
 

Tervehdys, Tekijä! 

Kiitos, että olet mukana. Metsä ilman partiolaisia on vain metsä. Että partiolaiset saadaan 

metsään, tarvitaan sinua ja kaltaisiasi Tekijöitä. Flada on aivan nurkan takana, tässä sinulle 

muutamia olennaisia ohjeita leirille osallistumiseen. 

 

Siirtymiset 

Lähtö 

Leirin tekijät lähtevät leirille kasarmialueelta 22.7. klo 9.00 tai jollain seuraavista 

kuljetuksista: 

Partiotyttöjen tarpojien mukana kasarmialueelta 24.7. klo 9.00 

Sudenpentujen ja seikkailijoiden mukana kasarmialueelta 26.7. klo 9.00 

Toivottavasti sinun ei tarvitse tulla omalla autolla, koska parkkipaikkoja on metsässä 

olemattoman vähän. Ja yksityisautoilu on ihan turhaa. Vältä omalla autolla tulemista 

viimeiseen saakka. 

Jos saavut leirille tai poistut leiriltä jotenkin erikoisena ajankohtana, ilmoittaudu kioskiin tai 

jos kiska on kiinni ilmoittaudu Joonalle. Missä Joona on? Puhelimessa! 0400 921509, 

muista mainita nimesi. 

Paluu 

Tekijöitä tarvitaan leirin loppuun saakka.  

Tekijät, vartiolaiset, tarpojat ja samoajat palaavat kasarmialueelle 29.7. klo 14.00 

Leirin jälkeen kaluston huolto on arvokas tehtävä johon tarvitaan arjen sotureita, niitä 

aktiivisia kansalaisia (sic) jotka ovat valmiina (sic) tekemään päivän hyvän työn (sic). 

 

 

 

Telttani on linnani 

Tekijät majoittuvat Rankkapohjaan omiin majoitteisiin, tai yhteisiin. Rankkapohja pidetään siistinä, joten 

mieti jo valmiiksi miten virität rinkkasi ja miten pidät tavarasi suojassa sateelta. Joo, tekijät voivat nukkua 

riippumatoissa. Se on aseman suoma etu. 

 



Olet idoli. 

Leirillä noudatetaan lakia, partioihanteita ja järkeä. Erikseen haluaisimme korostaa vielä muutamaa asiaa: 

1. Ei saa olla lopen väsynyt. Väsyneet ihmiset ovat ankeita, kärttyisiä ja missaavat leirikokemuksesta 

aina ison osan ja samalla ärsyttävät vielä muitakin. Lepää ja anna muidenkin levätä. 

2. Kännykkä ei ole osa leiriarkea. Keskitymme läsnäoloon, eikä metsä ole koskaan hyväksi herkille ja 

kalliille laitteille. 

3. Jos näet homman mille jonkun tarttis tehdä jotain, ole se joku. 

4. Jos näet hienon suorituksen, kehu. 

5. Jos näet keskinkertaisen suorituksen, kehu ja kannusta. 

6. Jos näet ihan surkean suorituksen, mene, auta ja opasta. Pienellä pohdinnalla löydät varmasti 

jotain mistä voit kehua. 

7. Kysy, kuuntele, kerro ja varmista. Ei ole huonoja ihmisiä. On vain huonoa viestintää. 

Leirimaksu  

Jos et ole vielä maksanut leirimaksua tilille, voit tehdä sen käteisellä leirillä Kioskiin 

päiväkohtaisella maksulla. Koko leiri maksaa tekijöille 50€, päivämaksu on 10€. Jokainen 

leirille tuleva tekijä maksaa leirimaksun, mukaan lukien leirin johtaja. Maksu menee kulujen 

kattamiseen, kuten aina partiossa. 

Mikäli leirimaksusta tai sen maksamisesta tulee kysyttävää, ole yhteydessä Silliin: 

mikko@sillander.com 

Kulut 

Mikäli sinun tarvitsee ostaa jotain leirille, pyydä ostolupa Joonalta 0400 921509. Pidä kuitit 

tallessa. Kululaskun voit tehdä leirin kioskilla.  

Mikäli sinun tarvitsee ajaa leirin takia ja haluaisit siitä hyvitystä, sovi Joonan kanssa 

kilometrien korvaamisesta ENNEN kuin ajat kilsat.  

 

Leirin johto 

Voit ottaa yhteyttä leirin tekijöihin oheisten yhteystietojen avulla. 

