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Tartuntatautien torjuntasuunnitelma

Johtajatulet 2021

1. Suunnitelman tarkoitus
Tämän tartuntatautien torjuntasuunnitelman tarkoitus on suojata osallistujia sekä
järjestelijöitä altistumisilta sekä tartunnoilta tapahtuman aikana. Suunnitelma on laadittu
erityisesti koronaviruksen aiheuttamia riskejä silmällä pitäen, mutta suunnitelmassa kuvatut
toimenpiteet suojaavat myös muilta tarttuvilta taudeilta.
Suunnitelmassa esitetään tapahtumassa mahdollisesti esiintyvät riskit sekä toimenpiteet,
joilla näitä riskejä pyritään ehkäisemään ja minimoimaan mahdollisia vaikutuksia.
Tapahtuman yleistiedot:
Tapahtuman nimi:

Johtajatulet 2021

Tapahtuman ajankohta:

27.-29.7.2021

Tapahtumapaikka:

Evon leirialue, Hämeenlinna, KantaHäme
Suomen Partiolaiset, Y-tunnus:
0202252-9

Tapahtuman järjestäjä:

Tapahtuman järjestäjän
yhteyshenkilö:
Tapahtuman
turvallisuudesta vastaava:
Tapahtuman
turvallisuushenkilöstö:

Kohderyhmä/asiakaskunta:
Tapahtuman kuvaus:

Tapahtumanjohtajat Mimi Rantanen
(0405758325) ja Milka Hänninen
(0415231285)
Olli Hurme, turvallisuuspäällikkö
Järjestyksenvalvojat
Ensiapu- sekä pelastushenkilöstö
Terveysturvallisuusvastaava Mimi
Rantanen
Yli 18-vuotiaat
Johtajatulet on Suomen
Partiolaisten järjestämä viikonlopun
mittainen johtajuusteemainen
metsäseminaaritapahtuma aikuisille.
Tapahtuman 3000 osallistujaa,
tekijää ja puhujaa tulevat eri puolilta
Suomea.
Johtajatulien ohjelma koostuu
puheista ja työpajoista sekä
elämysohjelmasta. Tapahtumassa
majoitutaan omissa teltoissa.
Käytännössä ainoat sisätilaan
verrattavat tilat tapahtumassa ovat
bajamaja-käymälät sekä suihku- ja
saunatilat. Tapahtuma on
päihteetön. Tapahtumaan saavutaan
omilla autoilla sekä

yhteiskuljetuksilla.
Tarkempi kuvaus tapahtumasta
liitteenä olevassa
turvallisuussuunnitelmassa.
Arvio henkilömäärästä:

Tapahtuman erityispiirteet:
Tapahtumapaikan
erityispiirteet:

Osallistujat 3000, joista n. 200
tekijää.
Ulkopuoliset työpajanpitäjät ja
puhujat n. 200
Ulkotapahtuma, ei sisätiloja.
Päihteetön. Vain aikuisia.
Suurleirialue, jolla n. 15 000
osallistujan kapasiteetti. Valmiit
sähkö- ja vesifasiliteetit.

2. Tapahtuman tartuntatautivaarojen ja riskien selvitys ja
arviointi sekä tapahtuman turvallisuusjärjestelyt ja
ohjeet
Tapahtuman tartuntatauteihin liittyvät vaarat ja riskit on selvitetty ja arvioitu. Jokaisen
tapahtuman toteuttamisesta vastaavan henkilön on tiedostettava mitä vaaroja ja riskejä
tapahtumaan kohdistuu, mistä ne voivat aiheutua ja mitä seurauksia niillä voi olla. Jokaista
havaittua riskiä ja vaaraa varten on suunniteltu ennaltaehkäisevät järjestelyt,
varautumisjärjestelyt sekä toiminta riskin toteutuessa. Jokaisen tapahtuman toteuttamisesta
vastaavan henkilön on omaksuttava seuraavat asiat. Tarkempi kuvaus tapahtumasta ja
siihen liittyvistä riskeistä löytyy liitteenä olevasta turvallisuussuunnitelmasta.

