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PÄÄKIRJOITUS

Ada "Nalle" Lindroos 
Lippukunnanjohtaja

Ja niin se on taas kevät.

Sitä usein kaipaa sitä mitä ei juuri nyt ole: 
kesällä kaipaa talvea, talvella kesää. On 
ikävä niitä juttuja, joita ei juuri nyt voi tehdä ja 
vaikea saada aikaiseksi niitä juttuja, joiden 
tekemiseen aika olisi mitä parhain. Siksi ehkä 
ne ensimmäiset kevään merkit nostavatkin 
suuren sisäisen riemun ja odotuksen, niin 
että vaikka on vielä helmikuu, niin haluaa 
leikkiä kesän jo käytännössä olevan täällä. 
Pieni pala kuivaa asvalttia kutsuu lenkille ja 
kun ei lumikinokset yllä enää nilkkaan saakka 
kävelyteillä, voi hyvin vaihtaa kesäkenkiin, 
eikö niin. 

Maaliskuun alussa palaavista kylmistä 
ilmoista tuskin voi puhua takatalvena, mutta 
kun mielen on päästänyt vaeltamaan 
tarpeeksi kauas kesäunelmiin, 

tuntuu olo petetyltä, kun sääennuste lupaakin 
lumipyryä. Hiukan keventyneiden 
koronarajoitusten taas tiukentuessa, ei ehkä 
vastaavasti voida ajatella tämän olevan 
mikään ”takakorona”, mutta vastaavalta 
takatalvelta ja takapakilta sekin tuntuu. Liekö 
sitä enää maaliskuuta ilman poikkeusolojen 
julistamista.

Partiotoiminta siirtyi maaliskuun alussa taas 
etämuotoiseksi ainakin joksikin toviksi. Tämä 
ennustanee koko partiokevään suhteen 
jonkinlaisia poikkeusjärjestelyjä, mutta ei sovi 
sen antaa liiaksi masentaa. Kesäunelmista, 
toimintaunelmista tai retkiunelmista ei olla 
vielä lippukuntana luovuttu. Siinä missä 
realismin nimissä täytyy takataskusta löytyä 
myös varasuunnitelmia, on etutaskussa ja 
mielessä kirkkaana hyvä pitää ne 
optimistisimmatkin unelmat.
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Tapahtumia on tulevalle vuodelle suunniteltu 
runsaasti ja niin kauan kuin tarpeellista, 
mietitään niille myös koronaturvallisia 
vaihtoehtoja. Se millaiseksi tämä vuosi 
muotoutuu, on vielä mysteeri niin 
allekirjoittaneelle kuin varmasti kaikille 
muillekin. On kuitenkin varmaa, että jossain 
muodossa toimintaa tulemme järjestämään ja 
näin vuoden kokemuksella nyt jo niin 
mestareina kuin etäpartion toteuttamisen 
suhteen varmaan voi olla.

Siinä missä lippukunnan retkiä voi joutua 
odottamaan vielä sinne oikeaan kevääseen 
tai kesäänkin asti (toivottavasti siis vain sinne 
asti. Puuta koputtaen ja hyvää energiaa 
universumilta kanavoiden, kaikki sormet ja 
varpaat ristissä toivoen), ei kaikkea retkeilyä 
kannata laittaa tauolle. Lumien lähtöön asti 
sopii nauttia kaikista talviurheilun riemuista ja 
talvisesta luonnosta, koska lumien lopulta 
sulaessa voi niitä seuraavia täällä etelässä 
joutua odottamaan jopa useamman vuoden. 
Varsinainen kevätkään ei usein kestä 
enimmillään kuin pari kuukautta, joten 
kiireisesti saa siitäkin lähteä nauttimaan, 
mikäli keretä aikoo. Koronaajasta voi olla 
vaikea nauttia edes sillä siivellä, että jonain 
päivänä tämäkin on ohi, mutta toki jos on 

etäarjestaan löytänyt hyviä puolia, kannattaa 
niistä ottaa ilo irti, kun vielä saa. Tai sitten voi 
suoraan laatia suuren listan kesähaaveita 
paperille ja laittaa toteutukseen, kun vaan 
säät sallivat. Näin keväällä, kun ei 
tulevaisuuskaan tunnu niin kaukaiselta.

