Päivitetty 18.10.2020 (lisätty sairaanhoitopiirien linkit)
Suomen Partiolaiset ja Uudenmaan Partiolaiset seuraavat koronavirustilanteen kehittymistä ja
noudattavat valtioneuvoston tuoreimpia ohjeita. Myös Partiolippukunta Polaris seuraa oman
paikkakunnan tilannetta aktiivisesti ja oman alueensa sairaanhoitopiirin ohjeistusta.
●
●

Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiiri
THL:n ja OKM:n ohjeet

Raaseporin kaupunki ja alueemme sairaanhoitopiiri ovat tiukentaneet ohjeita ja suosituksiaan
harrastustoiminnan osalta, sillä koronavirus on kiihtymisvaiheessa Uudellamaalla ja tilanne voi
nopeasti muuttua leviämisvaiheeseen:
https://www.raasepori.fi/uudet-suositukset-harrastustoiminnalle/
Lippukunta tarkentaa ja täsmentää 18.10.2020 alkaen ohjeitaan ja käytäntöjään
partiotoimintamme osalta.
Lippukuntamme partiotoiminnan tavoitteet ovat:
-

Pyrkimyksenämme on, että korona ei leviä Polariksen toiminnan kautta.
Viikkotoimintaa jatketaan turvallisesti, mutta ryhmiin ja aikoihin tulee muutoksia
Viikonloppuisin voidaan pitää päiväretkiä ja ulkona tarjottavia partiotapahtumia, joissa
noudatetaan aina turvaetäisyyksiä ja riittävää käsihygieniaa.
Vältetään ryhmien sekoittamista keskenään
Ryhmien koot alle 20 henkilöä
Suuria harrastetapahtumia ei järjestetä

Oleellisia ohjeita perheille ja partiolaisille ovat:
-

Kehoitamme toimintaan osallistuvia käyttämään kasvomaskia yläkouluikäisistä alkaen
Toiminnassa pidetään kahden metrin etäisyys muihin osallistujiin
Pidetään partiohenki mukana ja etsimme luovia ratkaisuja

Perhepartio
Alkusyksystä sovitut perhepartioillat ja –tapahtumat toteutetaan normaalisti ottaen huomioon
terveysviranomaisten antamat ohjeet turvaetäisyyksistä ja maskien käytöstä.
Sudenpennut
Juha ja Ida jatkavat yhdessä kaikkien sudenpentujen johtajina. Sudenpenturyhmä jaetaan kahteen
laumaan koulujaon perusteella:
Ryhmän nimi: Tikka

Fiskars & Kiilan koulujen oppilaat: Emma, Pyry, Helmi, Lukas, My, Ro, Ahti, Elmo, Samu ja
Mikah
Kokoontuu ensimmäisen kerran tiistaina 20.10. klo 18.30 – 19.30
Jatkossa kokoontuu parittomina viikkoina! Tikka-lauman sudarit voivat ottaa myyntiin
adventtikalenterinsa laumaillan päätteeksi.
Ryhmän nimi: Pöllö
Kirkonkylän koulu: Aappo, Oliver, Oliver, Venny ja Sonja
Kokoontuu ensimäisen kerran tiistaina 27.10.2020
Jatkossa kokoontuu parillisina viikkoina! Pöllö- lauman sudarit saavat myyntiin tulevat
adventtikalenterinsa joko Radka Aaltoselta tai 27.10.2020.
Seikkailijat

Tarpojat
Tarpojat eivät jatkossa kokoonnut torstai-iltaisin. Viikkokousten sijaan Tarpojat kokoontuvat
neljänä sunnuntaina syyskauden aikana. Tarkemmat päivät ilmoitetaan myöhemmin.
Ensimmäinen tapaaminen on sunnuntaina 25.10. Yöretkeä ei tässä vaiheessa järjestetä.

