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Hei Vihterän jäsenet ja kotiväki! 
Partiosyksy on lähtenyt käyntiin viikkotoiminnan myötä. Tähän viestiin on koottu tärkeää           
tietoa ja tulevat tapahtumat, joten tämä VihteräViesti kannattaa säilyttää huolella. 
Tämä VihteräViesti löytyy myös nettisivuiltamme. 
 
Tietosuoja partiossa 
Vihterän henkilötietojen käsittelyä koskeva informointiseloste löytyy 
http://vihtera.fi/ohjeita/tiedotteet/ 
 
Lähde Vihterän ryhmänjohtajaksi! 
Etsimme uusia aikuisia ryhmänjohtajiksi, jonossa on tällä hetkellä 30 innokasta lasta. Kaikki            
tämän syksyn ryhmänjohtajat palkitaan syysjuhlassa yllätyspalkinnolla! 
 
Vihterän syysjuhla su 7.10. klo 15-17 
Vihterän syysjuhla vietetään sunnuntaina 7.10. klo 15-17 Jokikunnan seurojentalolla (os. 
Luolaistentie 24, 03430 JOKIKUNTA) Koko perheen juhlassa uudet partiolaiset ja uuteen 
ikäkauteen siirtyneet antavat partiolupauksensa. Ensimmäisen partiolupauksensa antavat 
partiolaiset saavat juhlassa partiohuivin ja lupausmerkin. 
Syysjuhlassa kisataan ryhmien välinen kakkukisa, omat koristeet mukaan! 
Kakkukisan lisäksi  jaetaan ansiomerkkejä. Partiomaiseen tapaan luvassa on myös 
leikkimielistä kisailua ja pieniä yllätyksiä. 
Kerromme syysjuhlassa tulevista tapahtumista. Huoltajille on oma infopiste, jossa voit kysyä 
partioon ja Vihterään liittyviä kysymyksiä. 
 

http://vihtera.fi/ohjeita/tiedotteet/


Lämpimästi tervetuloa! 

Juhlan pukukoodi: Partiolaiset pukeutuvat partioasuun; sudenpennuilla sudenpentupaita, 
vanhemmilla partiolaisilla sininen partiopaita ja siistit tummat housut tai hame, sekä kaikille 
partiohuivi kaulaan. Partioasun voi ostaa https://scandinavianoutdoor.fi/partio/partioasut/  
 
Adventtikalenterimyynti  
 
Lippukuntamme hankkii varoja myymällä partiolaisten adventtikalenteria 29.10.-30.11.2018. 
Tavoitteenamme on hankkia toimintarahaa, jonka turvin voimme 
ostaa mm. ryhmien suorittamat merkit. Kalenterit ovat tärkein 
varainhankintaväylämme, niistä saaduilla varoilla rahoitamme noin 
kolmanneksen toiminnastamme. 
Tavoitteena on, että jokainen Vihterän jäsen myy kuusi (6) 
kalenteria. 12 kalenteria myyneet saavat Tonttumerkin. 
Kalentereiden tuotto menee kokonaisuudessaan partiotoiminnan 
tukemiseen. Kalentereita saa partioryhmän tapaamisessa viikolla 
44 (29.10.-2.11.) lupalappua vastaan. Ryhmät myyvät kalentereita 
Nummelan ja Vihdin kirkonkylän kaupoilla viikolla 46. 
Kauppamyyntiin saatamme tarvita aikuisia tueksi. Ryhmänjohtajat 
ohjeistaa tästä erikseen. 
 
Lisätietoja myynnistä saa kampanjapäällikkö Mari Svahnilta mari.svahn@netti.fi 
 
Avustusta partiotoimintaan 
Vihterä on saanut LC Vihti/Hiidenvesi ja Ladyiltä  avustusta vähävaraisten perheiden 
harrastustoiminnan tukemiseen.  Lippukunnan järjestämien tapahtumien 
osallistumismaksuihin ja/tai partiovarusteisiin voi hakea vapautusta tai avustusta 
vapaamuotoisella hakemuksella. Lippukunnan hallitus käsittelee hakemukset 
luottamuksellisesti. Lisätietoja antaa lippukunnan rahastonhoitaja. 
 
Mukaan lippukunnan toimintaan 
Vihterän toiminta pyörii vapaaehtoisvoimin.Tarvitsemme apuja tapahtumiin ja toiminnan 
pyörittämiseen. Lippukunnan apuna voi toimia monin eri tavoin: viikkotoiminnassa 
ryhmänjohtajana tai  ryhmänjohtajan apulaisena, tapahtumissa, projekteissa, hallinnossa, 
kämppien ylläpidossa.  
 