2.1.

Johtajatulien yleiskuvaus

Johtajatulet on Suomen Partiolaisten järjestämä viikonlopun mittainen johtajuusteemainen
metsäseminaaritapahtuma aikuisille. Tapahtuma järjestetään Evon suurleirialueella 27.29.8.2021. Tapahtumaan osallistuu 3000 aikuista osallistujaa, joista noin 200 on
tapahtumaan pestattuja vapaaehtoisia tekijöitä. Lisäksi lauantaina 28.8. tapahtuma-alueelle
saapuu noin 200 työpajanpitäjää ja puhujaa, jotka ovat tapahtuma-alueella yhden päivän
ajan. Tapahtuman osallistujat, tekijät ja puhujat tulevat eri puolilta Suomea.
Johtajatulien ohjelma koostuu puheista ja työpajoista sekä elämysohjelmasta.
Tapahtumassa majoitutaan omissa teltoissa. Käytännössä ainoat sisätilaan verrattavat tilat
tapahtumassa ovat bajamaja-käymälät sekä suihku- ja saunatilat. Tapahtuma on
alkoholiton. Tapahtumaan saavutaan omilla autoilla sekä yhteiskyydeillä.

2.2. Yleistä koronaviruksen aiheuttamista riskeistä ja
niihin varautumisesta
Johtajatulet kokoaa yhteen 3000 osallistujaa ja 200 työpajanpitäjää eri puolilta Suomea.
Ihmisten kokoontuessa yhteen on olemassa riski koronavirukselle altistumiselle sekä
tartunnoille, mikäli epidemia ei ole päättynyt. On mahdollista, että Johtajatulilla
koronavirusaltistusten myötä tartuntoja tapahtuu sairaanhoitopiirien rajojen yli.
Epidemiatilanteeseen ja tartuntariskiin vaikuttavat tapahtumaan osallistuvien

rokotuskattavuus sekä sillä hetkellä vallalla olevien virusvarianttien tarttumisherkkyys.
Ulkotapahtumassa tosiasiallisten lähikontaktien syntymistä (kun lähikontaktilla tarkoitetaan
ihmisten oleskelua alle kahden metrin etäisyydellä toisistaan yli 15 minuutin ajan tai
fyysistä kontaktia toisiinsa) on merkittävästi helpompi ehkäistä kuin sisätapahtumassa, pois
lukien samaan telttaseurueeseen tai autokyytiin kuuluvat henkilöt. Kannustamme
matkustamaan tapahtumaan ja majoittumaan samaan telttaan vain sellaisten henkilöiden
kanssa, joiden kanssa on normaalissa arjessa lähikontaktissa.
Johtajatulet aikuisten alkoholittomana ulkotapahtumana on pienemmän tartuntariskin
tapahtuma, kuin esimerkiksi musiikkifestivaalit tai sisätiloissa järjestettävä
johtajuusseminaari. Johtajatulia on suunniteltu elokuusta 2020 alkaen ja suunnittelussa on
alusta asti tiedostettu ja huomioitu koronaviruksen aiheuttamat riskit. Johtajatulien
turvallista toteutusta ja suunnittelua ohjaavat dokumentit ovat Opetus- ja
kulttuuriministeriön Vastuullinen tapahtuma -työryhmän laatimat periaatteet (21.12.2020)
sekä OKM:n ohje koronavirustartuntojen ehkäisemiseksi yleisötilaisuuksissa (31.5.2021).
Johtajatulien johtoryhmä seuraa epidemiatilannetta ja voimassa olevia viranomaisrajoituksia
ja -suosituksia tiiviisti ja arvioi jatkuvasti tapahtuman turvallisen järjestämisen
mahdollisuuksia. Tapahtuma järjestetään, mikäli elokuun lopussa voimassa olevat
yleisötilaisuuksia koskevat rajoitukset ja suositukset sallivat 3000 hengen ulkotapahtuman
järjestämisen.
Tapahtumapaikalla Evon suurleirialueella on mahdollista järjestää 3000 hengen tapahtuma
turvavälit huomioiden, sillä leirialueelle mahtuu jopa 15 000 hengen partioleiri.
Fasiliteeteissa ja ohjelmapisteissä huomioidaan turvavälien vaatima lisätila.
Epidemian eri vaiheiden aiheuttamaan tartuntariskin kasvuun voidaan sopeutua hyvin
pitkälle, mutta tapahtumaan luonteen vuoksi osallistujien jakaminen esimerkiksi 50 hengen
lohkoihin, jotka eivät sekoitu tapahtuman aikana keskenään, ei ole tarkoituksenmukaista tai
mahdollista. Tapahtumassa ohjeistetaan maskien käyttöön ja 2 metrin turvavälien
pitämiseen muihin kuin omaan seurueeseen niin majoitus, ruokailu kuin ohjelmatilanteissa.

