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TURVALLINEN KESÄLEIRI 
 

Tänä kesänä pieni on kaunista!  
Kesäretken tai pienimuotoisen leirin 
järjestäminen on mahdollista – kunhan 
tekijöiden ja osallistujien turvallisuuden 
huomioi kaikessa tekemisessä. Kesäleiri 
voi ihan hyvin olla vain yhden tai kahden 
yön mittainen ja se kannattaa järjestää 
mahdollisimman lähellä 
pääkaupunkiseutua. Päiväretkikin on 
hauska tapa koota lippukunnan jäsenet 
yhteen!  

Alla vinkkejä toiminnan järjestämiseen 
poikkeusolojen aikana. Seuraathan 
tarkasti valtioneuvoston, viranomaisten 
ja Suomen Partiolaisten ohjeistuksia. Ne 
saattavat muuttua nopeastikin.  

Ajantasaisin partiotoimintaa koskeva 
ohjeistus löytyy osoitteesta 
www.partio.fi/korona  

OSALLISTUJAMÄÄRÄ 
- Korkeintaan 50 hengen partiotapahtumia voi järjestää 1.6. alkaen huomioiden hygienia- ja 

turvallisuusohjeet tarkasti. Muistakaa, että 50 henkilön enimmäismäärään sisältyvät kaikki leirialueella 
pörräävät ihmiset – osallistujista johtajiin ja leirialueella vierailijoihin. Pitäkää mahdollisuuksien 
mukaan kaikki ulkopuoliset poissa leirialueelta ja minimoikaa leirin aikaiset poistumiset leirialueelta: 
tilatkaa ruuat kuljetuspalvelulla, omalla autolla kulkevien lasten vanhemmat eivät tule parkkipaikkaa 
pidemmälle 

- Ison lippukunnan voi olla järkevää jakaa leiri kahteen osaan: esimerkiksi niin, että sudenpennut ovat 
leirillä leirin alkuosan ja vanhemmat ikäkaudet leirin loppuosan. (Huom: mikäli ensimmäisellä leiriosalla 
johtajat altistuvat tartunnalle, he eivät voi osallistua toiselle leiriosalle.) 

SUUNNITTELU 
- Tänä vuonna tärkeintä on se, että päästään partiokavereiden kanssa yhdessä leirille/retkelle. Ohjelman 

ja leirirakennelmien kanssa kannattaa keskittyä olennaiseen ja jättää kaikki ylimääräinen ja turha pois. 
Leiri on leiri ilman kaikkien aikojen porttiakin! 

- Jättäkää hankinnat mahdollisimman myöhään: varautukaa siihen, että tapahtuman voi joutua perumaan 
lyhyelläkin varoitusajalla. 



- Huomioikaa turvallisuusohjeet myös ohjelma-aikataulujen suunnittelussa: varatkaa riittävästi aikaa 
käsienpesulle, ruokailuille, tiskaamiselle ja peseytymiselle. Pakolliset käsienpesuhetket voi merkitä 
erikseen näkyviin leirin ohjelmaan myös osallistujille muistutukseksi. 

- Sopikaa käytäntö siihen, miten pidätte kirjaa siitä, ketkä ovat leirissä olleet ja käyneet, jotta 
mahdollisten tartuntaketjujen selvittäminen onnistuu (sisältäen raksan ja mahdolliset tavaratoimitukset 
ja muut leirissä vain käväisemässä olevat henkilöt). 

- Miettikää jo valmiiksi toimintamalli siltä varalta, että joku sairastuu leirin aikana: Millainen eristysteltta 
tai muu leiriläisistä etäällä oleva tila on varattu sairastuneelle? Kuka on yhteydessä sairastuneen 
huoltajaan? Kuka johtajista on sairastuneen seurana siihen saakka, että leiriläinen poistuu leiristä? 
Odotetaanko huoltajan hakevan sairastunut pois vai toimiiko joku johtajista kuljettajana?  

- Muistakaa, että myös johtajat saattavat sairastua ennen leiriä – tai leirin aikana. Suunnitelkaa 
johtajaresurssit niin, että minkään kriittisen toteutuminen ei ole vain yhden henkilön varassa. 

- Muistakaa myös, että kaikki johtajat eivät välttämättä halua osallistua kesäleirille näinä aikoina. Tämä 
on se kesä, jolloin osallistumatta olemisen pitää olla ok.  