Videoyhteyksin tai paikan päällä, toivottavasti 
nähdään pian. Takatalviiloa tai joutuisaa 
kesän odotusta kesä ja talviihmisille yhtä 
lailla!

Nalle

Mäenlaskua jermujen päiväretkellä Seurasaaressa

Kuva: Era
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lippukunnan rakenne

4



käännä sivua ja löydä hallitus!

Koulutusvastaava Helmi Palonkorpi

Kurssivastaava Elsa Alanko

Kolovouti Heini Muukkonen

Kalustovastaava Miikka Vihermaa

Avainvastaava Elsa Alanko

Verkkovastaava Ada Lindroos

Kämppäkilta
Pääkämppävouti Otso Lappalainen

Kiho
Kihon Toimitussihteeri Edith Ylönen

VaNe
Puheenjohtaja Jaana Mustalahti

Konkarit
Konkariveljesjoukonjohtaja Lauri Melvasalo

PiSu eli Pieni Savu, kolkkaparvet ja –johtajat sekä veljesjoukonjohtaja
SuSa eli Suuri Savu, jermuparvet ja –johtajat sekä veljesjoukonjohtaja

KiKa eli Kiehuva Kamina, vartiot sekä näiden luotsit ja 
veljesjoukonjohtaja

MK eli Mörisevä Karhu, lippukunnan hallitus

- muita pestejä-

- lyhenteet -
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Mä olen Panda ja oon hallituksen jäsen eli oon vaan yleisellä tasolla 
mukana hallituksen toiminnassa.
Elämänohje on että aina kannattaa nukkua tarpeeksi.

Nalle, Ada Lindroos, lippukunnanjohtaja eli hallituksen puheenjohtaja 
eli "tämän koko kerhon johtaja", näistä viimeinen ehdottomasti se 
lempititteli. Työnkuvaan kuuluu pidellä naruja käsissä, että hallitus pyörii 
asiaan kuuluvalla tavalla ja hommat tulee hoidetuksi.
Elämänohjeena toiminut jo pidempään, että ihan hyvin on riittävän hyvin. 
Estää niin liiemmat perfektionismiyritykset kuin mahdollistaa sisäiselle 
laiskurilleni sopivan paljon luppoaikaa.
Viiden sieluneläintestin jälkeen sain tulokseksi suden äänin 2/5, 
ominaisuuksina mm. älykkyys ja intuitiivisuus, joten eiköhän me tämä 
osteta ihan totuutena.

Mä olen Nasu ja oon meidän lippukunnan uusi toiminnanjohtaja, eli 
valvon kaikkea toimintaa ja että sitä tapahtuu ja että se on parasta 
mahdollista!
Mun elämänohje olis että päivää ei yleensä kannata aloittaa aikasin 
aamulla, eli ennen 11 ja senkään jälkeen ei kannata turhaan kiirehtiä ja 
huolehtia.
Sieluneläin olis varmaan kana, koska musta tuntuu et ne on usein vähän 
päämäärättömiä ja vaan ilosesti kotkottaa menemään.

Meitsi on Kaizi ja siitä erikoinen tyyppi, että nautin partiotaitokisoista ja 
excelin pyörittämisestä melkein yhtä paljon. Lippukunnan hallituksessa 
oon taloudenhoitaja eli huolehdin siitä, että rahat riittävät kaikkeen 
tarvittavaan ja jokainen tietää, missä lippukunnan taloudessa mennään.
Paras elämänohje, jonka oon itse saanut on se, että mukavista asioista 
ei pidä ahdistua.
Mun sieluneläin on kettu. Kukaan ei oikein tiedä miksi, paitsi ehkä mun 
isoveli.