2.3. Tapahtuman kaikessa suunnittelussa
huomioidaan seuraavat periaatteet
Fyysisten kontaktien välttäminen
•
•
•
•
•
•

Tapahtumassa on mahdollista noudattaa 2 metrin turvavälejä
Ruokailualueiden ja kahviloiden asiakaspaikat sijoitetaan väljästi ja tilaa varataan
riittävästi.
Tapahtuma-alue on suunniteltu siten, että kohtaamistilanteita (risteävää liikennettä)
vältetään
Jonotilanteissa ihmisiä muistutetaan turvaväleistä ja tapahtuma-alueella liikkuminen
on suunniteltu ruuhkien minimoimiseksi
Yleisöä ohjataan esimerkiksi teippausten tai köysitysten ja järjestyksenvalvojien
välityksellä liikkumaan niin että ruuhkat vältetään.
Tapahtumassa ei ole yhteislaulua. Partiotapahtumille ominaisia yhteishuutoja ei
myöskään sallita. Myös sellainen ryhmäliikunta, jossa turvavälejä ei voida säilyttää on
kielletty.

Hygienia ja siivoustoimenpiteet

•

•

Tapahtumassa taataan riittävät käsienpesumahdollisuudet sekä käsidesin saatavuus.
Viikonlopun aikana on mahdollisuus peseytyä turvallisesti. Yhteiset kosketuspinnat,
esimerkiksi bajamajat ja hanat, siivotaan ja desinfioidaan säännöllisesti.
Maskien käyttö
o Osallistujat
▪ Maskeja käytetään aina jonottaessa sekä ohjelmaan osallistuessa sekä
aina kun osallistuja ei voi pitää 2 metrin turvaväliä oman seurueen
ulkopuolisiin.
▪ Oman seurueen kanssa maskin käyttöä suositellaan, mikäli turvavälejä
ei voi pitää eikä muuten olla arjessa lähikontaktissa.
▪ Tapahtuma tarjoaa kirurgisia maskeja osallistujille, tekijöille ja puhujille.
Kannustamme osallistujia varautumaan myös omilla maskeilla ja
käsideseillä.
o Tekijät
▪ Maskia käytetään aina pestitehtävää suorittaessa, erityisesti mikäli
samassa tilassa (esim. Kahvila, keittiö) on alle 2m etäisyydellä muita
tekijöitä tai osallistujia.
▪ Tapahtuma tarjoaa tekijöille sekä kirurgisia maskeja että halukkaille
FFP2-maskeja. Maskeja jaetaan mm. tapahtumatoimistosta, keittiöiltä ja
kahviloista.
▪ Elintarvikkeita tai myyntituotteita käsitellessä ei käytetä sormuksia tai
muita koruja, jotka estävät huolellisen käsien desinfioinnin. Kumihanskat
vaihdetaan uusiin, mikäli niillä käsitellään muuta kuin elintarvikkeita tai
myyntituotteita.
▪ Pestiesihenkilön tulee huolehtia maskien käytön valvonnasta sekä siitä,
että vuorolistat ovat ajan tasalla, jotta tapahtumaorganisaatio voi
tarvittaessa jälkikäteen tarkistaa onko altistumisia syntynyt, mikäli tekijän
todettaisiin olleen tartuttava tapahtuman aikana.