- Ilmoittakaa kesäleiristänne piirin toimistolle etukäteen: 
www.paakaupunkiseudunpartiolaiset.fi/ilmoitus-leirista-vaelluksesta  

- Tämän kesän leirillä käsidesiä, puhdistusaineita, siivousrättejä, käsisaippuaa ja kumihanskoja kuluu 
aiempia kesiä enemmän! Huomioikaa se hankintoja suunnitellessanne. 

- Selvittäkää etukäteen sen paikkakunnan tartuntataudeista vastaavan yksikön yhteystiedot, jolla leiri 
pidetään. 

ILMOITTAUTUMINEN  
- Kenenkään ei pidä tulla mukaan partiotoimintaan, jos hänellä on mitään sairastumiseen viittaavia 

oireita. Lieväoireisenakaan ei voi osallistua partiotapahtumaan. Mahdollistakaa tämän takia 
ilmoittautumisen (mahdollisuuksien mukaan maksuton) peruminen lähelläkin tapahtumaa.  

- Riskiryhmään kuuluva henkilö tekee itse (perheineen) päätöksen osallistumisestaan. 
- Tapahtumailmoittautuminen kannattaa tehdä Kuksan kautta. Kuksan tapahtumalomakkeeseen on lisätty 

vakioitu informointi koronaepidemiaan liittyvästä tartuntariskistä. Jos hoidatte ilmoittautumisen jotain 
muuta kautta, muistakaa huolehtia siitä, että osallistujat ymmärtävät mahdollisen tartuntariskin. 

- Tänä kesänä kannattaa myös samoajaikäisten ilmoittautumiset hoitaa huoltajien toimesta, vaikka 
leiri/retki ei kestonsa puolesta sitä edellyttäisikään.  

VIESTINTÄ HUOLTAJILLE 
- Muistuttakaa huoltajia siitä, että leirille voi osallistua vain täysin terveenä. Ja että etenkin nyt on se 

hetki, kun pitää toimia vastuullisesti myös muiden osallistujien turvallisuuden ja terveyden takia. 
- Kertokaa huoltajille, että jos taloudessa on yksikin altistuksen takia karanteenissa oleva, kukaan 

perheenjäsenistä ei voi osallistua leirille. 
- Pyytäkää huoltajaa ilmoittamaan, jos joku kotona oleva perheenjäsen sairastuu leirin aikana.  
- Kertokaa huoltajille, millaisilla toimenpiteillä pyritte minimoimaan tartuntariskin leiriolosuhteissa. 
- Pyytäkää huoltajia keskustelemaan etenkin nuorimpien osallistujien kanssa etukäteen hygienian 

(käsihygienia, oikeaoppinen yskiminen jne.) tärkeydestä. 
- Kertokaa, että huoltaja tulee voida tavoittaa koko leirin ajan. 
- Kehottakaa huoltajia pakkaamaan lapsille mukaan riittävä määrä kertakäyttönenäliinoja (aivasteluja ja 

niistämistä varten). Oma käsidesikään ei ole huono juttu. 
- Huoltajalla tulee olla valmius järjestää lapsi pois kesken leirin/retken, mikäli lapsi sairastuu. 

Muistuttakaa siitä, että koronaoireisten osalta pitää noudattaa viranomaisten ohjeistuksia testaukseen 
ja hoitoon hakeutumiseen liittyen.  

- Pyytäkää huoltajaa ilmoittamaan, mikäli lapselle tulee koronaoireita 14 vuorokauden sisällä leirin 
loppumisesta. Kertokaa mahdollisesta altistuksesta muille osallistujille, kuitenkin tietosuoja-asetus 
huomioiden (eli ei niin, että muiden on mahdollista tunnistaa sairastunut henkilö viestinne perusteella).  

- Varautukaa siihen, että huoltajilta saattaa tulla hassujakin kysymyksiä leiriin ja sen järjestelyihin 
liittyen. Poikkeusolot ovat madaltaneet kynnystä kysellä erilaisista mieltä askarruttavista asioista, joita 

http://www.paakaupunkiseudunpartiolaiset.fi/ilmoitus-leirista-vaelluksesta


aiemmin ei ole tullut kysyttyä. Huoltajien kysymykset voivat siis olla ihan mitä vaan muutakin kuin 
covid-19-teemaisia. Vastatkaa kärsivällisesti, asiallisesti ja rehellisesti.  

RAKSA JA VIERAILUPÄIVÄT 
- Muistakaa väljästi oleminen ja hygienia myös raksalla. 
- Suosikaa omien työkalujen käyttöä ja sopikaa, että yhteiskäytössä olevia työkaluja käytetään vain 

kumihanskat kädessä (muistakaa varata riittävän iso paali hanskoja, jotta ne voi vaihtaa usein), jos niitä 
ei puhdisteta käyttäjien välillä. 

