomio on 

pyydetty, kaikki kunnioittavat tilai-

suutta pysymällä hiljaa ja riisumalla 

päähineensä. Lipunnostajat nostavat 

lipun johtajan merkistä ja tällöin 

osa partiolaisista kunnioittaa lippua 

partiotervehdyksellä, eli nostamalla 

kolme sormea otsalleen. Lopuksi 

lipunnostajat tervehtivät lippua 

salossa. 

SAVU JA ALALEIRI 
Savu on etenkin partioleireillä 

käytössä oleva termi, joka tarkoittaa 

yhdessä leirissä yöpyviä partiolaisia. 

Alun perin termi on syntynyt siitä, 

että jokaisella savulla on ollut oma 

leirikeittiönsä. Savut muodostavat 

alaleirejä, jotka varsinkin suurem-

milla leireillä osallistuvat yhdessä 

esimerkiksi ohjelmiin ja kilpailuihin.  

PESTI   
Pesti on vapaaehtoistehtävä, jonka 

joku ottaa partiossa hoitaakseen. 

Pestit voivat olla eri kokoisia ja eri 

pituisia, Johtajatulilla esimerkiksi 

yhden päivän ruuanjakajasta aina 

vuoden kestävän projektin tapahtu-

manjohtajaan saakka.  

 

VAELTAJA  

Vaeltaja on 18–22-vuotias partio-

lainen ja partion vanhin ikäkausi. 

Tätä vanhemmat partiolaiset ovat 

aikuisia, joille ei enää järjestetä omaa 

partio-ohjelmaa, vaan he keskittyvät 

mahdollistamaan muiden harras-

tusta.

KUKSA  

Kuksa voi partiossa viitata kahteen 

asiaan. Perinteisemmässä merkityk-

sessään se on yleensä puun pahkasta 

valmistettu muki, jota monet partio-

laiset kantavat mukanaan retkillä ja 

vaelluksilla. Sanan uudempi merkitys 

liittyy partion jäsenrekisterijärjestel-

mään, jonka nimi on myöskin Kuksa.  

https://johtajatulet.fi/
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JATKUU ▶

1. Partio-suomi-sanakirja

PARTIOHUIVI
Partiolaiset kantavat kaulassaan 

kolmionmuotoista rullalle kieritet-

tyä huivia, joka on solmittu edestä 

merimies- tai neljäntuulensolmulla 

tai vaihtoehtoisesti kiinnitetty 

erilaisilla pujoksilla. Partiohuiveja on 

monenlaisia: jokaisella lippukunnalla 

on oma huivinsa, kuten myös alueel-

lisilla piirijärjestöillä sekä Suomen 

Partiolaisilla. Voi sanoa, ettei löydy 

kahta samanlaista partiohuivia, 

sillä se on kantajalleen tärkeä osa 

partioidentiteettiä. Osa esimerkiksi 

kerää huiviinsa muistoja partiota-

pahtumista, osa puolestaan haluaa 

pitää huivinsa koskemattomana. 

Partiojohtaja-koulutuksen saaneet 

voivat lisätä huiviinsa nahkaisen 

woggle-pujoksen. 

ERVI  
Ervi tarkoittaa partiokielessä 

erityisruokavaliota. Ervi-keittiöstä 

voi kuulla siis puhuttavan silloin, kun 

tarkoitetaan erityisruokavalioihin 

keskittyvää keittiötä.  

KOLO 

Kolo on partiolaisten  

kokoontumistila.  

NAPPULAT TAI  
KO-GI-NAPPULAT 
Partiojohtajien jatkokoulutuksen 

eli Kolmiapila-Gilwell-koulutuksen 

(Ko-Gi) suorittaneet partiojohtajat 

saavat kantaa partiohuivinsa lisäksi 

myös puusta veistettyjä nappuloita, 

jotka ripustetaan nahkaiseen nyöriin. 

Jotkut Ko-Gi:n käyneet pitävät 

nappuloitaan niin suuressa arvossa, 

että eivät riisu niitä kaulastaan edes 

saunassa tai uimassa käydessään. 

EVO ELI ”TONTTI” 
Evon leirialue on partiolaisten yksi 

tärkeimmistä leirialueista, jossa 

järjestetään muun muassa koko Suo-

men yhteiset finnjamboree-kesälei-

rit. Johtajatulet on myös järjestetty 

koko historiansa ajan nimenomaan 

Evolla. Tottuneimmat evonkävijät 

kutsuvat aluetta myös ”tontiksi”. 

 

https://johtajatulet.fi/
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■

1. Partio-suomi-sanakirja

LEIRISUORA  
Leirisuora tarkoittaa Evon leiri-

alueen halkaisevaa pitkää hiekkatie-

tä. Leirisuoran varressa sijaitsevat 

usein leirin tai tapahtuman tärkeim-

mät kohteet. 

EVP  

EVP on lyhenne, joka tarkoit-

taa ”ei-vielä-partiolaista”. Termi 

keksittiin aikoinaan, kun haluttiin 

rohkaista jokaista partioon tutustu-

jaa liittymään joukkoon. Ajatuksena 

oli, että jokainen voi olla halutessaan 

partiolainen. Nykyään termiä käyte-

tään vähemmän, sillä sen ajatellaan 

tuntuvan osasta kiinnostuneista 

hieman painostavalta.  

BP
BP tai B-P viittaa partioliikkeen 

brittiläiseen perustajahahmoon, 

lordi Robert Baden-Powelliin. Vaikka 

partioliike on kasvanut ja muuttunut 

vuosien saatossa runsaasti, monet 

BP:n ajatuksista kantavat edelleen. 

