
Hei Kettu 2021 -leiriläinen!

Yli kaksisataa etelän kettua osallistuu Kettu 2021 -leirille

– hienoa! Tässä ensimmäisessä leirikirjeessä kerromme

tarkemmin leirin arjesta, koronavarautumisesta ja

mukaan pakattavista varusteista.

Leiriarki

Sujuva leiriarki ja partiomieli ovat olennainen osa onnistunutta leiriä. Alueellisen yhteistyön

edistämisen lisäksi leirin tavoitteena on tarjota mahdollisuuksia johtamisharjoitteluun ja

vertaisjohtajuuteen. Leirille osallistuvat tarpojat ja samoajat toimivat kiertävissä

leiripesteissä oman ohjelman ohella lyhyen leirin aikana. Tarpojien ja samoajien omaan

ohjelmaan keskitytään täysillä sitten, kun sudenpennut ja seikkailijat eivät ole leirillä.

Iloisen kesäisen leirielämyksen lisäksi leirin tavoitteena on tarjota fyysisesti, henkisesti ja

sosiaalisesti turvallinen leiri kaikille osallistujille. Kettu-leirillä on leirin yhteiset säännöt,

joita jokainen osallistuja on sitoutunut noudattamaan ilmoittautumisen yhteydessä.

Säännöt on hyvä kerrata kotona vielä ennen leiriä.

Teemme leirillä punkkitarkastukset päivittäin. Punkkirokotteen voi halutessaan hankkia

ennen leiriä. Lue lisää THL:n sivuilta. (https://thl.fi/fi/web/infektiotaudit-ja-rokotukset/taudit-

ja-torjunta/taudit-ja-taudinaiheuttajat-a-o/puutiaisaivotulehdus/puutiaisaivotulehduksen-

esiintyvyys-suomelssa)

Perinteisen vierailupäivän sijaan tarjoamme kotijoukoille mahdollisuuden tutustua leiriin

Kettu-kameran kautta. Ota seurantaan @kettu2021-tili Instagramissa ja kurkkaa leirin

aikana päivittyvät tarinat ja kuvat, niin pysyt kartalla leirin arjesta! 

Koronaan liittyvä varautuminen

Huolehdimme leiripäivien aikana käsienpesusta ja yskimishygieniasta sekä opastamme

oikeaoppiseen tiskaamiseen vatsatautien välttämiseksi. Leirillä jokainen tiskaa itse omat

ruokailuvälineensä ja välillä yhteisiäkin astioita. Leirillä pääsee itserakennettuihin

suihkuihin, joka tulee tarpeeseen aina uintireissun jälkeen. Rönnäsissä meitä odottaa

kaunis pieni hiekkaranta, jonne kohoaa myös telttasauna.

Leiri toteutuu tiukoin koronarajoituksin, mikä tarkoittaa käytännössä esimerkiksi sitä, että

majoitumme leirialueella lippukunnittain ja ikäkaudet yöpyvät keskenään. Tarpojat ja sitä

vanhemmat saavat halutessaan nukkua omassa riippumatossa. 
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Leiriarjessa toimimme oman ikäkauden pienryhmässä samojen partiokavereiden kanssa.

Aluehallintoviraston mukaan kesäleiritoiminta ei kuulu kokoontumisrajoitusten piiriin

eikä tämän hetken alueellinen epidemiatilanne ole este leirin järjestämiselle, kunhan

noudatamme voimassa olevia viranomaisohjeita ja -suosituksia. 

Leirille ei voi osallistua jos ennen leirin alkamista on edes lieviä flunssan oireita tai on

matkustanut Suomen ulkopuolella edeltäneiden 14 päivän aikana. Noudatamme voimassa

olevaa maskisuositusta eli yli 12-vuotiaita suositellaan käyttämään maskeja mikäli

turvavälejä ei tosiasiallisesti ole mahdollista pitää. 

Huomioithan, että jos leiriläinen sairastuu, huoltajan pitää noutaa lapsi omalla

kustannuksella pois leiriltä mahdollisimman pikaisesti. 

Mikäli leiri jouduttaisiin perumaan muuttuneen epidemiatilanteen vuoksi, palautetaan

osallistumismaksut niiltä osin, kuin se on kulujen puolesta mahdollista.

Lähtö ja paluu

Pitkälle leirille ilmoittautuneiden tarpojien, samoajien, vaeltajien ja johtajien leiri alkaa

maanantaina 14.6. noin klo 10 Senaatintorilta. Aika vahvistetaan vielä ennen lähtöä. 

Lyhyelle leirille ilmoittautuneiden sudenpentujen, seikkailijoiden, joidenkin tarpojien ja

johtajien leiri alkaa tiistaina 15.6. noin klo 10 Senaatintorilta. Aika vahvistetaan vielä ennen

lähtöä.

Meille on varattu bussikuljetukset niin, että täytämme bussit vain puolilleen. Pystymme

näin pitämään paremmat turvavälit matkan ajan. Bussimatkaa varten jokainen saa

maskin, jota tulee käyttää koko bussissa oloajan.

Paluu lyhyeltä leiriltä Senaatintorille on perjantaina 18.6. noin klo 16, tämäkin aika

vahvistetaan vielä lähempänä.

Pitkän leirin paluukyyti on Senaatintorilla sunnuntaina 20.6. noin klo 15, aika vahvistuu.

Jos perheleiriläiset tarvitsevat bussikuljetusta, paikan bussista voi varata hintaan 10 € /

henkilö, hinta sisältää edestakaisen kuljetuksen yllä mainituilla bussiyhteyksillä. Ilmoita

kyytitarpeesta Viiville viivi@hkpt.fi. 