Tarvittava tiedonkeruu osallistujista tartunnan jäljitykselle
•
•
•
•
•
•

•

Tapahtuma-alueelle saapuminen sekä osa järjestettävästä ohjelmasta edellyttää
ilmoittautumista, jolloin järjestäjällä on nimilista paikalle saapuneista osallistujista.
Työpajoista ja muista ennakkoilmoittautumista vaativista ohjelmaosioista on
saatavilla osallistujalistaukset.
Yhteiskuljetuksista sekä sukkulabusseista kerätään nimilistat osallistujien
paikkakuntien ja puhelinnumeroiden kera.
Saunassa kävijöistä kerätään nimilistat.
Osallistujia ohjeistetaan olemaan lähikontaktissa vain oman seurueen kanssa.
Kannustamme osallistujaa ilmoittamaan, mikäli hän saa tapahtuman aikana tai
tapahtuman jälkeisellä viikolla positiivisen koronatestituloksen, jotta voimme tukea
tartunnanjäljitystä kartoittamalla altistuneita.
Nimilistoja käsittelee kulloinkin nimien keräämisestä vastaava henkilö. Valmiit listat
toimitetaan viipymättä suljetuissa kirjekuorissa tapahtuman
terveysturvallisuusvastaavalle, lääketieteen lisensiaatti Mimi Rantaselle. Mikäli listoja
tarvitaan tartunnan jäljitykseen, niitä käsittelevät vain tapahtuman sisäiseen
tartunnantautijäljitykseen nimetyt henkilöt. Kaikki listat hävitetään viimeistään kaksi
viikkoa tapahtuman päättymisen jälkeen.

Riittävä ja oikea-aikainen viestintä kaikille sidosryhmille

•

•

•

Tapahtuman viestintäorganisaatio viestii osallistujille ja tekijöille koronavirukseen
liittyvistä riskeistä ennen tapahtumaa ja sen aikana monikanavaisesti. Käytössä
olevia kanavia ovat Johtajatulien sosiaalisen median tilit, osallistujakirjeet,
osallistujan opas sekä tapahtuman internetsivusto.
Etukäteen tunnistetaan mahdollisia tilanteita, joissa turvavälien säilyttäminen voi olla
haastavaa suuren ihmismäärän takia tai syntyy jonoja. Näihin tilanteisiin
suunnitellaan ja järjestetään ohjausta kyltein ja järjestämällä opastustehtäviin
ihmisiä. Turvavälien säilyttämisestä huolehtii jokainen osallistuja. Turvavälien
säilyttämisessä tukee tähän erikseen pestatut henkilöt sekä tarvittaessa
järjestyksenvalvontaorganisaatio.
Terveysturvallisuuden takaamiseksi perustetaan terveysturvallisuusryhmä, jota johtaa
terveysturvallisuusvastaava, lääketieteen lisensiaatti Mimi Rantanen. Ryhmä johtaa
tartuntatautisuunnitelman toimeenpanoa tapahtumassa.