 

VERTAISVERSTAS  

Vertaisverstas on Johtajatulien 

ohjelmapiste, jossa osallistujat 

opettavat omia taitojaan muille. Ver-

taisverstaalla voi opetella esimerkik-

si kädentaitoja – tai sitten siellä voi 

syventyä keskustelemaan jostakin 

sen vetäjän tuntemasta aiheesta. 

PHT 

PHT eli Päivän Hyvä Työ on tehtävä, 

jollaisen jokainen Johtajatulien 

osallistuja tekee tapahtuman aikana 

koko tapahtuman onnistumisen ta-

kaamiseksi. Konsepti pohjaa partion 

perustavanlaatuiseen ajatukseen 

siitä, että partiolainen haluaa tehdä 

yhteisössään hyvää. Hyvien töiden 

tekemistä harjoitellaan partiossa jo 

pienestä pitäen.

https://johtajatulet.fi/
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JOHTAJATULIEN SIVULLE

2. PARTIO JA JOHTAJUUS

Johtaminen on taito – tai oikeammin monia taitoja – joita voi op-

pia ja opetella. Tänä viikonloppuna Evolla meitä kaikkia yhdistää 

halu kehittyä paremminksi johtajiksi. 

Partion johtamismallit tarjoavat välineitä omien johtamistaitojen 

tarkasteluun. Malleissa taidot on jaoteltu muun muassa itsensä 

johtamisen taitoihin, vuorovaikutustaitoihin, organisointitaitoi-

hin ja visiointitaitoihin. 

Jokainen voi olla johtaja. Se ei vaadi asemaa, uraa tai pitkää ko-

kemusta. Partio on oivallinen esimerkki siitä, miten johtajuuteen 

kasvetaan pienestä sudenpennusta alkaen, vähitellen taitoja ja 

kokemusta kartuttamalla.  

Mitä johtamisen osa-aluetta sinä haluat kehittää itsessäsi tänä 

viikonloppuna? Miten voisit käyttää jo hallitsemiasi johtajuustai-

toja paremman maailman rakentamiseen? Mitä taitoja tarvit-

sisit johtaaksesi meitä kaikkia kohti kestävyyttä, empatiaa ja 

hyvinvointia?

https://johtajatulet.fi/
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3. SUOMEN PARTIOLAISET JOHTAJATULILLA

Mysa-kahvilan  vierestä löydät 

Suomen Partiolaisten infoteltan, jossa 

on esimerkiksi kaikille lippukunnille 

ja piireille avoin pestirekryseinä. Jätä 

ilmoitus tai tule katsomaan uusia 

mahdollisuuksia!  

Jos et ole (vielä) partiolainen, voit 

tulla kyselemään lisää partiotoi-

minnasta ja toki myös ilmoittautua 

mukaan toimintaan tai etsiä itselle 

sopivaa tekemistä partiossa, jos ta-

pahtuman aikana pääsee partiokär-

pänen puraisemaan! 

https://johtajatulet.fi/
http://partio.fi
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JATKUU ▶

4. JOHTAJATULET

Mitäpä jos kaikki Suomen partio-

laiset kokoontuisivat viikonlopuksi 

yhdessä metsään, puhumaan ja 

oppimaan toisiltaan johtamisesta? 

Tästä ajatuksesta syntyi Johtajatulet, 

joka järjestettiin ensimmäisen kerran 

vuonna 2015 elokuun viimeisenä vii-

konloppuna. Siitä lähtien tärkeimmät 

asiat ovat pysyneet ennallaan: johta-

juus ja metsä, ihmiset, kohtaamiset ja 

yhdessä oppiminen. 

Vaikka aluksi ajatuksena oli ennen 

kaikkea tehdä ja johtaa partiota yh-

dessä, pian ymmärrettiin paremman 

johtamisen olevan aivan kaikille 

kuuluva asia. Nykyään Johtajatulilla 

toisiaan tapaa ihmisiä yritysmaa-

ilmasta, politiikasta ja järjestöistä, 

partiotaustasta riippumatta. Partio 

ei ole kuitenkaan kadonnut minne-

kään – sen takaavat Evon elokuinen 

metsä ja koko tapahtumaa kantavat 

arvot paremman maailman rakenta-

misesta. 

https://johtajatulet.fi/
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4. Johtajatulet

JOHTAJATULIEN TEEMAT VUONNA 2021 OVAT: 

Herätämme keskustelua taloudellisen, so-

siaalisen ja ekologisen tasapainon vaatimista 

valinnoista. Oikeita tai vääriä vastauksia ei 

ole, vaan etsimme kestävämpiä toimintatapoja 

yhdessä. 

Vahvistamme partiossa ja muualla maail-

massa rakentavaa keskustelukulttuuria sekä 

lievennämme jyrkkiä vastakkainasetteluita. 

Otamme ensimmäisen askeleen katsomalla 

keskustelukumppania silmiin, kuuntelemalla ja 

ymmärtämällä. 

Haastamme Johtajatulien osallistujat pohti-

maan, mistä kaikesta psyykkinen, fyysinen ja 

sosiaalinen hyvinvointi koostuu. Johtajatulilta 

saamme eväitä omasta sekä läheistemme 

hyvinvoinnista huolehtimiseen. 

https://johtajatulet.fi/
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JATKUU ▶

5. INFO & LÖYTÖTAVARAT

Sinun avuksesi rakennettu infopisteemme sijaitsee Jeon ka-

toksella (ks. Kartta). Tulien tekijät ovat paikalla alla olevien 

aukioloaikojen puitteissa, joten älä epäröi kysyä apua, lisätie-

toja tai vaikka löytötavaroita. Me hoidamme!  

AUKIOLOAJAT   24/7  
AUKEAA PERJANTAINA  KLO 15  
SULKEUTUU SUNNUNTAINA  KLO 15  

Ihastuttaako? Ärsyttääkö? Onko kysyttävää? Soita, tekstaa 

tai WhatsAppaa Tulien infopuhelimeen 044 760 56 33. 