Rakennusleiri

Tarpojat, samoajat, vaeltajat ja aikuiset (myös kotiväki!) ovat tervetulleita talkoilemaan

rakennusleirille 12.–13.6. omalla kyydillä. Raksa on maksuton, Kettu tarjoaa ruuat. Raksalle

tarvitaan myös Helsingin päähän apukäsiä sekä apukuskeja – esimerkiksi siitä olisi suurta

iloa, jos joku pakettiautollinen pääsisi auttamaan lauantaina 12.6. tai sunnuntaina 13.6.

tavarakuljetuksissa Helsingistä Rönnäsiin, tai sunnuntaina 20.6. Rönnäsistä Helsinkiin. 

Ilmoittaudu avuksi raksalle Viiville viivi@hkpt.fi tai Kaisalle kaisa.kyro@partio.fi. Huom.

rakennusleiriläisiä otetaan mukaan rajattu määrä.
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Varusteluettelo

Makuupussi ja makuualusta

Yöpuku + unikaveri

Villasukat

Partiohuivi

Partiopaita, jos omistat

Päiväreppu, jossa kulkee ruokailuvälineet, sadetakki ja muut ohjelmassa tarvittavat

asiat

Istuinalusta

Puukko, jos on

Kompassi (tarpojat ja samoajat)

Muoviset tai metalliset ruokailuvälineet (mielellään erikseen: haarukka, lusikka, veitsi +

muki, 2 syvää lautasta) kankaisessa ruokailuvälinepussissa (astiat kuivuvat pesun

jälkeen pussissa)

Juomapullo (tarpoja-ikäkaudesta eteenpäin 2L esim 4 kappaletta 0,5L-pulloa)

Tasku- tai otsalamppu + varaparistot

Muistiinpanovälineet

Työhanskat tai vastaavaan käyttöön soveltuvat käsineet

Kumpparit tai vedenpitävät vaelluskengät

Lenkkarit tai muut tukevat metsäympäristöön sopivat kengät

Tarpojat ja samoajat tarvitsevat hyvät, pitkiin kävelymatkoihin rinkan kanssa soveltuvat

kengät (esim. vaelluskengät)

Sandaalit, jos haluat

Sadeasu (takki ja housut)

Lämpökerrasto

Alusvaatteita ja sukkia joka päivälle + pari ekstraa

T-paitoja + pitkähihaisia paitoja

Ulkoiluhousut ja -takki

Päähine aurinkoisia päiviä varten

Uimapuku ja pyyhe

Hammasharja ja -tahna

Biohajoava shampoo ja saippua

Henkilökohtaiset lääkkeet (esimerkiksi särkylääke)

Hyttysmyrkky (esim. hajuton Free punkkeja, hyttysiä, paarmoja, hietasääskiä ja muita

hyönteisiä vastaan)  

Aurinkorasva

Nimikoi kaikki varustelistan tavarat ja pakkaa ne rinkkaan vesitiiviisti:

Yöpyminen

Ohjelma ja ruokailu

Vaatteet ja kengät

Peseytyminen ja hygienia



Kettua kohti!

Leirin johtajat
Kaisa Kyrö & Viivi Ali-Löytty
viivi@hkpt.fi 
0407769040
kaisa.kyro@partio.fi
0408454516

Puhelin (pitää säilyttää rinkan taskussa, ohjelmissa ei saa käyttää)

Varavirtalähde (leirillä ei ole puhelimelle latausmahdollisuutta)

Taskurahaa kioskia varten

Mukaan saa ottaa vähän omia herkkuja (noin viiden euron arvosta)

Kirja vapaa-aikaa varten 

Tarpojat, samoajat, vaeltajat ja aikuiset: mahdollista ottaa oma riippumatto +

puunhalaajat + hyttysverkko + tarppi (Huom! Ilmoitathan lippukunnan

yhteyshenkilölle, mikäli haluaisit pääasiassa yöpyä riippumatossa)

Tarpojat ja samoajat voivat pakata mukaan oman kokoisen kellunta-/pelastusliivin, jos

kotoa löytyy sellainen

Halutessasi voit pakata mukaan myös

Lippukuntien yhteyshenkilö on

ensisijainen yhteyshenkilö kysymyksiin

leiristä ja ilmoittautumisesta

Helsingin Hakatytöt: Aliisa Hyvönen

aliisa.hyvonen@gmail.com 0443399344

Helsingin Kalevan Pojat ja Tytöt: Anna

“Anis” Virrantaus anis@hkpt.fi 0405155311

Helsingin Merilokit: Emma Luoto

emma.luot@gmail.com 0407429740

Katajanokan Karhunkaatajat: Kaisa Kyrö

kaisa.kyro@partio.fi 0408454516

Korven Koukkaajat: Suvi Kinnunen

suvi.a.kinnunen@gmail.com 0408231444

Suomenlinnan Merisudet: Oona Auramo

oona.auramo@gmail.com 0451371444

Lippukuntien yhteyshenkilöt

Lähetämme vielä yhden
leirikirjeen ennen leirin
alkua. Siinä varmistamme
bussien aikataulut ja
lähetämme päivityksen
koronaohjeista, jos niihin
tulee vielä muutoksia.

Kettu-terveisin
Leirin staabi eli johtajisto
Kaisa, Viivi, Anis, Oona,
Emma, Tuomas ja Aliisa
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