Käy kertomassa sähköisen lomakkeen avulla, missä voisit auttaa.  
Yhdessä tekemällä pienistäkin tehtävistä syntyy suurempaa. 
https://goo.gl/forms/E9tolvvA7P6S80SR2  
 
Uudet ja lopettavat jäsenet 
Jos ja kun kaverisi haluaa tulla mukaan partiotoimintaan (lapsi tai aikuinen),ohjaa hänet 
osoitteeseen http://vihtera.fi/partio-vihdissa/liity/  
Sieltä löytyy linkki, jonka kautta voi ilmoittautua jonoon. Seuraavan kerran uusia ryhmiä on 
aloittamassa tammikuussa. 

https://scandinavianoutdoor.fi/partio/partioasut/
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Jos lapsi lopettaa partion, on huoltajan velvollisuus ilmoittaa asiasta lapsen ryhmänjohtajalle, 
joka ilmoittaa jäsenrekisterinhoitajalle. Näin lapsi voidaan poistaa jäsenrekisteristä ja paikka 
vapautuu seuraavalle jonottajalle. 
 
 
Vihterä-tuotteita saatavilla 
Vihterällä on omina tuotteinaan lippukuntahuppari ja emalimuki. Tuotteita on saatavilla 
lippukunnan merkkisalkunhoitajalta. Mukeja on myynnissä myös Vihdin kirkonkylän 
K-supermarketissa. 
 
Mukeja, huppareita ja partiomerkkejä on myynnissä myös syysjuhlassa. 
 
 
 
Partiomaista vuotta 2018! Nähdään mahdollisimman useissa tapahtumissa! 
Terveisin, 
 
Lippukunnan hallitus 
Lippukunnanjohtaja Jukka Kosonen Sihteeri Lotta-Liina Peltonen 
Rahastonhoitaja Jesse Lindholm Pestijohtaja Eila Musikka 
Tiedottaja Maija Huitu Kämppävouti Eemeli Mustonen 
Hallituksen jäsen Jasmin Helli Hallituksen jäsen Minnamaija Örnberg 
Hallituksen jäsen Sirpa Vepsä Hallituksen jäsen Sinitalvikki Välimäki 
 
Ota yhteyttä: 
 
lippukuntavihtera@gmail.com  
Lippukunnan sähköpostia lukee lippukunnanjohtaja. 
 
 Vihterän puhelinnumero  040 370 8491 
Lippukunnalle on hankittu oma puhelin. Jatkossa puhelin on mukana lippukunnan 
tapahtumissa, jolloin siihen vastaa tapahtuman johtaja. Muina aikoina puhelimeen vastaa 
lippukunnanjohtaja tai joku muu lippukunnan hallituksen jäsen. 
 

Vihterän toimintaa voi myös seurata: 

Lippukunnan omilta nettisivuilta http://vihtera.fi/ 
Facebookista (https://www.facebook.com/vihtera/?fref=ts ) 
Instagramissa Partiolippukunta Vihterä https://www.instagram.com/partiolippukunta_vihtera/ 
Pähkinä-nimisestä blogista (http://vihtera.blogspot.fi/ ) 
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Syksyn ja talven tapahtumakalenteri: 
 
Ilmoittaudu tapahtumiin ajoissa jäsenrekisteri Kuksan kautta. Mikäli Kuksan käytössä on 
ongelmia, ole rohkeasti yhteydessä jäsenrekisteriä hoitavaan Tiinaan: tiina.kyto(at)elisanet.fi 
Uudenmaan Partiopiirin tapahtumista löytyy lisätietoa ja ilmoittautumisohjeet 
https://uusimaa.partio.fi/tapahtumakalenteri/  

 
29.9. Sudenpentujen ja seikkailijoiden retkipäivä  

Ilmoittautuminen on päättynyt, ilmoittautuneille lähetetään lisätietoja 
sähköpostilla. 

6.10. Uudenmaan Partiopiirin Tarpojien taitopäivä  
7.10. klo 15-17 Vihterän syysjuhla Jokikunnalla  
27.10. Uudenmaan Partiopiirin Lippukuntapäivä johtajistolle 
3.-4.11. Tarpoja-tapahtuma 
10.11. klo 10-15 Vihterän Syyskokous ja suunnittelupäivä Nummelassa (Kappelitie 5) 

Tervetuloa mukaan samoajat ja sitä vanhemmat sekä toiminnasta 
kiinnostuneet huoltajat! 

9.-11.11. Uudenmaan Partiopiirin Akela-sampo-koulutus 3/2018  
vaeltajille ja aikuisille 

10.11. Uudenmaan Partiopiirin Retkiruokakurssi 
samoajaikäisille ja sitä vanhemmille 

30.11.-2.12. Pikkujoululeiri , Vihdin pirtillä 
Sudenpennut la klo 9-17 
Seikkailijat ja tarpojat la klo 9 - su klo 14 
Samoajat ja sitä vanhemmat pe-su. 
Huoltajat tervetulleita auttamaan! 

8.-9.12. Uudenmaan Partiopiirin Samoaja29H  
samoajat 
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