Tapahtuman aikaisista muutoksista kerrotaan infopisteellä ja 

osoitteessa www.johtajatulet.fi

Tapahtumatuotteet myytävänä infossa!

https://johtajatulet.fi/
http://www.johtajatulet.fi  
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5. Info & Löytötavarat

LÖYTÖTAVARAT

Kaikki (Partioaseman arvion mukai-

set) yli 20 euron arvoiset tavarat toi-

mitetaan jatkosäilytykseen Suomen 

Löytötavarapalvelun Helsingin toimi-

pisteeseen (Mäkelänkatu 56), jossa 

niitä säilytetään kolme kuukautta: p. 

0600 41006 (1,98€/min+pvm).  

Lisätietoja:  

loytotavara.net/loytotavaratiedustelu 

Katosiko jotain? Tapahtuman aikana 

löytötavaroita säilytetään infopis-

teellä, josta voit kysyä niitä paikan 

päällä tai puhelimitse 044 760 56 33.  

Tavarat luovutetaan vain tuntomerk-

kejä vastaan. 

Jos löydät jotain, mikä ei ole omaasi, 

palautathan sen infopisteelle, jotta 

hukkuneelle tavaralle löydettäisiin 

nopeasti omistaja.  

Johtajatulien jälkeen löytötavarat 

toimitetaan Partioasemalle Hel-

sinkiin, jossa niitä säilytetään sun-

nuntaihin 12.9. asti. Tämän jälkeen 

tavarat toimitetaan kierrätykseen.   

PARTIOASEMA  
p. (09) 8865 1100  
osoite: Töölönkatu 55, 00250 Helsinki  
Aukioloajat löydät osoitteesta:  
partio.fi  

https://johtajatulet.fi/
http://loytotavara.net/loytotavaratiedustelu 
http://partio.fi 
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JATKUU ▶

6. MAJOITTUMINEN

Majoittumiselle varatut alueet löydät 

kartasta ja oman majoitteensa voi 

pystyttää sinne valitsemanaan aikana 

perjantai-iltapäivästä lähtien. Ethän 

pystytä majoitettasi näiden alueiden 

ulkopuolelle. 

Tapahtuman puolesta majoituska-

pasiteettina tarjoamme kaunista 

suomalaista kangasmetsää, joten 

otathan oman majoitteesi (esimer-

kiksi vaellusteltta tai riippumatto) 

mukaan kotoa. 

Koska majoitustilaa on rajallisesti ja 

olemme edelleen varovaisia epide-

miatilanteen vuoksi, suosittelemme 

majoittumaan oman lähipiirin kesken 

yhteiseen majoitteeseen. 

Tapahtuman äänentoisto hiljenee 

puolenyön aikaan, mutta kuten aina 

isossa tapahtumassa, jonkin verran 

ääntä varmasti kuuluu majoitusalu-

eillekin.   

https://johtajatulet.fi/
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6. Majoittuminen

OHJEET MAJOITTUJALLE: 

• Varaa mukaasi sellainen majoite, 

joka tarvittaessa pitää myös 

vettä. 

• Jos majoitteesi on sinulle uusi ja 

kaipaat apua sen pystyttämises-

sä, älä epäröi kysyä apua! 

• Huomioithan vähintään neljän 

metrin etäisyyden majoitteiden 

välillä. Näin kulkeminen helpot-

tuu ja tarvittaessa pelastusreitit 

pysyvät avoimina. Älä myöskään 

aseta telttanaruja kulkureiteille. 

• Jos nukut riippumatossa, otat-

han mukaasi puunhalaajat tai 

muuten riittävän leveät narut. 

Näin suojelemme Evon puita. 

Riippumaton maksimikorkeus 

on kaksi metriä. 

• Anna majoitusalueella nukku-

misrauha kaikille. Myöhäiset 

kokoontumiset ja ajanvietot 

järjestetään muilla alueilla.

https://johtajatulet.fi/
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7. PESEYTYMINEN JA HYGIENIA

Johtajatulilla on mahdollista pesey-

tyä lämpimässä suihkussa tapahtu-

ma-alueen eteläosissa Rautjärven 

rannalla.  

Naisten ja miesten suihkut sekä pu-

keutumistilat ovat omissa tiloissaan 

ja lisäksi on mahdollista peseytyä ja 

pukeutua omassa rauhassa sukupuo-

lineutraaleissa tiloissa. Saunat ovat 

sekasaunoja uimapuvut päällä. 

Suihkuihin on pääsy ympäri vuoro-

kauden. Saunat toimivat itsepalve-

luperiaatteella. Huomaathan, että 

rannassa ei ole valvontaa. 

Koronaepidemian vuoksi saunoissa 

sekä suihkuissa voi olla vain rajattu 

määrä ihmisiä kerrallaan. Kunnoi-

tathan jokaisen mahdollisuutta säi-

lyttää turvavälit kaikissa tilanteissa. 

Jotta ruuhkilta vältytään, kannattaa 

peseytymismahdollisuutta hyödyn-

tää myös muulloin kuin virallisen 

ohjelmaosuuden päättyessä illalla. 

https://johtajatulet.fi/
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7. Peseytyminen & Hygienia

VESSAPASSI

Johtajatulilla on käytössä vessapassi 

sellaisille henkilöille, joiden esimer-

kiksi suolistosairauden tai muun syyn 

vuoksi on käytävä vessassa usein ja 

joskus hyvinkin nopealla aikataululla. 

Vessapassin saa käyttöönsä monien 

potilasjärjestöjen kautta. 