Olen Murkku ja toimin hallituksen sihteerinä eli kirjotan lyhyen romaanin 
verran erilaisia muistiota ja pöytäkirjoja vuodessa.
Elämänohjeeni on, että ketsuppi ei sovi joka ruokaan, mutta strösseleitä 
tarvitaan aina.
Sieluneläimeni on rausku, joka oleskelee merissä ja hymyilee hiukan 
hölmönnäköisenä jatkuvasti.

lippukunnan rakenne

6



Mä oon Namu. Tunnetaan myös lempinimellä Nami. Toimin 
hallituksessa vaeltajaveljesjoukonjohtajana. 
Vaeltajaveljesjoukonjohtaja (VVJJ) vastaa siitä, että vaeltajavartio 
pääsee suunnittelemaan, toteuttamaan ja vaikuttamaan omaan 
vaeltajaohjelmaansa. VVJJ mahdollistaa toiminnanjohtajan kanssa 
johtajahuoltoa kaikille vaeltaja ja samoajaikäisille. 
Ps. Minut löytää myös kolkkailloista Oravanpoikien kolkkajohtajana 
sekä turvaaikuisena.
Elämänohje: Elä niin kuin tietäisit kaikkien unelmiesi toteutuvan! 
Sanoisin, että sieluneläimeni on sudenkorento. Sudenkorennot 
kuvastavat hyvin elämän hetkellisyyttä ja onnellisuutta. Iloitsen siitä, 
mikä on hyvää elämässä ja nautin jokaisesta hetkestä, esimerkiksi 
tänään on hyvä päivä! 

- hallitus esittäytyy -

Olen Make ja toimin kolkkaveljesjoukonjohtajana
Lainatakseni A. Hellaankoskea: Tietä käyden tien on vanki, vapaa on 
vain umpihanki.
Sieluneläimeni on liitoorava, koska olen lennokas tyyppi, joka ei 
pelkää heittäytyä ilmavirran vietäväksi tavoitteeseen päästäkseen.

Tottelen nimeä Era ja toimin jermuveljesjoukonjohtajana.
Elämänohjeita on hyvä olla monta takataskussa, mutta tiivistettynä 
yhteen sanoisin, ettei ole tyhmiä kysymyksiä, on vain tyhmiä kysyjiä, 
eikä siinäkään ole mitään pahaa.

Olen Sentti, tuore vartioikäisten veljesjoukonjohtaja. 
Elämänviisauteni: "Kukaan ei ole hyödytön. Aina voi olla edes 
huonona esimerkkinä."

Nimi on Riisi ja toimin hallituksessa toisena vartioikäisten 
veljesjoukonjohtajana.
Sieluneläin on pesukarhu koska ne nukkuu päivät, syö roskaa ja 
puree kovaa.
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Tänä vuonna ei HeMen talviriehaa päästy viettämään yhdessä Paloheinän mäessä perinteiseen 
tapaan. Mahtavat talvikelit ja lumihanget mahdollistivat kuitenkin talviriehaviikon viettämisen myös 
vaihtoehtoisin keinoin. Kaikki veljesjoukot oli haastettiin talviriehahaasteeseen, johon sisältyi 
erilaisia itsenäisesti suoritettavia talvisia aktiviteetteja. Erityisesti kolkat loistivat aktiivisuudellaan 
talviriehahaasteessa, ja johtajille lähetettiin mahtavia tunnelmakuvia talvilajien parista! 

Näin kommentoivat DJ, Makkara ja Patteri Oravanpojista. 
Muita Oravanpoikien ja Myyränpentujen suorittamia lajeja olivat 
esimerkiksi hiihto, luistelu, mäenlasku ja timanttien 
jäädyttäminen. Haasteen suorittaneet kolkat saivat palkinnoksi 
talviurheilumerkit sekä hedelmäherkut. Kolkkien 
talviriehaviikkoon sisältyivät myös parviilloissa järjestetyt 
talviolympialaiset, joista ei vauhtia ja tekemisen meininkiä 
puuttunut. Olympialajeja olivat muun muassa tandemhiihto, 
liukuriravit sekä tarkkuusheitto. 