Ohjeistukset altistumis- ja sairastumistapauksille
•

•

•

•
•

Ohjeistetaan oireisen henkilön toiminta tapahtumassa
o Mahdollistamme eristäytymisen esimerkiksi kuljetusta pois odottaville
henkilöille
o Oireisille osallistujille ja tekijöille tarjotaan mahdollisuutta antigeenitestiin jo
tapahtumassa, jonka jälkeen hänen tulee hakeutua myös omalle
kotipaikkakunnalle testiin. Mahdollisen positiivisen antigeenin seurauksena
voidaan tapahtuman sisäinen tartunnanjäljitys aloittaa välittömästi.
o Oireista osallistujaa kehotetaan hakeutumaan koronatestiin omalle
paikkakunnalle viipymättä.
Oireinen henkilö poistuu tapahtumasta lähtökohtaisesti omalla kyydillä.
Yhteiskuljetukseen osallistumista ei suositella. Tapahtumaorganisaatio tukee
kyytijärjestelyissä tarvittaessa.
Osallistujia ja tekijöitä kannustetaan ilmoittamaan positiivisesta testituloksesta
tapahtuman terveysturvallisuusvastaavalle, lääketieteen lisensiaatti Mimi Rantaselle,
jotta tapahtuman sisällä voidaan aloittaa altistuneiden kartoitus tartunnanjäljityksen
tukemiseksi.
Terveysturvallisuusvastaava on tarvittaessa yhteydessä paikalliseen sekä osallistujien
kotipaikkakunnan tartuntatautiviranomaisiin tartunnanjäljityksen tukemiseksi
Tekijöille tarjotaan vapaaehtoista antigeenitestiä tapahtumaan saapuessa.
Positiivisen tuloksen saanut tekijä ohjataan takaisin kotipaikkakunnalle koronatestiin.

2.4.

Tunnistetut pullonkaulat

Yllä olevien yleisperiaatteiden lisäksi tapahtuman osalta on tunnistettu ns. pullonkauloja, joissa on
suurempi riski altistua koronavirukselle, koska
a) koolla on suuri määrä ihmisiä samaa aikaa
b) syntyy jonoja
c) turvavälejä on vaikea säilyttää.
Pullonkaulatilanteita varten on tehty tarkemmat riskianalyysit ja varautumissuunnitelmat, jotta
toteutustapa voidaan mukauttaa tapahtumanaikaiseen epidemiatilanteeseen ja voimassa oleviin
rajoituksiin/suositukseen.

Ohjelma
•

Ohjelmassa panostetaan pieniin ohjelmapisteisiin, jotka ovat riittävän etäällä
toisistaan ja pisteillä on mahdollisuus säilyttää turvavälit.

•

Ohjelma koostuu työpajoista, puheista, pääpuhujista ja elämysohjelmasta.
o Työpajojen osallistujamäärä on rajoitettu työpajanpitäjillä on mahdollista
huolehtia turvaväleistä ja pitää kirjaa osallistujista.
o Puheiden yleisössä on n. 200-300 henkilöä. Puheet järjestetään niin, että
äänentoiston avulla ja katsomoalueen kokoa kasvattamalla voidaan
huolehtia turvaväleistä.
o Kaikkia osallistujia fyysisesti yhteen paikkaan tiiviisti kokoavaa ohjelmaa ei
järjestetä. Pääpuheet streamataan suurille näytöille, mikä mahdollistaa
puheiden seuraamisen isolta metsäalueelta. Avajaisissa on niin ikään
mahdollisuus levittäytyä laajalle alueelle turvavälein seuraamaan ohjelmaa.
o Elämysohjelma koostuu esimerkiksi käsitöistä, metsäkuntoilusta ja
melonnasta. Näissä huomioidaan turvavälit sekä tarvittaessa järjestetään
etukäteisilmoittautuminen. Suositaan omatoimista elämysohjelmaa, jossa ei
tarvitse kokoontua samaan paikkaan muiden osallistujien kanssa.
o Ohjelmamäärää skaalataan niin, että erilaista ohjelmaa on tarjolla riittävästi
ja samanaikaisesti eri puolilla tapahtuma-aluetta, jotta vältetään
pullonkaulatilanteita.
o Osa puheista pyritään streamaamaan myös verkkoon.

