
Pellin kesäleirit lähestyvät! Tässä infokirjeessä lisätietoa yleisistä leirikäytänteistä 

sekä miten huomioimme koronavirustilanteen Pellin leireillä: 

 

LEIRISTÄ ja OHJELMASTA 

Helsingin NMKY:n leireillä on mukana enintään 50 henkilöä (sis. ohjaajat ja ryhmänohjaajat). Leiriryhmän 

lisäksi leirikeskuksessa ei ole muita käyttäjiä samanaikaisesti.  

Leiriohjelmassa luvassa kaikkea kivaa tekemistä, leirikeskuksen parhaita puolia ja leiriteemaa hyödyntäen! 

Kuten aiempinakin vuosina leiriohjelmaa järjestetään mahdollisimman paljon ulkona ja myös pienemmissä 

ryhmissä, jolloin voimme toimia väljemmin. Leirillä ruokaillaan ryhmittäin sisällä ruokalassa. Maittava 

leiriruoka valmistetaan leirikeskuksen omassa keittiössä. Tänä vuonna ohjaaja annostelee ruoan leiriläisille. 

Leirikioski on auki kerran päivässä ja halutessaan leiriläinen voi ostaa kioskista enintään 3 eurolla päivässä. 

Kuten aiempinakin vuosina, leiriläisen kioskirahat otetaan leirin alkaessa talteen omalle leiritilille, josta 

vähennetään kanttiiniostokset. Käyttämätön raha palautetaan leirin lopussa. Näin vältetään hygieniasyistä 

turhaa rahan käsittelyä ja leiriläisen rahat pysyvät tallessa. 

 

KULJETUS 

Leirille kuljetaan yhteiskuljetuksella bussilla. Ennen bussiin menoa ja sieltä poistuttaessa desinfioidaan kädet. 

Koska yhteisessä bussikuljetuksessa ei voida taata turvavälejä, suosittelemme tänä vuonna mahdollisuuksien 

mukaan tuomaan leiriläisen omalla kuljetuksella leirikeskukseen. Yhteiskuljetusmatkan ajaksi suositellaan 

halutessaan käyttämään omaa kasvosuojaa. 

Mikäli leiriläinen kuljetetaan omalla kyydillä leirikeskukseen, ilmoitattehan asiasta etukäteen tämän 

lomakkeen kautta. Ilmoituksen voi tehdä vain leiriläisen huoltaja, vaikka hän kulkisikin esimerkiksi kaverin 

kanssa samalla kyydillä. Huomioittehan, että kuljetuksen yhteydessä leirillä ei ole mahdollista vierailla. 

Mikäli leiriläinen kulkee yhteiskuljetuksella, huomioittehan Vuorikadulla turvavälit muihin perheisiin sekä 

ohjaajiin.  

 

MAJOITTAUTUMINEN 

Kesäleireillä majoitus tapahtuu teltoissa, leirikeskuksen piha-alueella. Wc- ja peseytysmistilat sijaitsevat pää- 

ja sivurakennuksissa, lisäksi käytössä on peseytymistilat rantasaunalla. Leirillä nukutaan teltoissa ja kuten 

aina leireillämme, toivottavaa on että leiriläisellä on oma teltta mukana. Teltan voi myös jakaa esimerkiksi 

sisaruksen tai kaverin kanssa, kuitenkin niin, että yhdessä teltassa majoittuu maksimissaan kolme leiriläistä. 

Tarvittaessa leirillä on myös lainatelttoja yhteiskäyttöön. Mikäli leiriläisellä ei ole omaa telttaa, tulee 

lainatarpeesta ilmoittaa ennen leiriä vastaavalle ohjaajalle, jonka yhteystiedot löytyvät leirikirjeestä. Tänä 

vuonna leiriläiset eivät saa viettää aikaa toistensa teltoissa. 
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HYGIENIA ja PUHTAUS 

Leirin aikana noudatetaan terveysviranomaisten antamia hygieniaohjeita. Leirikeskuksen siivousta on lisätty 

ja pyyhimme pintoja, kahvoja, välineitä ja pöytiä tehostetusti. Käsihygieniaan kiinnitetään erityistä huomiota; 

kädet pestään useita kertoja leiripäivän aikana sekä luonnollisesti ennen ja jälkeen ruokailujen sekä wc-

käyntien yhteydessä. Käsien pesussa käytetään juoksevaa vettä, saippuaa ja lisäksi käsidesiä. Käsien 

kuivaamiseen käytetään kertakäyttöisiä käsipyyhkeitä. Ohjaamme esimerkiksi allergiaa sairastavia leiriläisiä 

sekä muita osallistujia yskimään ja aivastamaan hihaan tai nenäliinaan, joka heitetään heti roskiin. 

Jokaisella leiriläisellä tulee olla mukanaan oma, nimetty juomapullo. Muutoinkin omien tavaroiden 

nimeäminen on tänä vuonna erityisen tärkeää. 

 

TERVEYS 

Leirille osallistutaan vain täysin terveenä. Tänä vuonna vähäisetkin flunssan oireet tulkitaan mahdollisiksi 

koronaoireiksi. Mikäli lapsi sairastuu leirin aikana, olemme yhteydessä huoltajiin ja leiriläinen haetaan leiriltä 

kotiin. 

Mahdollisissa sairastumisissa leiriläinen siirretään erilleen muusta leiristä siihen asti, että lapsi haetaan 

leiriltä. Huoltajat ovat yhteydessä julkisen terveydenhuollon terveyskeskukseen ja toimivat sieltä annettavien 

ohjeiden mukaan.  Mikäli leiriläisellä todetaan koronatartunta, pyydämme huoltajia ilmoittamaan asiasta 

välittömästi leiritoimistollemme sähköpostitse leirit@hnmky.fi. Näin saamme huolehdittua, siitä että 

mahdolliset tartuntaketjut ovat mahdollisimman pian selvitettävissä. Mahdollisissa tartuntatilanteissa 

olemme yhteydessä altistuneisiin ensisijaisesti sähköpostitse mahdollisimman pian tiedon saamisen jälkeen. 

 

Ohjeistusta päivitetään tilanteen ja viranomaisten ohjeiden mukaan. 

Mikäli jokin asia leirikäytänteisiin liittyen jäi askarruttamaan, olettehan yhteydessä leiritoimistoomme 

ensisijaisesti sähköpostitse leirit@hnmky.fi.  
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