Vartiolaisista talviriehahaasteessa ansioitui Kärpät ja Naalit 
vartioiden edustajia. Vartiolaiset palkittiin suorituksesta 
retkiruokailuvälineillä. 

Talviriehaviikko osoitti, että poikkeuksellisista ajoista huolimatta 
lippukuntalaiset eivät voi vastustaa valkoisten hankien kutsua 
lähteä talviurheilemaan! Toiveet ovat kuitenkin korkealla, että 
ensi vuonna talviriehaa vietettäisiin taas yhteisen 
mäenlaskupäivän merkeissä.

“Mä tein jäälyhtyä”“Mä olin ekaa kertaa 
lumilaudalla mäessä"

Lumilinnaa oli hauska tehdä”

Talviurheilu piristi myös 
pandemian keskellä
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Etäiltanuotiolla 13.2.2021

Talviriehaviikolla koneelle istuin
Zoomin avasin ja heti innostuin!

Mukana joukko oli monikymmenpäinen
tapahtuma tää on kaikille yhteinen.

Laulettiin joukolla lauluja tuttuja,
leikissä haettiin äkkiä juttuja.

Kolkilta loppunut kesken ei löpö,
kovaa vastusta antoivat Minkki ja Söpö!

“Tää ystävyys ei raukene”,
toive tää on myöskin mun.

Nähdään pian nuotiolla,
kera aidon savun hajun.<3

Lintu

KoJe kesäleiri järjestetään tuttuun tapaan kesäkuun alussa (10. – 15.6.) 
ja tällä kertaa leirin vierailupäivä järjestetään myös etäyhteyksin! 

Koronapandemian vuoksi emme voi perinteistä paikan päällä tapahtuvaa 
vierailupäivää luvata, mutta leirin toteutuessa ainakin virtuaalinen 
iltanuotio järjestetään Facebook livenä. Ennen iltanuotiota on luvassa 
myös Zoomin välityksellä tapahtuva virtuaalikierros leirissä kaikille 
halukkaille. Tarkemmista järjestelyistä ja ajankohdista tiedotetaan 
lippukunnan sosiaalisen median kanavissa kesäkuun alkuun mennessä.

Tervetuloa!

Merkitse siis kalenteriisi sunnuntai 13.6. iltapäivä/ ilta ja varaudu nauttimaan perinteisen kesäleirin 
tunnelmasta suoraan kotisohvalla!

9



Jermujen päiväretki 6.3.2021

Mukana: Kenguru, Leppis, Omena, Leijona, Banaani, Adidas, Minttu, Susu, Era, Ihme ja Nasu

Lauantaisena päivänä kevätaurinko ei hellinyt 
jermujoukkoa, mutta oli silti tosi kivaa päästä pitkästä 
aikaa retkeilemään yhdessä Seurasaareen.

Retkellä tehtyä ja kuultua:
Tehtiin omat naskalit ja niillä pystyi kiipeemään!
Syötiin ja kisailtiin pulkilla.
Lisäksi Adidaksella on pähkinöitä ja Lucia luuseri* on 
paras.

*lumiukko

Pulkkanaskalikilpailun tunnelmia
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Maailmalta
 

markkinointikoordinaattoriksi

ulkomailla. Kirkulle tärkeää on työskennellä vastuullisissa organisaatioissa ja tehdä jotain 
merkityksellistä, ja partiossa näitä tavoitteita lieneekin helppo toteuttaa.

