Lähetetty Kuksan kautta jäsenille ja näiden huoltajille 31.1.2021
Otsikko: Partio: VihteräViesti 1-2021 - Tärkeää tietoa lippukunnan toiminnasta

Hei Vihterän jäsenet ja kotiväki!
Tähän viestiin on koottu tärkeää tietoa tulevista tapahtumista, joten tämä VihteräViesti kannattaa
säilyttää huolella. Tämä VihteräViesti löytyy myös nettisivuiltamme.
Toistaiseksi ryhmät ovat kokoontuneet ulkona ja yli 10 henkilön ryhmät on jaettu kokouksen ajaksi
pienempiin toimintaryhmiin. Koronarajoitukset koskevat Uudenmaan alueella vielä helmikuuta, joten
yhteiset tapahtumat tältä jaksolta joudumme ikävä kyllä perumaan tai siirtämään. Kokoukset jatkuvat
ulkona taikka etänä (ryhmänohjaaja ohjeistaa käytännöt). Ulkoilu on suositeltavaa ja säänmukainen
pukeutuminen sekä lämmin mehu mukana eväänä suositeltavia käytäntöjä kaikille ikäkausille.
Tarkempi ohjeistus ryhmien kokouksista löytyy myöhemmin tästä viestistä.
Korona-tilanteesta johtuen joudumme valitettavasti perumaan helmikuulle suunnitellun
Laskiaisriehan. Mikäli tilanne sen sallii, pyrimme järjestään loppukevään tapahtumat suunnitellusti.
Vihterä järjestää koko lippukunnan jäsenistölle suunnatun Valkama-retken 6.-7.3. (sudenpennut ja
seikkailija 6.3., tarpojat 7.3.). Huhtikuussa lippukunnan yhteisiä tapahtumia ovat Pääsiäisretki 2.-4.4.
Vihdin Pirtillä (korvaa väliin jääneen Pikkujoululeirin) sekä partioviikolla koko perheelle tarkoitetun
Yrjönpäiväjuhlan 22.4. Toukokuussa on luvassa Sudenpentu-seikkailija-partiotaitokilpailut 8.5. ja
Ikäkausikisat 22.5. Tiedotamme näistä tapahtumista tarkemmin lähempänä ajankohtaa.
Kesällä Vihterä osallistuu Uudenmaan Partiopiirin piirileiri Valkama 2020+1:lle. Leiri on tarkoitettu
kaikille ikäkausille. Lippukunta ei järjestä omaa kesäleiriä tänä vuonna, joten Valkama on ainoa
mahdollisuus osallistua partioleirille kesällä 2021. Ilmoittautuminen on käynnissä nyt ja

early-bird-hinnat voimassa 22.2. asti. Kannattaa siis ehdottomasti lähteä mukaan! Tarkempaa tietoa
Valkamasta löydät tämän viestin liitteenä olevasta leirikirjeestä.
Uusia partiolaisia silmällä pitäen olemme koonneet tärkeää tietoa Uuden jäsenen ohjeesta, joka löytyy
tämän viestin liitteenä ja lippukunnan nettisivuilta (https://vihtera.ﬁ/uuden-jasenen-ohje/). Ohjeeseen
on koottuna tärkeää tietoa partioharrastuksesta ja lippukunnan käytänteistä; perehdythän siihen
huolellisesti. Ja vaikka olisit jo vanha jäsen, kannattaa ohje lukea siitä huolimatta sillä esimerkiksi
lupauksen anto on nyt päivitetty ja uusi lupauksen muoto löytyy SP sivujen lisäksi uuden jäsenen
ohjeesta.
Partioterveisin, Vihterän hallitus ja muu johtajisto
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Ryhmien kokoontumiset ja korona-ohjeet
Vihterän kevätkauden viikkotoiminta käynnistyi tammikuun alussa. Alle 18-vuotiaiden ryhmät ovat
alkuvuoden kokoontuneet niin etänä, kuin ulkoilupainotteisina, jolloin yli 10 henkilön ryhmät on
jaettu pienempiin toimintaryhmiin. Maskin käyttöä suositellaan edelleen yli 12-vuotiaille kaikissa
kasvokkain tapahtuvissa tapaamisissa.
Partiotoimintaa rajoittaa korona-epidemian tilanne ja noudatamme toiminnassamme Suomen
Partiolaisten suosituksia sekä viranomaisten määräyksiä. Helmikuun ohjeistuksena noudatamme