Johtajatulilla vessapassin haltija 

voi esittää korttinsa vessajonossa, 

jolloin hän on oikeutettu pääsemään 

jonon ohi vessaan. Huomioithan siis 

vessapassin käyttäjän ja toimit asian-

mukaisesti, etkä pahastu, jos oveesi 

koputetaan, että nyt on kiire. Kiitos! 

https://johtajatulet.fi/
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8. RUOKAILU

Johtajatulilla syödään yhteisistä keittiöistä mutta omilta astioil-

ta, jotka tiskataan ruokailun jälkeen. Ruokailu keittiöissä kuuluu 

tapahtuman hintaan. Tulilla on kolme keittiötä    

• POHJOINEN KEITTIÖ:  
tarjolla on laktoositonta  
liha- sekä kasvisruokaa.

• ETELÄINEN KEITTIÖ:  
tarjolla on laktoosittoman  
liha- sekä kasvisruuan lisäksi  
myös gluteenittomat ja  
vegaaniset vaihtoehdot. 

• ERITYISRUOKAVALIOKEITTIÖ  
(ERVI):  
tarjolla ruokaa kaikille muille  
erityisruokavalioille.

Syöthän sitä ruokaa, jonka ilmoittautuessasi kerroit!  

Kaikki tarjolla oleva liha on kotimaista.

https://johtajatulet.fi/
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8. Ruokailu

OHJEET SUJUVAAN RUOKAILUUN: 

• Siirry ohjelmasta tai työpajasta 
syömään suoraan lähimpään keit-
tiöösi. Jonojen välttämiseksi ethän 
jää odottamaan kaveriasi, jonka 
ohjelma loppuu myöhemmin.  

• Ruokailuun tullessasi pese kädet 
huolella. Kunnioita jokaisen 
oikeutta turvaväliin myös ruoka-
linjastolla jonottaessa. 

• Näytä tapahtumatunnisteesi 
keittiöväelle, jotka annostelevat 
ruuan lautasellesi. Pyydä vain sen 
verran ruokaa kuin jaksat syödä, 
jotta saamme ruokahävikin pidet-
tyä mahdollisimman pienenä. 

• Huomioithan, että olemme varan-
neet ruokia ilmoittautumisessa 
esitettyjen toiveiden mukaan. 
Syöthän siis sen mukaan, miten 
ilmoittautuessasi kerroit! 

• Hae ruokajuoma juomapisteeltä, 
jonka löydät heti ruokalinjaston 
jälkeen. 

• Kun olet syönyt, käy tiskaamassa 
astiasi ja pese kätesi huolel-
la. Muista tiskatessakin turvavälit!

• Aamuvirkkuna vältät todennäköi-

simmin jonot aamiaisella. 

• Ruokaa saa aina hakea lisää. Ethän 

kuitenkaan ruuhkauta ruokalin-

jastoa, vaan annat ensimmäistä 

annostaan hakevien jonottaa 

rauhassa.

https://johtajatulet.fi/
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Alta voit lukea viikonlopun menun. Voit 

lukea tarkemmat tuoteselosteet kaikis-

ta annoksista tapahtuman nettisivuilta. 

Jos jokin ainesosa ei sovellu sinulle, voit 

ruokailla erityisruokavaliokeittiössä. 

■

8. Ruokailu

VIIKONLOPUN MENU: 

PERJANTAINA 

Päivällinen · 17:00 – 19:00 
Porkkana-koskenlaskijasose-

keitto + raejuusto (L,G) 

Vegaaninen porkkanasosekeit-

to (M,G,VEG) + siemensekoitus   

Iltapala · 22:00 – 23:00

LAUANTAINA 

Aamiainen · 6:30 – 9:00

Lounas · 12:15 – 14:15
Broileripasta (L) 

Beanit punajuuri-perunakiu-

saus (M,G,VEG) 

Kaali-porkkana-persikkaraaste 

(M,G,VEG)   

Päivällinen · 17:00 – 19:00
Uuniperuna liha- tai kasvis-

täytteellä:  

Kinkkutäyte (L,G) 

Vegaaninen mangocurrytäy-

te (M,VEG, saattaa sisältää 

gluteiinia) 

Vihersalaatti (M,G,VEG) 

Soijapapu-pastasalaatti 

(M,G,VEG)  

Iltapala · 22:00 – 23:00

SUNNUNTAINA 

Aamiainen · 6:30 – 9:00

Takeaway-lounas · 12:30 – 14:00
Papuburrito (L) 

Froosh-smoothie (M,G,VEG) 

Hedelmä  

https://johtajatulet.fi/
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9. KAHVILAT

Vissla & Mysa - Tulilla on kaksi kahvilaa!   
Visslan läpi voi sujahtaa ketterästi 

hakemaan mukaansa kuuman kuppo-

sen lisäksi myös kevyttä huikopalaa, 

kun taas Mysassa on mahdollisuus 

istua iltaa uusien tai vanhojen tuttu-

jen kanssa (turvavälit huomioiden). 

Vaikka aurinkoa toivotaan tälle 

elokuiselle viikonlopulle ja luotamme 

osallistujien rautaiseen kerrospukeu-

tumistaitoon, on Mysassa mahdol-

lisuus mysata myös omien pienten 

katoksien suojissa.  

  

Tarjonnassa on panostettu tuotteiden 

monipuolisuuteen ja ekologisuuteen, 

sekä pyritty poimimaan mukaan 

tuotteita, jotka aidosti ravitsevat.

Kahvin ja teen nautiskeluun kuuluu 

oleellisesti näilläkin Tulilla kahvipas-

si, jolla saat näitä lämpimiä juomia 

kulauttaa kurkkuusi mielin määrin 

– jonottamatta ja kaivamatta maksu-

korttia kertaakaan esiin! Kahvipassin 

voit hankkia paikan päällä kahvi-

loista tai ennen tapahtumaa Tulien 

verkkokaupasta https://suomenkolib-
ri.fi/store/johtajatulet-2021/. 

