
Tervehdys etelän kettu,

tässä sinulle tietoa ja ohjeet

ilmoittautumiseen kesän huikeimmalle

leirille!

Kyseessä on siis Etelä-Helsingin alueen partiolippukuntien yhteinen kesäleiri Loviisan

Rönnäsissä. Mukana olevien lippukuntien yhteyshenkilöt löytyvät kirjeen lopusta! 

Kettu järjestetään 14.–20.6.2021 (sudenpennuille ja seikkailijoille 15.–18.6.). Tässä kirjeessä

on tietoa leiristä ja siihen ilmoittautumisesta.

Luvassa on partiomaista leirimenoa niin maalla kuin merellä yhteisvoimin. Tavoitteena on

yhdistää lippukuntien omia perinteitä ja ohjelmaa koko alueen yhteiseen Kettu-menoon.

Leiri järjestetään mikäli voimassaolevat rajoitukset ja epidemian tilanne sen sallivat. Ketun

järjestelyissä otetaan laajasti huomioon terveysturvallisuus.

Leirillä tehdään ja koetaan yhdessä. Leiripäivät täyttyvät erilaisista ohjelmista, joiden

välissä nautitaan hyvästä leiriruuasta. Leiriviikkoon mahtuu esimerkiksi kädentaitoja,

uimista, yhteisiä leikkejä, tunnelmointia iltanuotiolla sekä tietenkin uusia ja vanhoja

ystäviä. Leiriohjelmassa on sekä maa- että meripartiotoimintaa eli uusia taitoja ja

kokemuksia on varmasti luvassa!

Leiri niin puitteiden kuin sisällön puolesta rakentuu kevään mittaan ja se tulee rajoituksista

huolimatta varmasti olemaan jokaisen osallistujan, meidän oma ja näköinen.

Leirillä nukutaan teltoissa ja muutenkin leirielämä on perinteistä partiotoimintaa täynnä.

Teltoissa nukutaan omien partiokavereiden kanssa ja omat tutut lippukuntalaiset lähellä,

päivän aikana ohjelmissa ehtii tutustua myös uusiin partiokavereihin.
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Leirillä turvallisuudesta huolehditaan monin tavoin, leirillä huolehditaan tarvittaessa

haavereista ja sattumuksista. Alue on varattu Ketun leirikäyttöön ja yhteiset leirisäännöt ja

ohjeistukset auttavat leiriarjessa. Aiempaa leirikokemusta ei tarvita, vaan kaikki ovat

tervetulleita mukaan leirille! Allergiat ja erityisruokavaliot otetaan asianmukaisesti

huomioon.

Koronarajoitukset ja erilaiset -suositukset huomioidaan leirillä. Lähtökohtaisesti leiri

järjestetään yhteisenä leirinä, mutta mahdollisiin vaihtoehtoisiin toteutustapoihin

varaudutaan. Päätös leirin toteutustavasta tehdään ennen laskutuksen käynnistymistä

toukokuussa silloisten rajoitusten mukaan. Ohjelmassa ja majoituksessa tullaan ottamaan

huomioon terveysturvallisuus ja ryhmäkokojen rajoitukset. Näistä tiedotetaan osallistujia

tarkemmin seuraavassa leirikirjeessä. Leirin johto julkaisee toimiaan turvallisen leiriarjen

järjestämiseksi myös Ketun nettisivuilla pitkin kevättä.

Mikäli Kettua ei usean lippukunnan yhteisleirinä voida järjestää, on mahdollista että

lippukunnat järjestävät jäsenilleen oman leirin tai leiripäivän/-päiviä Kettu-hengessä,

mutta se selvinnee kevään mittaan. Kaikista muutoksista ollaan osallistujiin yhteydessä.

Mikäli leiri peruuntuu koronan rajoitustoimien vuoksi laskutuksen jälkeen, palautetaan

leirimaksut käsittelykuluja lukuunottamatta. Mikäli leiri peruuntuu kesäkuussa juuri

ennen kuin leirin olisi tarkoitus alkaa, saattaa leiriin liittyviä kuluja olla jo muodostunut ja

maksettu (ruokatilaus, hankinnat), jolloin Ketun leiristaabi yhdessä osallistuvien

lippukuntien kanssa linjaa kulujen tasauksesta, jolloin voi olla että leirimaksuista pieni osa  

pidätetään takaisinmaksussa.