Karviaisen suositusta, jonka mukaan alle 18-vuotiaiden kokoukset voivat jatkua entisin rajoittein:
kokoukset pidetään ulkona, yli 10 henkilön ryhmät jaetaan pienempiin toimintaryhmiin ja
huolehditaan riittävistä turvaväleistä. Ryhmän voivat järjestää päiväretkiä noudattaen näitä ohjeita.
Muut kokoukset ja tapahtumat on joko peruttu, muutettu etätoiminnaksi tai siirretty myöhempään
ajankohtaan.
Tämän valossa joudumme perumaan 14.2.2021 suunnitellut Laskiaisriehan.
Alun perin tammikuulle suunniteltu tarpojien Yhteiskunta-majakka siirretään Valkama-retken
yhteyteen 6.-7.3.2021. Retki suuntaa Katajalle ja päiväretken 6.3., ohjelma on kaikille ikäkausille
yhteinen. Tiedotamme retken ilmoittautumisesta ja päivän ohjelmasta tarkemmin lähempänä.
OHJEITA RYHMIEN KOKOUKSIIN AJALLE 1.-28.2.2021:
-

Kaikki ryhmät kokoontuvat etänä tai ulkona. Muistakaa pukeutua riittävän lämpimästi!
Ryhmänjohtajat tiedottavat tarkemmin omien ryhmien kokoontumisista.

-

Koloja ei saa seurakunnan rajoitusten vuoksi käyttää. Tarvikkeita saa hakea, mutta älä laske
sen varaan, koska seurakuntakeskus/Pappila ei välttämättä ole ryhmäsi kokouksen aikana auki.

-

Mikäli ryhmän koko on isompi kuin kymmenen henkilöä (mukaan lukien johtajat), ryhmä
jaetaan pienempiin toimintaryhmiin kokouksen ajaksi. Nämä ryhmät eivät saa sekoittua

-

kokouksen aikana.
Kokouksessa sekä sinne saavuttaessa/lähdettäessä tulee välttää turhia kontakteja ja ylläpitää
riittäviä turvavälejä.

-

Kaikkien yli 12-vuotiaiden tulee käyttää suun ja nenän peittävää maskia. Otathan oman
maskin mukaan! Kololta löytyy myös tarvittaessa maskeja, mutta seurakuntakeskukseen/

-

Pappilaan ei välttämättä kaikkien ryhmien kokousten aikaan ole pääsyä.
Kokouksiin tullaan vain terveenä. Älä osallistu kokoukseen, jos olet vähänkään sairas! Älä
osallistu, vaikka korona-testi olisi negatiivinen, mutta sinulla on ﬂunssan oireita.

Tiedotamme jälleen lisää toiminnasta helmikuun lopulla tai kun viranomaismääräykset/-ohjeistukset
muuttuvat.

Lähde mukaan piirileiri Valkamalle
Vuoden 2020 piirileiri Valkama siirtyi tälle kesälle ja nyt onkin jo ilmoittautumisen ensimmäinen aalto
jo käynnissä! Piirileiri järjestetään Hangon Syndalenissa ja mukaan odotetaan jopa 3000 partiolaista
ympäri Uuttamaata.
Sudenpentujen ja Seikkailijoiden ikäryhmiä (eli alle 12-vuotiaat) suositellaan ilmoittautumaan
lyhyelle leirille 11.-14.7.2021, samoin Perhepartiolaisia. Koko leirille osallistumista 11.-18.7.2021
suositellaan tarpojille, samoajille vaeltajille ja aikuisille (eli yli 12-vuotiaat). Mikäli alle 12-vuotias
ilmoittautuu loppuleirin (14.-18.7.2021) ajaksi, tulee hänellä olla nimetty huoltaja mukana.
Leirille voi osallistua myös viikonlopuksi (16.-18.7.2021) taikka yksittäisiksi leirivuorokausiksi. Lue lisää
Valkaman tapahtuman nettisivuilta tai Partio-lehden mukana tulleesta lisälehdestä tai lippukunnan
lähettämästä huoltajien viestistä (sähköpostissa).