Huomaathan, että kahvilat ovat 

käteisvapaita eli kolikot voi tältä 

erää jättää kotiin! Vaikka tarjoamme 

myös kertakäyttömukeja, ympä-

ristön ystävä ottaa oman kuppinsa 

mukaan!

https://johtajatulet.fi/
https://suomenkolibri.fi/store/johtajatulet-2021/
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10. TURVALLISUUS JA ENSIAPU

Ensiapu- ja turvallisuushenkilöt 

kiertävät alueella aktiivisesti koko 

viikonlopun ajan. Tunnistat heidät 

huomioliiveistä. Tarvittaessa heidät 

tavoittaa puhelimitse sekä kiireet-

tömissä asioissa Whatsappista 

numerosta 044 955 8643.  

Ensiapu- ja turvapiste on merkitty 

tapahtumakarttaan ja se sijait-

see leirisuoran ja Saukonojantien 

risteyksessä.  

JATKUU ▶
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10. turvallisuus ja ensiapu

JOS JOTAIN TAPAHTUU: 

• Arvioi tilanne. Selvitä, mitä on tapahtunut ja pysy 

rauhallisena. 

• Soita yleiseen hätänumeroon 112, jos vaara on 

välitön. Käytä mieluiten 112 Suomi -sovellusta. 

Hätäpuhelussa kerro soittavasi Johtajatulet 2021 

-tapahtumasta ja ilmoita osoitteeksi Rahtijärventie 

121, 16970 Hämeenlinna (N 61° 12.382 E 25° 

6.916). 

• Pelasta välittömässä vaarassa olevat. Huolehdi aina 

ensin omasta turvallisuudestasi. 

• Anna ensiapua loukkaantuneille: 

• Avaa tajuttoman potilaan hengitystiet. 

• Tyrehdytä runsas verenvuoto. 

• Aseta tajuton potilas kylkiasentoon. 

• Yritä alkusammutusta. 

• Estä mahdolliset lisäonnettomuudet. 

• Opasta pelastushenkilökunta paikalle. 

• Ilmoita tapahtuneesta akuutin vaaratilanteen jäl-

keen tai vähemmän kiireellisissä tilanteissa suoraan 

tapahtuman turvahenkilöstölle (044 955 8643). 

JATKUU ▶
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10. Turvallisuus ja ensiapu

YLEISIÄ TURVALLISUUSOHJEITA: 

• Tupakointi on sallittua vain siihen 

merkityillä paikoilla. 

• Uimarannoilla ei ole uimavalvon-

taa. 

• Pyöräily tapahtumassa on sallittua 

kypärän ja pyörän valon kanssa. 

• Dronen lennätys on sallittua vain 

tapahtuman järjestäjille. Mikäli 

haluat lennättää omaa dronea-

si, ole yhteydessä tapahtuman 

turvaan.  

• Nuotioita saa polttaa vain merki-

tyillä nuotiopaikoilla. Käytäthän 

vain niissä tarjolla olevaa kipinöi-

mätöntä puuta.  

• Omien nuotioiden sytyttäminen 

on kielletty. Metsäpalovaroituk-

sen ollessa voimassa on kaikki 

avotulenteko kielletty.   

HUOMIOI KORONAEPIDEMIA: 

Jokainen meistä luo omalla toi-

minnallaan koronaturvallisempaa 

tapahtumaa. Johtajatulilla huomi-

oimme toisemme seuraavilla tavoilla 

tilanteesta riippumatta: 

• Jään kotiin, kun olen sairaana tai 

minulla on oireita. Tarvittaessa pe-

ruutan ilmoittautumiseni. Ilmoitan 

tapahtuman tekijöille, jos tunnis-

tan itsessäni koronan oireita. 

• Kunnioitan Johtajatulilla jokaisen 

mahdollisuutta säilyttää turvavä-

lit. Annan muille tilaa työpajoissa, 

syödessä ja saunoessa. 

• Pesen ja desinfioin käsiäni usein, 

enkä koskettele toisten tavaroita. 

Yskin hihaan tai nenäliinaan. 

• Käytän kasvomaskia, jos turvavä-

lien pitäminen ei ole mahdollista. 

• Lataan puhelimeeni koronavilkun 

ja pidän sitä tapahtumassa päällä. 

Toimin sovelluksen antamien 

ohjeiden mukaan. JATKUU ▶
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10. Turvallisuus ja ensiapu

TULE SELLAISENA KUIN OLET, OLE SELLAISENA KUIN TULET: 

Partiolaisen ihanteena on kunnioittaa toista ihmistä, ja Johtajatulilla toimim-

me kaikki tämän periaatteen mukaan. 

Noudatamme Tulilla turvallisemman tilanteen periaatteita: 

• Ole avoin. Kohtaa uudet aiheet ja 

henkilöt ennakkoluulottomasti, 

ota jokainen vastaantuleva asia 

ja tilanne mahdollisuutena oppia 

uutta ja kehittyä.  

• Kunnioita. Anna toisille tilaa, kiin-

nitä huomiota sanavalintoihisi ja 

muista tapahtumien osallistujien 

moninaisuus.  

• Älä oleta. Kunnioita jokaisen 

itsemäärittelyoikeutta äläkä tee 

oletuksia esimerkiksi toisten 

sukupuolesta, taustasta tai perhe-

suhteista.  

• Puutu. Mikäli todistat häirintää tai 

muuta epäasiallista kohtelua, älä 

jää sivustakatsojaksi.  

• Kannusta. Ota vastuuta myös 

muiden osallistujien kokemukses-

ta. Kuuntele ja kannusta. 

• Rentoudu. Erehtyminen ja kysymi-

nen on sallittua. 