- Muistakaa, että tänä kesänä riittää olennaisten rakennelmien pystyttäminen. Rakentakaa leiriportin 
sijaan esimerkiksi pidempi tiskilinjasto, jossa mahtuu tiskaamaan väljästi. 

- Panostakaa riittävään määrään katoksia, jotta kaatosateellakin ulkona voi edelleen olla väljästi 
- Jättäkää tänä vuonna keskellä leiriä oleva vierailupäivä väliin (ellei mahdu alle 50 hlön kokoontumiseksi 

ja kävijät kirjataan tarkkaan). Jos vierailupäivä kuuluu lippukuntanne luopumattomiin perinteisiin, 
järjestäkää se leiriltä poistumisen yhteydessä: kutsukaa huoltajat viimeisenä leiripäivänä vähän 
aiemmin paikalle hetkeksi ja siitä sitten sujuvasti perhekunnittain kotimatkalle!  

KULJETUKSET 
- Jos mahdollista, pyrkikää hoitamaan kuljetus omilla kyydeillä, perhekunnittain. 
- Jos käytätte kimppakyytejä, muistakaa, että uusi tieliikennelaki velvoittaa kaikki alle 135 cm pituiset 

lapset istumaan istuinkorokkeella. 
- Mikäli kuljette tilausbussilla, älkää pakatko bussia täyteen. 
- Voisivatko ainakin vanhemmat ikäkaudet saapua leirille esimerkiksi pyöräillen? Tai kävellen 

(nahkalilja)? Nyt voi keksiä myös muita hauskoja tapoja ja haasteita saapua leirille.  
- Mikäli leirille kulkeminen on mahdollista julkisilla, ei julkisissa kulkuvälineissä kulkemista ole rajattu 

valtioneuvoston tai THL:n päätöksin. Tämä ei kuitenkaan ole suositeltavin tapa. Leirin puolesta 
kannattaa ainakin miettiä joustava aikataulu, jotta kaikkien ei tarvitse saapua samaan aikaan ja välttää 
ehdottomasti ruuhka-aikoja. 

- Perille saavuttua jokainen pesee ensitöikseen kätensä, oli saapumistapa mikä hyvänsä! 

MAJOITTUMINEN 
- Tarjotkaa osallistujille mahdollisuutta ottaa oma majoite mukaan. 
- Mikäli yöpymistä yhteisteltoissa ei voi välttää, järjestäkää yöpyminen tavallista väljemmin.  

OHJELMA 
- Suunnitelkaa ohjelma niin, että kylki kyljessä nyhjäämistä on mahdollisimman vähän. Vapaa-ajalla 

lapsia on vaikea pitää erossa toisistaan, mutta muistuttakaa ainakin siitä, että toisen imeskelemiä 
karkkeja ei pidä syödä ja että esimerkiksi painimiset voi jättää seuraavalle kesälle. 

- Jättäkää lähikontaktileikit pois, tutustukaa vähemmän kontaktia vaativiin ulkoleikkeihin. Valmiit vinkit 
ilmestyvät juhannukseen mennessä osoitteeseen www.päpa.fi/partiosyksy-2020 > Turvallinen 
partiotoiminta. 

- Välttäkää yhteiskäytössä olevia työvälineitä (esim. sakset, puukot, kirveet). Jos sellaisia on käytössä, 
huolehtikaa työvälineiden puhdistamisesta käyttäjien välillä. 

HYGIENIA 
- Muistuttakaa leiriläisiä käsihygienian tärkeydestä. Käsien pesuun voi yhdistää jonkin laulun tai käsidesin 

käyttämiseen laululeikin, jonka aikana käsidesi hierotaan kunnolla käsiin ja annetaan kuivua.  
- Jos juoksevaa vettä ei ole tarjolla, järjestäkää käsienpesupiste esimerkiksi niin, että joku johtajista toimii 

kauhan kanssa lämpimän pesuveden annostelijana. Samalla tulee vahdittua käsien kunnollinen 
puhdistaminen. 
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- Muistuttakaa leiriläisiä myös siitä, että nenäliinat ovat kertakäyttöisiä ja ne pitää laittaa roskikseen heti 
käytön jälkeen. Huolehtikaa siitä, että leirialueella on riittävästi roskiksia.  