Kevään ja syksyn aikana on ilmestynyt jokaiselle ikäkaudelle vinkkejä etäpartiotoimintaan, joita
kannattaa hyödyntää, jos lippukunta joutuu siirtymään hetkeksi etäpartiotoimintaan.
Partiolaisille on koottu ohjeita turvalliseen partiotoimintaan partio.fi/korona -sivustolle, jota
päivitetään tarpeen mukaan. Sivusto kannattaa ottaa niin lippukunnan johtajistossa kuin
kotonakin seurantaan.
Jos herää kysymyksiä, kaipaatte tukea ja neuvoja tai lippukunnassa ilmenee koronavirustartunta,
olkaa yhteydessä matalalla kynnyksellä lippukunnanjohtajalta
(lippukunnanjohtaja@polarispartio.fi tai 04o 722 9344).
Kiitos jokaiselle partiolaiselle ja partiota tukevalle aikuiselle turvallisen toiminnan
järjestämisestä ja toiminnasta! Muutetaan tarvittaessa pikaisestikin ohjeita, jotta laadukas ja
hauska partiotoiminta voisi jatkua koko syksyn!

Uppdaterat 18.10.2020
Finlands Scouter och Uudenmaan Partiolaiset följer med utvecklingen av Covid-19-situationen
och följer statsrådets nyaste föreskrifter. Även Scoutkåren Polaris följer situationen på den lokala
orten samt sjukvårdsregionens föreskrifter.
● Helsingfors och Nylands sjukvårdsdistrikt
● Institutet för hälsa och välfärd samt Undervisnings- och kulturministeriet
Raseborgs stad och vårt sjukvårdsdistrikt har gett nya rekommendationer gällande
hobbyverksamhet. Detta för att Covid-19-läget i Nyland är i accelerationsfasen av epidemin och
situationen kan snabbt ändras fasen av allmän smittspridning:
https://www.raseborg.fi/nya-rekommendationer-for-hobbyverksamhet/
Scoutkåren specificerar och preciserar 18.10.2020 sina föreskrifter och praxis gällande sin
scoutverksamhet.
Målsättningen för scoutkårens verksamhet är:
-

Målsättningen är att Covid-19 inte sprids via Polaris verksamhet.
Veckoprogrammen fortsätter på ett tryggt sätt, men tider och gruppfördelning kan ändras
Vi kan ordna dagsturer under veckosluten samt uteprogram där säkerhetsavståndet är
tillräcklig och handhygien följs.
Vi strävar till scouterna inte träffar varandra över gruppgränserna.
Gruppstorleken är max 20 personer.
Vi arrangerar inte stora evenemang.

Förskrifter till familjer och scouter:
-

Vi rekommenderar att deltagarna bär ansiktsmask (från högstadieålder uppåt)
Vi håller social distans på två meter mellan deltagarna.
Vi har scoutandan med oss och hittar kreativa lösningar

Familjescouterna
De evenemang som kommits över ens om under hösten hålls som planerat utomhus. Vi beaktar
hälsomyndigheternas rekommendationer om säkerhetsavstånd och användande av ansiktsmask.
Vargungarna
Juha och Ida fortsätter som ledare för vargungarna. Gruppen delas in i två grupper baserat på
skolindelningen:
Gruppen Tikka (hackspättarna):
● Elever från Fiskarsin och Kiilan koulu: Emma, Pyry, Helmi, Lukas, My, Ro, Ahti, Elmo,
Samu ja Mikah
● Gruppen samlas första gången tisdagen 20.10.2020 kl. 18.30–19.30
● I fortsättningen träffas gruppen udda veckor. Tikka-gruppens vargungar kan ta
adventskalendrar till försäljning i slutet av mötet.
Gruppen Pöllö (ugglorna):
-

Kirkonkylän koulu: Aappo, Oliver, Oliver, Venny ja Sonja
Samlas första gången tisdagen 27.10.2020
Samlas jämna veckor. Ugglorna får sina adventskalendrar till salu från Radka Aaltonen
eller den 27.10.2020

Äventyrarna

Spejarscouter

Under våren och hösten har det publicerats för varje åldersgrupp tips om scouting på distans.
Dessa tips kan utnyttja om din scoutkår hamnar att gå till distansverksamhet.
Under scout.fi hittar du det senaste om trygg scouting. Följ med sidan både hemma och med
kåren.
Om du har frågor, behöver stöd eller har frågor eller om det uppkommer en covid-19-smitta i
scoutkåren så ska du vara genast i kontakt med kårschefen lippukunnanjohtaja@polarispartio.fi
eller 040 722 9344.
Tack till varje scout och förälder som stöder en trygg scoutverksamhet. Vi ändar vid behov på
föreskrifterna så att vi kan upprätthålla en scoutverksamhet som är rolig och har hög kvalitet.