Johtajatulilla turva-aikuiset tunnistat violetista huivista. He ovat kriisityön 

ammattilaisia ja heidän kanssaan voit jutella mistä vain mieltäsi painavasta 

isosta tai pienestä asiasta.  Voit aina olla myös yhteydessä Johtajatulien mui-

hin tekijöihin esimerkiksi infopisteen kautta.

https://johtajatulet.fi/
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11. KIERRÄTYS

Pienennämme Johtajatulien ekologista 

jalanjälkeä panostamalla kierrätykseen. 

Ympäri tapahtuma-aluetta on sijoitettu jä-

teastioita, jotta kierrättäminen olisi meille 

kaikille mahdollisimman helppoa. Viethän 

omat roskasi oikeaan roskakoriin – ja jos 

löydät maasta muiden roskia, voit tehdä 

hyvän työn nappaamalla nekin mukaasi!

 

LAJITTELEMME TULILLA:

• Muovijätteen: puhdas pakkausmuovi 

• Biojätteen: hedelmänkuoret, ruuantäh-

teet ja muu maatuva aines 

• Lasin: lasipullot ja -purkit, lasinsirut 

• Metallin: säilyketölkit, foliot, paineetto-

mat aerosolipullot 

• Paperin: sanomalehdet, tulostuspaperit, 

pakkauspaperit 

• Pahvin: aaltopahvit, maitotölkit, keksi-

paketit 

• Sekajätteen: kierrätyskelpoinen jäte, 

joka ei sovi muualle

• Energiajakeen: polttokelpoinen jäte

SEKAJÄTEVAARALLISET
JÄTTEET

LASI

METALLIPAHVI & 
KARTONKI

PAPERI

BIOENERGIA

Huomaathan, että tapahtumassa 
ei voi kierrättää paristoja. Viethän 
mahdollisesti mukanasi tuomat 
paristot siis kotiisi! 

https://johtajatulet.fi/
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12. KOKO VIIKONLOPUN OHJELMA

VAELTAJATELTTA
Telttakatos Mysa-kahvilan vieressä 
Pe 21:00 – 01:00, La 12:00 – 16:00 
sekä 20:30 – 01:00, Su 9:00 – 11:30 

Vaikka et kuuluisi vaeltajaikäkau-

teen (18–22-vuotiaat), mutta koet 

olevasi henkisesti vaeltaja, voit myös 

tulla mukaan! Teltalta kuulet myös 

lisää vaeltajaikäisten partiotoimin-

nasta. 

HILJENTYMISLEHTO
Majavanpesän ympäristö 
Auki koko viikonlopun 

Tuntuuko että ympärillä tapahtuu 

paljon? Tarvitsetko pienen hetken 

vain itsellesi? Hiljentymislehdossa 

se on mahdollista. Alue on varattu 

hiljentymistä varten loitommalle ta-

pahtuma-alueen hälinästä. Voit pitää 

oman hiljentymis- ja miettimishetken 

tai vain ihastella hetken elokuista 

järvimaisemaa.  

PELIALUE 

Saukonojantien risteys 
Pe 16:00 – 02:00, La 06:00 – 02:00, 
Su 06:00 – 13:00 

Kaipaatko rentoa yhdessäoloa ja 

tekemistä ystävien kanssa? Miltä 

tuntuisi pelata jättikokoista huojuvaa 

tornia tai ratkaista pallopyramidi? 

Ota ystävät mukaasi ja tule koke-

maan pelialue! Pelialueelta löytyy 

sekä perinteisiä pihapelejä (esim. 

mölkky ja sulkapallo) että monenlai-

sia jättipelejä. 

HYVINVOINTIALUE
Saunarannasta vasemmalle
Pe 16:00 – 02:00, La 06:00 – 02:00, 
Su 06:00 – 13:00 

Tekeekö mielesi rentoutua hetki 

ja sulatella kaikkea kuulemaasi? 

Hyvinvointialue on silloin osoitteesi! 

Kenties tahdot katsella taivasta 

riippumatosta käsin, hengailla 

kavereidesi kanssa tai helliä jalkojasi 

pienellä jalkakylvyllä? 

JATKUU ▶
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12. Koko viikonlopun ohjelma

LATAAMO 

Leirisuoran varrella 
Pe 17:00 – 23:00, La 9:00 – 22:00, Su 
9:00 – 12:00 

Tule Lataamoon juttelemaan, 

rentoutumaan ja lataamaan henkisiä 

akkujasi! 

Lataamoon ovat tervetulleita kaikki 

jotka ovat pienen tauon tarpeessa tai 

juttuseuraa vailla. 

PARTIOMUSEO 

Leirisuoran varrella
La 11:00 – 22:00, Su 9:30 – 12:30 

Suomen Partiomuseo tuo jälleen 

Partiokeräilijöiden kanssa Johtaja-

tulille katsauksen partion historiaan 

vanhojen valokuvien, partioesineis-

tön, kirjallisuuden ja lehtien kanssa. 

SUOMEN PYHÄN YRJÄNÄN 
PARTIOKILLAT 
Leirisuoran varrella
La 11:00 – 22:00, Su 9:30 – 12:30 

Partiokillat ovat esittäytymässä 

Partiomuseon vieressä. 

https://johtajatulet.fi/
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13. PERJANTAIN OHJELMA

ILTANUOTIOT JA MUUTA TEKEMISTÄ 
18:00 – 21:00 sekä 22:00 alkaen, Leiri-
suora 

Perjantai-iltana iltanuotiot loimuavat 

leirisuoran varrella. Saapumisen ja ma-

joittautumisen ohella klo 18:00 – 21:00 

nuotiopaikoilla järjestetään toimintaa 

ja keskustelua monista eri aiheista. Voit 

myös valita itsellesi tai kavereillesi oman 

nuotion – tai liittyä uuden porukan 

nuotiolle! Avajaisten jälkeen kaikki nuoti-

opaikat ovat vapaassa käytössä. 