Mikäli leirin rajoitukset ja käytännöt mietityttävät, voi asiasta tulla kuulemaan yleiseen

partiolaisten huoltajille suunnattuun etäyhteyksin Google Meetin kautta toteutettavaan

Kettu-infoon to 25.3. https://meet.google.com/oio-isfg-ojr. Paikalla on leirin staabi

kertomassa, mitä leirin suunnitelmille kuuluu ja millaista leiriarki kesäkuussa saattaisi olla,

ja millaisia terveysturvallisuusseikkoja leirin arjen suhteen ollaan toteuttamassa.

Leirin ajankohta
Lyhyempi leiriaika 15.–18.6. on tarkoitettu sudenpennuille ja seikkailijoille, mutta halutessa
voi muutkin ilmoittautua Ketulle vain lyhyen leirin ajaksi. 

Pidempi leiriaika on suunnattu tarpojille ja sitä vanhemmille ja se on 14.–20.6. Lisäksi leiriä
rakennetaan ennen varsinaista leiriaikaa 12.–13.6. Samoajille ja sitä vanhemmille
suunnatusta ja maksuttomasta rakennusleiristä lisätietoja lähempänä leiriä. 

Vierailupäivää Ketulla ei turvallisuussyistä järjestetä. Leiriläisiin voi olla yhteydessä
päivittäin ja leirin viestinnässä pyritään kehittämään erilaisia tapoja välittää leiriarkea myös
leiriläisten kotiväelle.

https://meet.google.com/oio-isfg-ojr


Leirin hinta ja stipendihaku

Leirin maksu riippuu leirin kestosta. Leirin hintaan sisältyy yhteiskuljetus leirille ja leiriltä

(pl. päiväleirimaksu), ruuat ja ohjelma. Alla olevat hinnat ovat varsinaisen

ilmoittautumisajan hintoja (30.3. asti), jälki-ilmoittautumisen hinta on 20 euroa suurempi. 

lyhyt leiri 15.–18.6. 85 €
pitkä leiri 14.–20.6. 155 €
pitkä leiri vaeltajat/aikuiset 75 €
päivähinta (yli 15-vuotiaat) 20 € / vuorokausi

mikäli perheestä osallistuu useampi partiolainen, on sisaralennus toisesta leiriläisestä

lähtien 10 € / sisarus

Perhepartion hinnat:

lyhyt leiri, aikuinen 60 €
lyhyt leiri, lapsi alle 7v. 30 € (hintaan ei sisälly kuljetusmaksut)

Leirimaksuun on mahdollista hakea tukea, sillä alueleirillemme on myönnetty

avustusta leirimaksujen stipendejä varten. Avustusta voi hakea varsinaisen

ilmoittautumisajan aikana, eli 31.3.2021 asti. Lisäksi omalta lippukunnalta voi kysyä muista

avustuksista.Hakemuksen ja tarkemmat tiedot avustuksesta löydät TÄÄLTÄ (tai

https://forms.gle/F5vAFjXCNtraW5Cu9)

Ilmoittautuminen
Leirille ilmoittaudutaan Kuksan kautta. Varsinainen ilmoittautumisaika alkaa 3.3. ja

päättyy maaliskuun lopussa 31.3. Jälki-ilmoittautuminen on mahdollista 30.4.2021 asti.
Kuluitta leirin voi perua jälki-ilmoittautumisen takarajaan asti. Tämän jälkeen

kesäduunitakuu auttaa samoajia, vaeltajia ja aikuisia partiolaisia, sen avulla töiden takia

leirin peruminen kuluitta on mahdollista vielä 31.5. saakka.

Ilmoittautuminen: http://kuksaan.fi/40416

Ilmoittautumisen yhteydessä sitoudutaan yhteisten leirisääntöjen noudattamiseen.

https://forms.gle/F5vAFjXCNtraW5Cu9
http://kuksaan.fi/40416
http://karhunkaatajat.fi/wp-content/uploads/Kettu-2021-saannot.pdf


Seuraathan meitä jo
somessa?
Instagram: @kettu2021
Lisätietoja leiristä tulossa
nettisivuille:
karhunkaatajat.fi/kettu2021

Kettua kohti!

Leirinjohtajat Viivi ja Kaisa
viivi@hkpt.fi
0407769040
kaisa.kyro@partio.fi
0408454516

Hyvän leirin mahdollistaa huiput tekijät. Mikäli sinulla, partiolaisen

vanhemmalla (tai ehkä vanhalla partiolaisella) on halua tulla mukaan leirille,

niin se onnistuu. Leiripestin lisäksi ehtii nauttia muustakin leirielämästä! Nyt

mukaan ilmoittautumaan ja olemaan osa meidän omaa kesäleiriä

Aikuinen, lähde mukaan!

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