Ruokailu
•

•

•
•
•
•

•
•
•
•
•

Ruokailuaikatauluja porrastetaan jonotuksen välttämiseksi. Porrastaminen tapahtuu
työpajojen alkamis- ja loppumisajan porrastuksilla sekä ruokailujen keston
pidentämisellä.
Ruokailukapasiteettia on kasvatettu aiemmista tapahtumista kaksinkertaiseksi ja
ruokailut toteutetaan kolmella toisistaan erillisellä alueella, ettei ruuhkatilanteita
pääse syntymään.
Ruokailuun saapumista ohjeistetaan kyltein sekä tehtävään pestattujen henkilöiden
toimesta.
Ruokailussa osallistujat käyttävät omia ruokailuvälineitään.
Ruoka jaetaan osallistujien astioille, eikä mitään ottimia käytetä osallistujan
toimesta. Ruoanjakajilla on käytössään maskit sekä hanskat.
Ruokailualueet on suunniteltu siten, että ruokailijoiden on mahdollista pitää
turvavälit, eikä ruokailijoita ohjata esimerkiksi yhteisiin pöytiin istumaan, niin että
seurueet sekoittuisivat, vaan turvavälit mahdollistetaan koko ruokailutapahtuman
ajan.
Ruokailukokonaisuus toteutetaan yksisuuntaisena linjastona, jolloin risteävää
liikennettä ei synny henkilöiden välillä.
Ennen ruokailuun siirtymistä on järjestetty käsienpesumahdollisuus juoksevalla
vedellä sekä käsihuuhteen käyttömahdollisuus.
Käsihuuhteiden saatavuus ruokailupisteillä tarkistetaan ennen jokaista ruokailua.
Tiskatessa käytetään käsidesiä ennen ja jälkeen tiskaamisen. Tiskatessa käytetään
maskia.
Pöydät, hanat ja muut kosketuspinnat desinfioidaan säännöllisesti.

Peseytyminen
•
•
•

Suihkut toteutetaan telttasuihkuina.
Peseytyminen mahdollistetaan ympäri vuorokauden, jonotuksen ja
ruuhkatilanteiden välttämiseksi.
Suihkufasiliteetit toteutetaan yksisuuntaisena linjastona, jolloin risteävää liikennettä
osallistujien välillä ei synny

•
•

Peseytyminen ohjeistetaan tekemään ripeästi, jotta voidaan minimoida suihkutilassa
vietetty aika. Suihkussa ollaan alle 15 minuuttia.
Saunojien määrää rajoitetaan ja saunomisaika on alle 15 minuuttia. Saunoista
kerätään nimilistat.

Yhteiskuljetukset
•
•
•
•

Yhteiskuljetuksissa kapasiteetti on rajoitettu 35 henkilöön/linja-auto.
Busseissa on tarjolla sekä kirurgisia maskeja että FFP2-maskeja.
Kuljetuksissa kerätään nimilistat, osallistujien puhelinnumerot ja kotipaikkakunnat
mahdollista tartunnanjäljitystä varten.
Mikäli omalla autolla saapuminen on mahdollista, suosittelemme ensisijaisesti
saapumaan samalla kyydillä niiden kanssa, joiden kanssa viettää muutenkin aikaa,
esimerkiksi samaan talouteen kuuluvien henkilöiden kanssa. Kuljettaja jättää
mahdolliset matkustajat ja tavarat tapahtuma-alueelle ja ajaa sitten auton
muutaman kilometrin päähän parkkialueelle, jonka jälkeen saapuu sukkulabussilla
alueelle. Sukkulabussit täytetään väljästi ja niissä tulee käyttää maskia. Mikäli
mahdollista, suositellaan auton kuljettajan olevan 6kk sisällä taudin sairastanut tai
täyden rokotesuojan omaava henkilö.

Akkreditointi ja tapahtumanaikaisen toiminnan ohjeistus (tapahtumainfo)
•
•
•

Tapahtumapaikalle ilmoittautuminen tapahtuu nettilinkillä, jolloin osallistujilla ei
tarvetta asioida fyysisesti tapahtumatoimistossa.
Tarjotaan kattava ohjeistus omatoimisuuteen tapahtuma-alueella.
Tarvittaessa fyysinen saapumisilmoittautuminen ja asiointi tapahtumatoimistossa
tapahtumassa on mahdollista kaikista saapumissunnista.