Jos kaipaat nuotiolla istuskelun sijaan 

jotain toiminnallisempaa, voit hyödyntää 

elämysohjelma-aktiviteetteja. Tarjolla 

olevat aktiviteetit löydät tapahtuman 

nettisivuilta sekä infopisteeltä. 

Vaeltajien oma vaeltajateltta sijaitsee 

Mysa-kahvilan vieressä ja on avoin-

na perjantaina klo 21:00 – 01:00.  

Ota mukaasi: valitsemaasi aktiviteettiin 

tarvittavat varusteet. Huomioi, että 

tarjolla on myös liikunta- sekä vesiakti-

viteetteja. 

AVAJAISET 
21:00 – 22:00, oma mätäs 

Perjantaina kokoonnumme 

koronaturvallisesti kukin omalle 

mättäällemme seuraamaan 

yhteisiä avajaisia.

https://johtajatulet.fi/
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14. LAUANTAIN OHJELMA

LAUANTAIAAMU 

LAUANTAIN AVAUS 
9:30 – 10:30, oma mätäs 

JATKUU ▶

Tulilla on tarjolla ohjelmaa myös 

aamuvirkuille. Tarkemmat aktivitee-

tit löydät tapahtuman nettisivuilta ja 

infopisteeltä. 

Osa ohjelmapisteistä on auki ja käy-

tössä omatoimisesti koko päivän. 

Kuuntelualueille on tapahtumassa 

opastus. Voit valita mättääsi vapaasti 

joko yksin tai oman kaveriporukan 

kanssa, mutta jätäthän vähintään 

parin metrin turvavälin muihin 

seurueisiin. Huolehdi turvaväleistä 

myös kuuntelualueelle saapuessa ja 

niiltä poistuessa. 

Ota mukaasi: istuinalusta sekä sään-

mukainen vaatetus. 

Lauantaipäivän yhteistä avausta 

kokoonnutaan jälleen seuraamaan 

kukin omalle mättäälleen.  Tulien 

pääpuheenvuorot avaavat Anssi 

Rantanen sekä Jani Toivola.

Pääpuhujien puheenvuorot koetaan 

yhdessä, mutta turvallisuus huomi-

oiden omalta mättäältä. Puheen-

vuorot striimataan kuuntelualueille, 

joilla voit seurata niitä joko screenin 

ääressä katsellen tai halutessasi ihan 

vain kuunnellen ja metsämaisemasta 

nauttien. 
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TYÖPAJAT 

11:00 – 13:00 sekä 15:00 – 17:30, 
ohjelma-alue 

Työpajoihin olet ilmoittautunut jo 

ennakkoon ja saanut työpajavalin-

noistasi vahvistuksen sähköpostiisi. 

Viestistä voit tarkistaa valintojesi 

numerot, sijainnit ja mahdollisesti 

tarvittavat varusteet. 

Työpajojen numerot ovat jaoteltuna 

alueittain ja löydät oikean alueen 

portin Evolta työpajasi numerolla. 

Portit ovat merkittyinä tapahtuma-

karttaan tähdillä. Olethan portilla 

hyvissä ajoin ennen työpajan alkua 

ja huomaathan sen, että eri työpajat 

saattavat alkaa eri aikoihin.  

Ota mukaasi: istuinalusta, muistiin-

panovälineet, säänmukainen vaatetus 

ja mahdolliset kuvauksissa ilmoitetut 

erikoisvarusteet. 

JATKUU ▶
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14. Lauantain ohjelma

PUHEENVUOROT 
11:00 – 12:30 sekä 15:30 – 17:30, ohjelmalavat 

Myös puheenvuoroihin olet ilmoittautunut etukäteen ja valintasi voit niin 

ikään tarkistaa sähköpostiisi saamastasi vahvistusviestistä. 

Aamupäivällä: 

• Anna Perho, 11:00 – 11:30, HS 

Visio -lava 

• Anna-Helena Saariaho, 11:00 – 

11:45, Raffun lava 

• Mikael Nylund, 11:30 – 12:00, HS 

Visio -lava 

• Juha Sarsama ja Juhani Mykkä-

nen, 11:45 – 12:30, Raffun lava 

• Heidi Jokinen, 12:00 – 12:30, HS 

Visio -lava 

Iltapäivällä: 

• Samu Hällfors, 15:30 – 16:00, HS 

Visio -lava 

• Pekka Hyysalo, 15:30 – 16:15, 

Raffun lava 

• Mikko Kuitunen, 16:00 – 16:30, 

HS Visio -lava 

• Annamari Arrakoski-Engardt, 

16:15 – 17:30, Raffun lava 

• Frank Martela ja Timo Lappi, 

16:30 – 17:00, HS Visio -lava 

Ota mukaasi: istuinalusta, muistiinpanovälineet, säänmukainen vaate-

tus ja mahdolliset kuvauksissa ilmoitetut erikoisvarusteet.  
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14. Lauantain ohjelma

ELÄMYSOHJELMAA 
14:00 – 16:00, ohjelma-alue 

Lauantaina on jälleen tarjolla 

monenlaista elämysohjelmaa ympäri 

Evoa. Tarjolla olevat aktiviteetit 

löydät tapahtuman nettisivuilta sekä 

infopisteeltä. 

Vaeltajateltta on auki 12:00 – 16:00. 

Vaeltajateltalla kisataan tietovisassa 

klo 14:00 – 14:45. Voittajille tarjolla 

Lunetten tuotteita.

Duathlonin lähtö tapahtuu 13:30. 

Ota mukaasi: valitsemaasi aktiviteet-

tiin tarvittavat varusteet. Huomioi, 

että tarjolla on myös liikunta- sekä 

vesiaktiviteetteja. 

