
Kettu 2021 -leirin säännöt  

Yhteisten pelisääntöjen tarkoituksena on taata kaikille leiriläisille turvallinen ja mukava partioleirikokemus. 
Jokainen leirille osallistuva sitoutuu noudattamaan leirin sääntöjä ilmoittautuessaan leirille. 

 

1. Leirillä käyttäydytään partiomaisesti ja otetaan muut huomioon. Ketään ei häiritä, ja kaikkia  
kohdellaan kunnioittavasti ikään ja sukupuoleen katsomatta. Leirin aikaisia terveysturvallisuuden 
linjauksia noudatetaan. 

2. Leirillä pidetään koko ajan näkyvillä partiohuivia.  

3. Leirissä on hiljaisuus leiriohjelman mukaisesti. Hiljaisuuden aikana meluaminen on kielletty. Rauhallista 
ohjelmaa saa järjestää ainoastaan siihen varatuilla alueilla. Leirilippukunnanjohtaja ja hänen 
valtuuttamansa henkilöt vastaavat leirilippukunnan hiljaisuudesta.  

4. Sudenpennut, seikkailijat ja tarpojat saavat käyttää ja kantaa puukkoa tai muuta teräasetta ainoastaan 
silloin, kun niitä tarvitaan ohjelmassa.  

5. Alle 18-vuotiaat tarvitsevat huoltajan luvan poistuessaan leiriltä ennen leiriajan päättymistä. Yli 
18-vuotiaiden on ilmoitettava leirilippukunnanjohtajalle lähtiessään leiriltä ennen leiriajan päättymistä. 
Kaikki leiristä kotiin lähtevät leiriläiset ilmoittautuvat leiritoimistolle ennen poistumista. Mikäli pestin 
suorittaminen vaatii leirialueelta poistumista, vastaa osa-alueen johtaja siitä, että on tietoinen kaikkien 
oman osa-alueensa pestissä toimivien olinpaikasta sekä arvioidusta paluuajasta leirialueelle.  

6. Tupakka- ja nikotiinituotteiden käyttäminen on sallittua vain niille erikseen osoitetuissa paikoissa.  

7. Kettu 2021 on päihteetön partioleiri. Leirillä alkoholin ja päihteiden hallussapito, käyttäminen ja niiden 
vaikutuksen alaisena esiintyminen on ehdottomasti kiellettyä. Sääntö koskee myös rakennus- ja 
purkuleiriä. Alle 18-vuotiaiden tapauksessa ilmoitetaan edellä mainituista rikkeistä aina huoltajille. 
Leirinjohdolla on oikeus takavarikoida alaikäiseltä tavatut päihteet, ja leiriläinen voidaan poistaa leiriltä 
leiriläisen omalla kustannuksella sääntöjen kohdan 13 mukaisesti. 

8. Puista ei saa ottaa eläviä oksia eikä puita saa kaataa. Myös maaston muokkaaminen kuten isojen 
kuoppien kaivaminen on kielletty ilman erillistä lupaa.  

9. Avotulen teko on kielletty ilman leirin turvallisuuden antamaa lupaa.  

10. Uiminen ohjelman ulkopuolella on sallittu virallisella valvotulla uimapaikalla erikseen ilmoitettuina 
uima-aikoina. Uimaan lähdettäessä on aina oltava leirilippukunnanjohtajan lupa, oma uimapari, sekä 
täysi-ikäinen johtaja mukana. Rannalla noudatetaan uimavalvojien ohjeita.  

11. Ajoneuvoilla saa liikkua leirialueella vain leirin turvallisuuden luvalla. Pysäköiminen leirialueella on 
sallittua vain turvallisuuden osoittamiin paikkoihin.  

12. Leirille ei saa ottaa mukaan lemmikkieläimiä.  

13. Jos leiriläinen rikkoo leirin sääntöjä vakavasti ja/tai toistuvasti, leirin johto voi poistaa leiriläisen 
leirialueelta. Tällaisessa tapauksessa leiriläinen tai hänen huoltajansa ovat vastuussa kotimatkasta 
aiheutuvista kustannuksista. Alle 18- vuotiasta leiriläistä ei poisteta leiristä ilman, että hänen 
huoltajaansa on oltu yhteydessä. 