Suomen Partiolaiset on Suomen partioliikkeen keskusjärjestö. Vapaaehtoistyötä SP:llä tehdään 
vuosittain kolme miljoonaa tuntia ja jäseniä on 65 tuhatta. Kirkun sanoin ”ison firman meininkiä ja 
järjestötyötä yhdessä”. Suomen Partiolaisilla työ on Kirkun mukaan aika samantyylistä kuin 
muissa toimistohommissa, mutta ilmapiiri on rennompi ja yhdessä tekemisen henki korostuu. 
“Hyvässä hengessä pyritään houkuttelemaan uusia harrastajia, vapaaehtoisia ja tukijoita partion 
pariin.” Varsinaisia toimistopäiviä on koronan vuoksi kertynyt Kirkulle kolmen viikon aikana huikeat 
kolme, mikä ei toisaalta ole ongelma, sillä luonnossa viihtyvänä hänen rytmiinsä etätyö vaikuttaa 
sopivan. Lyhyen kokemuksen pohjalta Kirkku voisi myös suositella Suomen Partiolaisia 
työpaikkana, sillä kyseessä on aidosti merkityksellistä työtä.

Paluu partioon työn kautta ei ollut Kirkun suunnitelmissa, mutta kaverin kautta kuultuaan 
avoimesta paikasta hän laittoi hakemusta menemään. “Ajattelin, että pistetään hakemus 
vetämään, että eihän siinä mitään häviä.” Oikeassa Kirkku olikin, sillä ei ihan jokainen voi sanoa 
olevansa partiossa töissä. Työn ja harrastuksen sekoittuminen on kuitenkin ymmärrettävästi 
ajatuksia herättävä, sillä aktiivisesta partioharrastuksesta jatkaminen suoraan töihin partion 
tehtäviin, saattaisi hämärtää tasapainoa työn ja vapaaajan välillä, minkä lisäksi rytmi saattaisi 
kadota ja intohimo harrastukseen laantua. Kirkku kertoo, että hänellä itsellään olisivat ilman 
partiosta pidettyä taukoa harrastus ja työ voineet mennä näin sekaisin, mutta tauon ansiosta 
energiaa löytyy. Jos Kirkulta kysytään, ei HeMen toimintaa ole täysin unohdettu ja vanha 
harrastus ei ole muuttunut pelkäksi työnteoksi. Kannattaa siis rohkeasti lähteä kokeilemaan uusia 
asioita, ties mihin sitä voi vaikka päätyä!

Kirkun vinkki hyvään viestintään: ”Täydellisyyteen pyrkimisen sijasta kannattaa keskittyä 
viestimään omalla tyylillä, aidosti, avoimesti ja ajantasaisesti.”

Onnittelut vielä toimituksenkin puolesta uuden työpaikan johdosta!

”Kati Pankka eli partionimeltä Kirkku” kuuluu pirteä vastaus 
puhelimen toisesta päästä. Kirkun aina yhtä pirteä ja positiivisen 
kuuloinen ääni tuo väistämättä hymyn kasvoille ja kysyttäessä, 
haluaako hän inspiroida muita, vastaus on aina kyllä.

Muutama vuosi sitten Kirkun saattoi bongata aktiivisesti HeMen 
tapahtumista ja toiminnasta, muun muassa lippukunnan 
hallituksesta ja vaeltajatoiminnasta. Nyt — pienen tauon jälkeen 
— hän on palannut partioon ja on valmis jakamaan 
ammattitaitonsa myös harrastukselleen, sillä Kirkku on Suomen 
Partiolaisten uunituore markkinointikoordinaattori. Taustalla 
häneltä löytyy niin maailmanympärysmatkaa ja matkanjohtajan 
unelmaduunia kuin myös ”siistiä sisätyötä” toimistohommissa niin 
pienissä kuin suurissakin yrityksissä, sekä kotimaassa että
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Vuoden 1921 tapahtumia…