Leirin johtaja: Joona Luomala, 0400 921509, joona.luomala@biogts.fi 

Ohjelma: Antti Karppi 

Sudenpentuohjelma: Katja Jokinen 0500 761649 ja Pauliina Salo 

Seremoniamestari: Tommi Kippola 

Viestintä: Mikko Sillander (Silli) 050-4821579, mikko@sillander.com 

Ensiapuvastaava: Sanna Tarhasaari 

Muonitus: Teemu Gullman (teemu.gullman@gmail.com) 

Majoitusmestari: Juuso Junila 

Haikki: Tuukka Virkkilä 0505614339 ja Atte Martikainen 0408409117 
 

 

Muuta huomioitavaa 

Jos jostain syystä joudut olemaan jonkin aikaa poissa leiriltä (perhejuhlat tms.), niin ilmoitathan siitä saman 

tien Joona Luomalalle 0400 921509 
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Jos ilmoittautumislomakkeessa annettuihin ruoka-aineallergiatietoihin on tullut muutoksia, ilmoita niistä 

leirin muonitusmestarille Teemu Gullmanille (teemu.gullman@gmail.com) viiveettä. 

Jatkuvasta lääkityksestä, sairaudesta tai muista esimerkiksi liikkumiseen liittyvistä asioista, joista leirin 

johtajien olisi syytä olla tietoisia, on kerätty tietoa ilmoittautumisen yhteydessä, jotta leirillä voidaan ottaa 

nämä seikat huomioon. 

Jos et vielä tiedä pestiäsi, voit ottaa yhteyttä Joonaan, yhteystiedot löydät kirjeen lopusta. 

Varusteluettelot ja muut leirikirjeen infot löydät leirin sivulta: www.bit.ly/flada. 

Tervetuloa leirille! 

 

 

Joona Luomala  Silli (Mikko Sillander) 

Leirinjohtajasi  Fladan viestintäpäätöksentekoasiamies 

0400 921509  050 4821579 

joona.luomala@biogts.com mikko@sillander.com 

 

Fladan jälkeen muutamia seuraavia seikkailujasi! 

 

Scout Triathlon Competition 5.8.2017 klo 11.00 Strömsö 

Jos sinulla on kaksi jalkaa ja polkupyörä, olet mahdollinen voittaja Scout Triathlon 

Competitionissa! Lähes jokainen voittaa ainakin itsensä tässä kisassa, moni voittaa myös oman 

sarjansa! Kisa alkaa lyhyellä uintiosuudella, jonka jälkeen poljetaan n.20km ja lopuksi juostaan 

n.3,5km. Osioiden välissä on tauot joilla voit tankata. Osallistujina on normaaleja ihmisiä, kuten 

sinäkin. Osallistujat jaetaan sarjoihin, jotka kisaavat samaan aikaan. 

Kisaan ilmoittautuminen ja tarkemmat ohjeistukset löydät Facebookista ryhmästä nimeltä Scout 

Triathlon Competition. Kisa maksaa pikkiriikkisen, vain järjestelemisen kulut. 

Pain is temporary, glory is forever! 

 

Evo 25.-27.8.2017 

Ilmoittautuminen on päättymässä 30.7.2017! 

Mikä Johtajatulet? 

Johtajatulet on aikuisten oma metsäretki ja Suomen suurin johtajuusfestari metsässä  

mailto:teemu.gullman@gmail.com
mailto:joona.luomala@biogts.com
mailto:mikko@sillander.com


Elokuussa kaikki Suomen partioaikuiset kokoontuvat jälleen samoille tulille Evolle. Tulet 

syttyvät 25.-27.8. viikonloppuna. Odotamme Tulille kaikkiaan paria tuhatta osallistujaa! 

Johtajatulilla hankitaan Suomen parhailta ja terävimmiltä asiantuntijoilta eväitä parempaan 

johtajuuteen ja kerätään uusia ideoita tuleviin haasteisiin partiossa ja sen ulkopuolella. 

Johtajatulet on metsäretkeilyä huikeimmillaan. 

Viikonloppuna toimitaan koko tuhatpäisellä joukolla, pienemmissä ryhmissä, omien 

kavereiden kanssa ja vähän yksinkin. Välillä inspiroidutaan yhdessä hyvistä johtajista, välillä 

kahvitellaan kavereiden kanssa. Kuunnellaan vähän, puhutaan enemmän, tehdään paljon. 

Muita aikuisia  

Johtajatulille on kutsuttu kaikki vaeltajat ja aikuiset. Ei tarvitse olla tiettyä pestiä, kokemusta 

tai ikää. Voi tulla yksin tai isolla porukalla – mieluiten tietysti jälkimmäistä! 