- Huolehtikaa erityisen tarkkaan wc- ja peseytymistilojen hygieniasta: siivousvartio voi kiertää kohteet 
useamman kerran päivässä ja pyyhkiä ovenkahvat, valokatkaisijat, vesihanat ja muut pinnat sekä 
tyhjentää roskikset. Tehkää siivouskohteille omavalvontalistat, joihin kuitataan jokainen siivouskerta 
tehdyksi (pvm ja kellonaika). 

- Järjestäkää saunominen / peseytyminen pienryhmittäin/vartioittain/telttakunnittain. 
- Huolehtikaa siitä, että leiriläiset eivät juomapullojaan täyttäessään koske pullon suuosalla vesihanaan / 

juomavesiastiaan. (Jos mahdollista, myös juomapullot olisi hyvä tiskata leirin aikana useammankin 
kerran.) 

- Huolehtikaa siitä, että leiriportilla on leiriin saapuville käsienpesumahdollisuus koko leirin ajan 

RUOKAILU 
- Ruokailu alkaa aina huolellisella käsienpesulla. 
- Ruokahuutoja ja lauluja voi ulkotiloissa loilottaa, kunhan muistaa pitää riittävästi etäisyyttä toisiin 

huutajiin. Älkää huutako ruokiin päin. Tästäkin voi tehdä vähän erilaisen leiriohjelman: Kuinka pitkän 
ruokajonon saatte aikaiseksi, kun ”turvavälit” huomioidaan? Minkä pienryhmän/vartion huuto kuuluu 
keittiölle parhaiten? Voidaanko huutaa ympärille metsään niin lujaa, että kaikki naapuritkin kuulevat, 
että “meillä oli hyvää ruokaa!”? Keksikää tästä jotakin hauskaa. 

- Huolehtikaa siitä, että ruokajonoissa ei huohoteta edellä seisovan niskaan. 
- Huolehtikaa hyvästä hygieniasta ruoan valmistamisessa ja jakamisessa. Vain keittiöjengi annostelee 

ruokaa, leiriläiset eivät ota omin käsin mitään ruokia. Eivät edes voitele leipiä yhteisellä voiveitsellä. 
Muistakaa sopia myös siitä, kuka jakaa ruokajuomat ruokailijoille.  

- Sopikaa yhdessä, että ruokaa hakiessa (ruoka-astioiden läheisyydessä) vältetään turhaa puhumista. 
- Jos ruokaileminen väljästi ei onnistu koko porukalla kerralla, porrastakaa ruokailu.  
- Jos leiriläisillä on omat ruokailuvälineet, säilytetään ne ruokailujen välissä kunkin pienryhmän omassa 

telineessä (kangaspusseissa). 
- Varatkaa normaalia enemmän aikaa ruokailuun ja tiskaamiseen, jotta ruoka- ja tiskijonottajat eivät 

pakkaudu tiukkaan nippuun. 
- Huolehtikaa siitä, että tiskivesi on lämmintä ja etenkin siitä, että tiskivedet vaihdetaan riittävän usein. 
- Jos tiskaaminen ei ole mahdollista, hoitakaa ruokailut kertakäyttöastioilla. 
- Ja lopuksi se tärkein: johtajiston herkkupiilot eivät tällä kertaa voi olla yhteisiä karkkilaatikoita tai 

keksipaketteja, joita käydään tauoilla ja yön pimeydessä kaivelemassa. Varatkaa mieluummin 
yksittäispakattuja karkkeja tai keksejä – tai järjestäkää jokaiselle oma herkkupiilo sovittuun paikaan. 

JOS SAIRASTUMINEN YLLÄTTÄÄ 
- Jos joku sairastuu, hänet siirretään välittömästi erilliseen tilaan odottamaan huoltajaa aikuisen 

valvonnassa. Seurana oleva aikuinen välttää lähikontaktia sairastuneeseen.  
- Toimikaa niiden ohjeiden mukaan, jotka sillä hetkellä ovat hoitoon hakeutumiseen ja mahdollisten 

muiden altistuneiden eristämiseen liittyen voimassa. 
 

Huomioikaa ohjeistukset ja voimassa olevat valtakunnalliset viranomaistahojen antamat 
määräykset ja linjaukset. Kun käytännön toiminta on hyvin mietitty jo etukäteen ja ennen leiriä, 

jää leiriajalle aikaa myös siihen tärkeimpään:  
partiokavereiden kanssa tekemisestä ja olemisesta nauttimiseen! 

 
Pitäkää hyvä partiokesä! 
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