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Koronarajoitustilanne alkaa hellittää ja valtioneuvoston ohjauksessa myös partiolippukunnat
palauttavat toimintojaan. Suomen partiolaiset on antanut oman ohjeistuksensa koronarajoitusten
purkamisesta, sen voit lukea oheisesta linkistä:
https://www.partio.fi/lippukunnille/projektit-ja-hankkeet/ohjeita-korona-aikaan-lippukunnille/
 
Tärkeimmät kohdat SP:n ohjeessa ovat seuraavat:
- Kasvokkain tapahtuvaa ryhmä- ja viikkotoimintaa ei toteuteta enää koloilla kevään aikana.
- Korkeintaan 10 hengen partiotapahtumia voidaan järjestää 14.5. alkaen. Tapahtumia voivat olla
esimerkiksi johtajistojen kokoukset, ryhmien kauden päätöskokoontumiset sekä leiripaikka- ja
venetalkoot.
- Korkeintaan 50 hengen partiotapahtumia voi järjestää 1.6. alkaen huomioiden hygienia- ja turvallisuusohjeet
tarkasti. Tapahtumia voivat olla esimerkiksi hallintoon liittyvät kokoukset, päiväretket, purjehdukset ja yön yli
kestävät retket ja leirit.
Ulkomaille suuntautuvia partiomatkoja ja -purjehduksia ei toistaiseksi tehdä.
Yli 500 hengen partioleirejä ei järjestetä kesällä 2020. 50-500 hengen partiotapahtumia ei järjestetä
toistaiseksi.
 
Lippukunta alkaa palauttaa toimintojaan näiden ohjeiden mukaisesti. Kasvokkain tapahtuva
toiminta aloitetaan Heinäkuussa purjehduksilla , joista tiedoitetaan ryhmien johtajille kesäkuun
aikana.. Terveys ja turvallisuus pidetään kuitenkin kaikessa tekemisessä etusijalla. Kenenkään henki
tai terveys ei saa vaarantua partiotoiminnassa. Yritämme huomioida parhaamme mukaan myös
riskiryhmiä ja pitää huolta kotijoukkojen turvallisuudesta.
 
Rajoitusten purun eteneminen ja kesän toiminta
 
Kesän toimintakalenteri on jouduttu muuttamaan  koska partion suurtapahtumia on peruttu.
Valitettavasti lippukunnan oma kesäleiriä ei siis järjestetä ja Otava 2020 on siirtynyt 2021 kesään.
Muutenkin lippukuntamme hallitus on katsonut tärkeäksi tehdä vain sellaista partiota, jossa
tartuntariski on mahdollisimman pieni.
 
Syksyn kokousten aloitus ryhmien osalta toivotaan alkavan jo elokuun puolivälissä ja uusien
jäsenten ilmoittautuminen tehdään näillä näkymin normaalin aikataulun mukaisesti. Odotamme
kuitenkin tämän suhteen uusia koronaohjeita valtioneuvostolta ja SP:ltä.
Tämä suunnitelma saattaa muuttua lyhyelläkin varoitusajalla, esimerkiksi, jos koronarajoituksia
kiristetään uudelleen. Myös nopeita peruutuksia saattaa tulla, esimerkiksi tapahtuman johtajien
sairastuessa. Tämä on tässä tilanteessa väistämätön tosiasia.
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