Metsänkävijät osallistuivat oman toimintansa ohella aktiivisesti myös valtakunnalliseen 
partiotoimintaan, vaikka olivatkin eronneet Suomen Partioliitosta alkuvuodesta 1920. 
Ilmari ”Isohukka” Vainio toimi yhä Partiolehden avustajana sekä kouluttajana erilaissa 
tilaisuuksissa. Yksi tällainen oli Neuvonta ja Päällystökurssi, jonne osallistui reilu sata 
partiojohtajaa ympäri maata. Isohukka toimi kurssilla kouluttujana useampana päivänä.  
Ensimmäisen päivän koulutuksen yhteydessä esitettiin hänelle pyyntö, että Metsänkävijät 
voisivat havainnollistaa, miten he järjestävät vartiokokouksensa.

Katkelmia Partiolehdistä 1 ja 2/1921:

”Johtajien puute on alun pitäen ollut partioliikkeen heikoimpia kohtia. Poistaakseen edes 
osaksi tätä puutetta järjesti Suomen Partioliiton liittoneuvosto joulukuun 27—31 p:nä 
Helsinkiin N.M.K.Y:n talolle partiolaisten ensimmäiset neuvonta ja päällystökurssit.”

”Esitelmän jälkeen täyttivät »Metsänkävijät» edellisenä päivänä tehdyn lupauksensa. 
»Rasvaiset Mursut» esittivät reippaasti ja hauskasti erään vartiokokouksensa. Tämän 
kulku oli pääasiassa seuraava: Tarkastus ja lipputervehdys, virallinen kokous, harjoitukset 
ja kuulustelu, leikit. Komennuksella: »Hajalle» poistuttiin. Kokous, jonka ilmoitettiin 
tavallisesti kestävän kolmatta tuntia, suoritettiin nyt 20 minuutissa. Jokunen leirikertomus 
tai jotain muuta aatteellista puolta koskevaa olisi persoonallisen mielipiteeni mukaan ollut 
suotavaa kokouksen lisäyksenä. Ilmari Vainio puhui tämän jälkeen partiokokemuksistaan 
selostaen »Metsänkävijöiden» järjestökokouksia, jotka olivat järjestetyt samaan tapaan 
kuin vartiokokoukset, sekä »Nälkäistä veljeskuntaa».”

Metsänkävijöiden oma toiminta oli kuitenkin yhä voimissaan, eikä sitä vaikeuttanut 
johtajapula. Partio lehdestä 2/1921 löytyy nimimerkki Sinisen Ilveksen kuvaus edellisen 
kesän Metsänkävijöiden partioretkeltä PohjoisLohjalla. Lisäksi järjestön toimintaa 
kuvataan Uutiset osiossa seuraavasti:
”Metsänkävijäin (H:ki) toiminta on edelleenkin ollut innostunutta ja voimaperäistä.
Partiotaitoja, erikoisesti taitomerkkejä, on koetettu ahkerasti suorittaa, koska niillä on 
partiotyössä suuri merkitys. Tavanmukainen joulujuhla tietysti vietettiin aikanaan. 
Partioretkistä ansaitsee mainitsemista käyntimme Tuusulan kasanopistolla. Kävimme 
myös lämpimän ystävämme professori Jean Sibeliuksen luona”
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Lähetin viime viikolla (vko 8) sähköpostilistalle 
viestin veljesjoukon kuulumista. Jos luulit 
kuuluvasi postilistalle, mutta et muista sellaista 
sähköpostiisi saaneesi, niin etsipä sitä ensin 
roskapostien joukosta. Jos viestiä ei löydy, niin 
laitapa ilmoitusta minulle, niin tarkistetaan ja 
tarvittaessa lisätään osoitteesi listalle. Samoin 
laita viestiä, jos haluat liittyä listalle. Se maksaa 
vain vaivan.

