
Leirin säännöt

Muistamme, että olemme partioleirillä ja noudatamme partioihanteita. Toimitaan myös UKK-kansallispuiston
ohjeiden sekä jokamiehenoikeuksien mukaisesti. Lisäksi:

* Jotta meillä kaikilla olisi kiva leiri,
· kohdellaan kaikkia asiallisesti ja kunnioittavasti.
· ketään ei kiusata eikä jätetä yksin.
· käytetään kaunista kieltä eikä kiroilla.
· pidetään puhelimet ohjelmien aikana repuissa.
· leirialueelta ei saa poistua ilman johtajan lupaa.
· leirillä ei käytetä päihteitä.

· Tupakointi on sallittu vain siihen osoitetussa paikassa (yli 18-vuotiaat).

* Jotta vältymme pöpöjen leviämiseltä ja pysymme terveinä,
· kädet pestään aina vessakäynnin jälkeen ja ennen ruokailua.
· käsidesiä käytetään, bussiin noustessa ja poistuessa, ennen ruokailua, niistämisen jälkeen.
· muistetaan yskiä nenäliinaan tai hihaan ja viedään paperi roskiin.
· pidetään mahdollisuuksien mukaan turvavälejä kaikissa leirin toiminnoissa.
· noudatetaan taukopaikoilla ja vierailukohteissa turvaohjeita.

* Jotta itsellä ja muilla on viihtyisää ja jaksamme hyvällä mielellä osallistua leiriin,
· jokainen huolehtii levosta, ravinnosta ja puhtaudesta ja mahdollistetaan nämä kaikille muillekin.
· teltta-alueella noudatetaan hiljaisuutta klo 21-07 välisenä aikana.

· Hiljaisesti voi puuhailla vähän sivummalla, niin ettei kukaan muu häiriydy. Siirtyminen tämän
jälkeen omaan telttaan tulee tehdä hiljaisesti.

 * Jotta yhteinen ja jokaisen oma omaisuus pysyy ehjänä ja tallessa,
· kohdellaan yhteistä, muiden ja omaa omaisuutta kunnioittavasti.
· tavarani ovat nimikoituja, jolloin ne löytävät takaisin oikealla omistajalleen.

* Jotta vältymme tapaturmilta ja vammoilta,
· kirveen ja puukon käytössä muistetaan turvallisuus.
· ei veistetä toisiin päin ja puukko säilytetään aina tupessaan, eikä kuljeta avoimen puukon kanssa.
· leirialueella uiminen on mahdollista jokisaunalla vain sovituilla uima-ajoilla. Muualla uimisesta sovitaan

johtajan kanssa.

* Jotta luonto säilyy puhtaana ja monimuotoisena,
· kunnioitetaan luontoa ja ympäristöä.
· ei jätetä luontoon roskia.
· leirialueella kaikki puiden kaataminen, oksien ja risujen katkominen sekä maapuiden kerääminen sekä

kuoppien tai vastaavien kaivaminen on kielletty.
· käytetään valmiita polkuja ja hiekkapohjaisia uria.
· tulenteko on sallittu vain tulentekopaikoilla, jos ei ole metsäpalovaroitus voimassa.

* Jotta välitämme iloista leirimieltä kotiväelle sekä vältymme somekohuilta,
· leirin osallistujien tai huoltajien ei pidä viestiä someen, kavereille tai muillekaan leirin ulkopuolisille leirin

aikana sattuneista tapaturmista tai sairastumisista. Näin kuulopuheet ja huhut eivät leviä eikä
asianosaisten yksityisasioita levitetä mihinkään.

· korona-altistumiseen tai tartuntaan liittyvistä asioista tiedottavat vain ja ainoastaan
terveysviranomaiset tai leirin johtajat terveysviranomaisten ohjeiden mukaan.

· omiin huoltajiin voi olla leirin aikana yhteydessä.
· leirin johtajat tiedottavat huoltajia tarvittavista asioista
· someen saa jakaa toisista tunnistettavia kuvia vain heidän luvallansa.
· kuvien jakamisessa voi käyttää hastageja #harmalanilvestytot #partioscout.