Ilmoittautumisohjeen löydät täältä: https://valkama2020.ﬁ/ilmoittautumisohje/
Leirin
hinnat
ja
ilmoittautumisaaltojen
https://valkama2020.ﬁ/tietoa-leirista/ilmoittautuminen/

päivämäärät

löydät

täältä:

Ensimmäinen ilmoittautumisaalto on käynnissä, ja ilmoittautua voi 22.2.2021 saakka edullisimmalla
hinnalla. HUOM! Avustushakemus leirimaksuun (=Valkama stipendi) tulee tehdä ensimmäisen aallon
ilmoittautumisen aikana. Lisätietoja: https://valkama2020.ﬁ/tietoa-leirista/stipendit/
HUOM! Osallistumismaksussa on 25€ osuus palvelumaksua, joka maksetaan noin 2 viikon kuluttua
ilmoittautumisaallon päättymisestä. Palvelumaksua ei palauteta, vaikka leiriläinen peruisi
osallistumisensa tai leiri muuttaisi muotoaan koronasta johtuen. Asia on tarkemmin kuvattu
peruutusehdoissa.
Ilmoittautumisklikinoita järjestetään 1.2.2021 klo 18-19, liity:
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_MTFiZWQ4ZWYtZDA1Yi00N2I4LThmYWMt
NWUyZWZjY2U5ODZj%40thread.v2/0?
Sekä 4.2.2021 klo 19-20, liity:
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_ZDYwMWZmMWQtOWU4MS00YTBlLWFkNz
UtMmRhYzhkYzA0MjE5%40thread.v2/0?
Lisätietoa Valkama 2020+1 tapahtumasivulla:
https://www.partio.ﬁ/event/uusimaa-piirileiri-valkama-20201/

Tärkeää tietoa jäsenmaksuista
Uusi jäsen voi kokeilla partioharrastusta maksutta kolme kertaa (kolme ensimmäistä kokousta), jonka
jälkeen jäsenmaksu pitää maksaa. Mikäli kolmen kerran jälkeen ei haluakaan jatkaa partiossa, tulee
siitä ilmoittaa viiveettä sähköpostilla (lippukuntavihtera@gmail.com) ohjelmajohtaja Lottikselle,
jolloin jäsenmaksua ei tarvitse maksaa. Maksettuja jäsenmaksuja ei palauteta.

Lippukunnan tapahtumiin ilmoittautuminen ja peruutusohjeet 2021
Vihterän tapahtumiin ilmoittaudutaan jäsenrekisterin Kuksan kautta. Ilmoittautumislinkki on
tapahtumakutsun yhteydessä. Ilmoittautuminen vahvistetaan maksamalla ilmoittautumisen
yhteydessä osallistumismaksu Vihterän tilille. Tarkemmat maksutiedot löytyvät tapahtumakutsusta.
Osallistumisensa voi perua maksutta tapahtuman ilmoittautumisajan puitteissa ilmoittamalla asiasta
sähköpostitse

tapahtuman

johtajalle.