Sähköpostilistan tarkoituksena on viestittää 
kihoketyylisesti aika ytimekkäästi ja ilman kuvia 
tai liitteitä. Kuvien ja tarinoinen jakamiseen 
veljesjoukolla on käytössä omat Facebooksivut 
sekä verkostoitumisesta kiinnostuneille 
LinkedInryhmä. Eikä tätä rakasta Kihoakaan ole 
unohdettu. Tulevasta toiminnasta siksi 
mainittakoon, että jonkinlaista kokoontumista 
keväällä yritetään etänä, kesällä toivottavasti 
ehkä jo livenä rokotettuina metsän siimeksessä. 
Ehdotuksia muustakin toimintamuodosta saa 
minulle viestiä tai itsekin järjestää. Tehdään 
parhaamme mukaan, muistetaan liikkua ja 
pysytään terveinä!

Lämmintä kevättä,
minkki
lauri.melvasalo(at)gmail.com, 050 555 1226

Hoi Konkari, joko on aika
herätä talviunilta?

Tiesithän, että HeMen Konkareilla on oma sähköpostilista, jolla viestitään esimerkiksi tulevista 
tapahtumista. Vuosi sitten tarkistettiin osoitteiden tavoittavuutta, poistettiin listalta vanhoja 
osoitteita ja lisättiin uusia.

[Ole valmis. Kuva lpkn arkisto]

ps. myös vanhempainyhdistyksellä on omat viestintäkanavansa. Mikäli haluat liittyä VaNen 
sähköpostilistalle, niin ilmoita sähköpostiosoitteesi puheenjohtaja Jaana Mustalahdelle: 
jaana.mustalahti(at)prh.fi, 040 737 8484. Huom. Vanhempien sähköpostiosoitteita käytetään vain 
ja ainoastaan VaNen tiedotukseen.
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 Oliks hyvä pränkki? 
[toim. huom. kerrassaan loistava]

 KVJJ = kolkkien verraton johtaja

 HeMellä on Jodel?? @heme
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Kihokasvo
1. Nimi, ikä ja ryhmä?
Elsa "Jedi" Miinin, 9v. Oravanpojat
Oliver "Kenkä" Miinin 7v. Oravanpojat
 
2. Koska aloitit(te) partion?
Jedi syksyllä 2020 ja Kenkä keväällä 2021
 
3. Mikä on ollut parasta tänä talvena?
Jedi: Jäätelön teko ulkona, luistelu ja mökkeily
Kenkä: Pulkkailu

4. Mitä olet(te) oppinut partiossa?
Jedi: Veistämään puukolla ja jäätelön tekemistä
Kenkä: Leikkimään kavereiden kanssa

5. Oletko osallistumassa kesällä kesäleirille?
Jedi: Kyllä
Kenkä: Ehkä

6. Mitä odotat(te) leiriltä?
Jedi: Uimista ja hauskanpitoa
Kenkä: Kaakaokonetta

7. Kenelle lähetät(te) terveisiä?
Jedi: Jäätelölle, Kukalle ja Simpukalle
Kenkä: Moi Lätäkkö!

Johtajatulet on metsäretki johtajuuteen kaikille 
yli 18‐vuo aille johtajuudesta kiinnostuneille 
par olaisille tai par ohenkisille. Kokoonnumme 
Evon luontoon 27.–29.8.2021 nau maan 
huippuluokan puheista ilman PowerPointeja, 
yhdessäolosta sekä monenlaisista virkistävistä ja 
vahvistavista elämyksistä.

Ilmoi autuminen on auki 1.3.–21.6.2021. Tule 
mukaan:

www.johtajatulet.fi
@johtajatulet

Tule ja sytytä kipinäsi! 

15



Muuttuvatko tietosi?
Kirjoita alla olevaan lomakeeseen uudet osoitetietosi, leikkaa lomake irti ja 
lähetä se postilla. Voit myös tuoda kortin suoraan Tillikkaan tai Komiolle tai 
laittaa muuttuneet tiedot jäsenrekisterinhoitajalle osoitteeseen 
elsa.alanko@partio.fi

Me kiitämme!