LAUANTAIN PÄÄTÖS 
19:30 – 20:30, oma mätäs 

Lauantaipäivän yhteistä päätöstä 

kokoonnutaan jälleen seuraamaan 

kukin omalle mättäälleen. Päivän 

viimeisen puheen pitää Mari Pantsar.  

Pääpuhujien puheenvuorot koetaan 

yhdessä, mutta turvallisuus huomi-

oiden omalta mättäältä. Puheen-

vuorot striimataan kuuntelualueille, 

joilla voit seurata niitä joko screenin 

ääressä katsellen tai halutessasi ihan 

vain kuunnellen ja metsämaisemasta 

nauttien. 

 

Kuuntelualueille on tapahtumassa 

opastus. Voit valita mättääsi vapaasti 

joko yksin tai oman kaveriporukan 

kanssa, mutta jätäthän vähintään 

parin metrin turvavälin muihin 

seurueisiin. Huolehdi turvaväleistä 

myös kuuntelualueelle saapuessa ja 

niiltä poistuessa. 

Ota mukaasi: istuinalusta sekä sään-

mukainen vaatetus.
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VAPAAILTA JA MUUTA  
ELÄMYSOHJELMAA 
20:30 alkaen, tapahtuma-alue 

Lauantai-iltana on osallistujien oma 

Vapaailta. Vapaaillan aikana on tar-

jolla paljon erilaista tekemistä pitkin 

tapahtuma-aluetta. Tarjolla olevat 

aktiviteetit löydät tapahtuman netti-

sivuilta sekä infopisteeltä. 

Vaeltajateltta on auki 20:30 – 01:00. 

Lähdöt suunnistukseen ja polkujuok-

suun 20:30 alkaen. Vaeltajateltalla 

kisataan tietovisassa klo 20:45 – 

21:30. Voittajille tarjolla Lunetten 

tuotteita.

Puolustusvoimien varusmiessoit-

tokunnan showband esiintyy illan 

aikana Evolla.

Ota mukaasi: valitsemaasi aktiviteet-

tiin tarvittavat varusteet. Huomioi, 

että tarjolla on myös liikunta- sekä 

vesiaktiviteetteja.

■
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15. SUNNUNTAIN OHJELMA

VERTAISVERSTAAT 
9:30 – 11:00, ohjelma-alue 

Vertaisverstas on lyhyt työpaja, jossa 

kuka tahansa Tulien osallistujista 

voi opettaa tai kertoa muille jostain 

omasta erityisosaamisestaan.

Vertaisverstaasi olet valinnut jo 

ennakkoon ja tiedot ilmoittau-

tumisestasi olet saanut samassa 

sähköpostiviestissä kuin työpajojen 

ja puheenvuorojenkin osalta. 

Ota mukaasi: istuinalusta, muistiin-

panovälineet, säänmukainen vaatetus 

ja mahdolliset kuvauksissa ilmoitetut 

erikoisvarusteet.  

JOHTAJATULIEN PÄÄTTÄJÄISET 
11:30 – 12:30, oma mätäs 

Viimeinen yhteinen ohjelmahetki 

Johtajatulilla seurataan jälleen 

omalta mättäältä käsin. Päätöspu-

heenvuoron pitää Katri Saarikivi. 

Pääpuhujien puheenvuorot koetaan 

yhdessä, mutta turvallisuus huomi-

oiden omalta mättäältä. Puheen-

vuorot striimataan kuuntelualueille, 

joilla voit seurata niitä joko screenin 

ääressä katsellen tai halutessasi ihan 

vain kuunnellen ja metsämaisemasta 

nauttien. 

 

Kuuntelualueille on tapahtumassa 

opastus. Voit valita mättääsi vapaasti 

joko yksin tai oman kaveriporukan 

kanssa, mutta jätäthän vähintään 

parin metrin turvavälin muihin 

seurueisiin. Huolehdi turvaväleistä 

myös kuuntelualueelle saapuessa ja 

niiltä poistuessa. 

Ota mukaasi: istuinalusta sekä sään-

mukainen vaatetus. 
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16. PÄIVÄN HYVÄ TYÖ

Hyvän tekeminen tuo hyvän olon. 

Partiossa hyvien töiden tekeminen 

toisille on tärkeää, kuten myös 

Johtajatulilla. Olemme metsäretkellä 

yhdessä rakentamassa parempaa 

maailmaa opettelemalla paremmiksi 

johtajiksi. Samalla parannamme mei-

dän jokaisen päivää Tulilla tekemällä 

Päivän Hyvän Työn. 

Päivän Hyvä Työ on korkeintaan 

noin tunnin mittainen tehtävä, 

jonka tarkoituksena on auttaa muita 

Johtajatulien osallistujia nauttimaan 

tapahtumasta entistäkin enemmän. 

Tehtävä voi liittyä elämysohjelman 

järjestelyihin, työpajoissa auttami-

seen, ruokailuiden järjestämiseen 

tai yhteisestä turvallisuudesta 

huolehtimiseen esimerkiksi pintoja 

desinfioimalla. Alustava lista hyvistä 

töistä löytyy nettisivuiltamme. 

Jokainen meistä voi valita päivän 

hyvän työnsä niin, että se sopii 

omiin kiinnostuksen kohteisiin 

ja oman viikonlopun ohjelmaan. 

Innokkaimmat voivat valita PHT:nsä 

jo työpajailmoittautumisen ohessa. 

Vielä aprikoiville hyviä töitä riittää 

valittavaksi myös paikan päällä Evol-

lla infopisteellä. Kaikki Tulilla tekevät 

ainakin yhden hyvän työn. Mikään 

ei kuitenkaan estä tekemästä hyvää 

niin paljon kuin suinkin voi. 

”Eräs tärkeä ritarivelvollisuus oli  
jokapäiväisen hyvän työn suorittaminen” 
– Partioliikkeen perustaja Robert Baden-Powell 
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