
Hippu 2.1 juhlaleirin koronasuunnitelma 
 

Leirin suunnittelun aikana seurataan aktiivisesti vallitsevia rajoitustoimia ja toimitaan terveysviranomaisten ja 
aluehallintoviraston suositusten mukaan, joihin perustuu myös Suomen partiolaisten ja Hämeen Partiopiirin 
suositukset. 
https://hp.partio.fi/ajankohtaista/hameen-partiopiirin-alueelliset-tarkennukset-valtakunnalliseen-koronaohjeeseen/  
https://www.partio.fi/lippukunnille/projektit-ja-hankkeet/ohjeita-korona-aikaan-lippukunnille/  
https://www.inari.fi/fi/palvelut/koronatiedottaminen.html  
 
Päätös leirin toteutumisesta tehdään toukokuussa 2021, kun kesäkuun kokoontumisrajoitukset ovat selvillä. 
 
Suunnitelmaa päivitetään ja tarkennetaan kevään mittaan. Suunnitelma on käyty läpi leirin suunnittelukokouksessa 
25.2.2021. Suunnitelmaa on päivitetty 16.5.2021. Päivitykset punaisella. 
 
Riskit leirillä koronaan liittyen 

 Bussimatkat, jolloin noin 50 henkeä on tiiviisti noin 12 tuntia yhdessä tilassa, ilmanvaihto heikko 
 Leirillä ruokailut sisätiloissa, mahtuu noin 50 henkeä yhtä aikaa, ilmanvaihto heikko 
 Peseytyminen saunatiloissa, mahtuu noin 10-20 henkeä yhtä aikaa 

 
Etukäteistoimet: 

 Leirille ei voi lähteä, jos henkilöllä on hengitystieoireita (koronaepäily tai mahdollinen altistuminen) tai on 
karanteenissa, partiovakuutus voi hakea korvausta, kts. 
https://www.partio.fi/partiolaiselle/jasenpalvelut/partiovakuutus/  

 
Toimet bussimatkoilla: 

 Bussissa tehostettu siivous ja pintojen desinfiointi ennen matkaa ja päivittäin käytön jälkeen 
 Käsidesiä tarjolla mennen tullen, kun mennään ja poistutaan bussista 
 Maskisuositus THL:n suosituksen mukaisesti 
 Määrätyt paikat bussissa, pyritään saman talouden henkilöt sijoittamaan vierekkäin tai saman vakiintuneen 

ryhmän henkilöt vierekkäin 
 Bussiin meno ja poistuminen paikkajärjestyksessä (ensin perällä istuvat sisään, ensin edessä istuvat 

poistuvat) 
 Bussimatkan taukopaikoilla maskisuositus ja kehoitus hyvää käsihygieniaan sekä turvaväleihin 

 
Toimet leirin aikana koronan suhteen: 

 Käsidesiä on tarjolla leiripaikalla, leiripaikalla myös käsienpesumahdollisuus 
 Pidetään turvavälejä mahdollisimman paljon 
 Majoitukset ns. oman perhepiirin/seurueen kanssa samassa telttaosiossa/teltassa 
 Jaetaan ruokailua ja saunavuoroja eri ikäisten suhteen, jossa muutenkin toimivat leirin aikana 

 mahdollisuus osalla ulkoruokailuun?  
 ruokailut kahdessa erässä? 
 ruokalaulut ulkona? 

 Toimitaan pääasiassa ulkona 
 Leiripaikan sisätilojen tehostettu siivous (selvitetään piiritoimistolta siivousvälineiden tilannetta) 
 Vierailukohteissa turvavälit, maskisuositus ja hyvä hygienia 

 
Toiminta jos oireita ilmenee 

 Jos oireita ilmenee leirin aikana, hakeudutaan paikallisesti koronatestiin (Ivalo) ja toimitaan viranomaisten 
ohjeiden mukaan.  

 Aikuinen mukana testiin menossa (oma huoltaja tai leirin muu aikuinen) 
 omaehtoisessa karanteenissa testitulokseen asti (pikatesti max 1h) 
 negatiivinen testi, voinnin mukaan toimintaa leirissä 

 oireisena ei vierailukohteisiin 
 turvavälit ja hygienia vielä tarkemmin huomioidaan 



 positiivinen testi, 
 tartunnan saanut eristetään, alaikäisen vanhemmat hoitavat kotiin 
 koko leiri altistunut ja karanteeniin 
 muut toimivat leirialueella ja poistutaan leiriltä erillisen suunnitelman mukaan (ei 

päiväretkiä, paluumatkalla kohtaamiset minimiin) 
 selvitetään vielä tarkemmat toimet asiantuntijoiden kanssa 
 paluumatkan taukopysähdykset (vessa)? 

 Työstetään vielä tarkempaa suunnitelmaa 
 
Skenaario 1 leiri järjestetään normaalisti 
 

 Kokoontumisrajoitus mahdollistaa leirin järjestämisen (vähintään 60 hlö). 
 Mennään alkuperäisten suunnitelmien mukaan. 
 Sovitut peruutusehdot käytössä. 
 Toimitaan suunniteltujen koronatoimien mukaan. 

 
Skenaario 2 leiri järjestetään pienemmällä kapasiteetilla max 50 hlö 
 

 Kokoontumisrajoitus mahdollistaa leirin järjestämisen (max 50 hlö). 
 Leirille otetaan vain maksimissaan 50 henkeä (bussi + omatoimimatkat) 
 Leirin suunnitelmia muokataan tarpeen mukaan henkilömäärän pienentyessä, esim. jokin vierailukohde 

voidaan jättää pois kulujen vähentämiseksi. 
 Peruutusehdot raukeavat ja peruminen mahdollista kuluitta. Selvitetään osallistujilta vielä erikseen, 

osallistuvatko vai eivät. 
 Toimitaan suunniteltujen koronatoimien mukaan. 

 
Skenaario 3 leiriä ei voi järjestää yli 30 hengelle 
 

 Kokoontumisrajoitus max 30 henkeä tai alle 
 Leiri Lappiin perutaan ja jo maksetut leirimaksut palautetaan. Jos leiri joudutaan perumaan alle viikkoa 

ennen, pidätetään ilmoittautumismaksut. 
 Mahdollisia lähialueen vaelluksia eri ikäkausille voidaan toteuttaa kokoontumisrajoitusten mukaan. 


