
Hei Kettu 2021 -leiriläinen!

Tässä toisessa ja viimeisessä leirikirjeessä kerromme

tarkemmin bussien aikatauluista, koronaan liityvästä

varautumisesta sekä muita viime hetken infoja.

Kuume

Yskä

Hengitysvaikeudet

Kurkkukipu

Nuha

Haju- ja makuaistin heikkeneminen

Muut oireet (esim. ripuli)

Ei mitään edellä mainituista oireista.

Ollut lento- tai laivamatkalla Suomen ulkopuolella 14 vuorokauden sisällä?

Oleskellut suuren riskin epidemia-alueilla 14 vuorokauden sisällä? Missä ja milloin?

Käynyt koronatestissa ja odottaa sen tulosta?

Ollut lähikontaktissa koronaviruksen kantajan, koronaepäilyn tai korkean riskin alueelta

Suomeen palanneen henkilön kanssa 14 vuorokauden sisällä?

Koronaan liittyvä tarkistuslista ennen leiriä

Tavoitteena on ennaltaehkäistä altistumiset koronavirukselle leirin aikana ja mahdollistaa

kaikille osallistujille turvallinen leiri. Käy läpi leirille lähtijän kanssa seuraavat kysymykset:

Oireet. Onko leirille lähtijällä esiintynyt jotain seuraavista oireista viimeisen seitsemän (7)

vuorokauden aikana:

Mahdollinen altistuminen. Onko leirille lähtijä:

Jos jokin edeltävä kohta täyttyy, leirille ei voi osallistua ja pyydämme ottamaan yhteyttä

leirin johtajiin Viiviin tai Kaisaan. THL:n suositus on käydä koronatestissä pienistäkin oireista

ja pysyä kotona. Leirioloissa ei voida hoitaa sairaita ja siksi on tärkeää lähteä leirille vain

täysin terveenä ja vasta kun mahdolliset oireet lievittyvät. Huomioithan, että terveystiedot

on kysytty jo ilmoittautumisen yhteydessä. Mikäli leiriläisellä on diagnosoitu

siitepölyallergia, jota hoidetaan, kerrothan tästä leirin johtajille ENNEN lähtöpäivää.

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

kustannuksella pois leiriltä mahdollisimman pikaisesti. Ajo-ohjeet leirialueelle löytyvät

Ketun nettisivuilta (http://karhunkaatajat.fi/kettu2021/).
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Lähtö ja paluu

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

maanantaina 14.6. klo 10 Senaatintorilta. 

Lyhyelle leirille ilmoittautuneiden sudenpentujen, seikkailijoiden, joidenkin tarpojien ja

johtajien leiri alkaa tiistaina 15.6. klo 10 Senaatintorilta.

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.

Mikäli jostain syystä tulee tarvetta ottaa yhteyttä bussikuljetusten aamuna, bussien

yhteyshenkilöinä ovat:

Pitkä leiri, lähtö ma, Aura Rissanen (KKK) 0400407074

Lyhyt leiri, lähtö ti, Kati Titi Virolainen (HKPT) 0449758097

Leirin staabi on leirllä jo etukäteen ja vastaanottamassa leirille tulevia

Paluu lyhyeltä leiriltä Senaatintorille on perjantaina 18.6. noin klo 16.15. Lähtö Rönnäsistä

on klo 15 ja matka-aika on noin 1h 15min.

Pitkän leirin paluukyyti on Senaatintorilla sunnuntaina 20.6. noin klo 16.15.

Viime hetken info

Vaikka leiriläisillä saa olla puhelimet mukana, toive on, että niillä ei soitella kotiin

jatkuvasti. Leirin aikana leiriläinen voi käyttää puhelintaan päivittäin jossain kohtaa

lounaan ja päivällisen välissä soittaakseen kotiväelle. Vaikka yhteydenotot kotoa

ilahduttavat pieniä ja isompiakin leiriläisiä, jää niistä usein kaipuu kotiin. Tästä syystä

emme toivo etenkään iltaisin lähetettäviä hyvän yön toivotusviestejä. Mikäli kotoa on

jotain kiireellistä asiaa, yhteys kannattaa ottaa leirinjohtajien välityksellä. Koti-ikäväkin

yleensä helpottaa kun on mukavaa tekemistä ja välittäviä partiokavereita ympärillä. Jos

leiriläisestä ei kuulu mitään koko leirin aikana, se tarkoittaa, että kaikki on hyvin!

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!

Laskutus

Leirilaskut ovat lähteneet matkaan. Mikäli laskun loppusumma ei ole oikein, tarvitsette

maksuaikaa tai muutoin jokin laskutuksessa mietityttää, ota yhteyttä leirinjohtaja-Kaisaan

(kaisa.kyro@partio.fi).

Laskut ovat lähteneet sähköpostitse ja löytyvät myös partion asiointipalvelusta osoitteesta

asiointi.partio.fi. 



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

Rakennusleiri

Ketun rakennusleiri pidetään 12.–13.6. Varsinaista talkooapua leiripaikalle emme enää

tarvitse, mutta vielä kaipaisimme 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.

Lippukuntien yhteyshenkilö on

ensisijainen yhteyshenkilö kysymyksiin

leiristä

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

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

Lippukuntien yhteyshenkilöt

Tulethan ajoissa
lähtöä varten!
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