Tämän

jälkeen

osallistumista

ei

voi

perua,

eikä

osallistumismaksua palauteta. Osallistuja voi hankkia tilalle toisen saman ikäkauden osallistujan.
Sairastapauksissa osallistumismaksusta voi yrittää hakea korvausta lääkärintodistuksella
partiovakuutuksesta (toissijainen).
Lippukunnan tapahtumista voi hakea maksuvapautusta perheen/partiolaisen taloudellisen tilanteen
perusteella. Vapautus haetaan tapahtumakohtaisesti vapaamuotoisella, perustellulla hakemuksella,

joka lähetetään sähköpostitse rahastonhoitajalle (jesse.lindholm@partio.ﬁ). Hakemus tulee lähettää
ennen tapahtuman ilmoittautumisajan päättymistä. Vapautus myönnetään tapauskohtaisesti ja se voi
koskea koko maksua tai osaa siitä. Poikkeuksellisen vahvoin perustein voi vapautusta hakea myös
kerralla koko vuodelle. Hakemukset käsitellään luottamuksellisesti.
Vuonna 2021 on korona-tilanteen takia käytössä poikkeusjärjestely, jossa osallistumisen voi peruuttaa
maksutta sairastumisen takia vielä tapahtuman aloituspäivänä! Tämä koskee lippukunnan omia
tapahtumia.

Tukea partioharrastuksen kuluihin
Vapautusta partion jäsenmaksusta voidaan myöntää taloudellisin, terveydellisin ja sosiaalisin
perustein. Jäsenmaksuvapautuksella halutaan varmistaa myös vähävaraisten perheiden lasten ja
nuorten mahdollisuus harrastaa partiota. Jäsenmaksusta vapauttamista tulee anoa ennen
jäsenmaksulaskun eräpäivää. Jäsenmaksuvapautuksen myöntää partiopiiri, johon partiolaisen
lippukunta kuuluu. Jäsenmaksuvapautusta voi hakea jäsen tai alle 18-vuotiaiden osalta huoltaja.
Jäsenmaksuvapautuksen hakeminen tapahtuu sähköisellä lomakkeella alla olevasta linkistä.
Jäsenmaksuvapautuksen anomiseen tarvitset tunnukset Asiointipalveluun (PartioID). HUOM! Jokaisesta
jäsenestä tulee tehdä oma hakemus!
https://kuksa.partio.ﬁ/kotisivut/hakemuslomake_tayta.aspx?HAKId=45
Lippukunnalla on joitakin makuupusseja ja -alustoja, joita voi lainata retkiä varten. Tiedustelut
lippukunnan sähköpostiin lippukuntavihtera@gmail.com.

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://forms.gle/hPCbMomJg22A7bGo6

Lähde Vihterän ryhmänjohtajaksi!
Etsimme uusia aikuisia ryhmänjohtajiksi, jonossa on tällä noin 20 innokasta lasta. Aikaisempaa
partiokokemusta ei tarvitse olla, valmista materiaalia, koulutusta ja tukea on tarjolla. Aikaa
ryhmänjohtamiseen

menee

noin

1,5-2

tuntia

viikoittain

(kokous+suunnittelu),

sekä

ryhmän/lippukunnan retket (noin 2-3 päivää kaudessa) ja lippukunnan johtajistotapaamiset/
suunnittelukokoukset
(n
2-4
(lippukuntavihtera@gmail.com).

tuntia/kk).

Lisätietoja

saa

ohjelmajohtaja

Lottikselta

Uudet ja lopettavat jäsenet
Jos ja kun kaverisi haluaa tulla mukaan partiotoimintaan (lapsi tai aikuinen), ohjaa hänet osoitteeseen
https://vihtera.ﬁ/mukaan-toimintaan/
Sieltä löytyy linkki, jonka kautta voi ilmoittautua jonoon. Seuraavan kerran uusia ryhmiä on
aloittamassa kunhan koronan osalta tilanne helpottuu ja voimme kokoontua vapaammin.
Jos lapsi lopettaa partion, on huoltajan velvollisuus ilmoittaa asiasta lapsen ryhmänjohtajalle, joka
ilmoittaa jäsenrekisterinhoitajalle. Näin lapsi voidaan poistaa jäsenrekisteristä ja paikka vapautuu
seuraavalle jonottajalle.

Vihterän jäsenrekisterinhoitaja
Vihterän jäsenrekisterinhoitajana jatkaa Mari Svahn. Voit olla yhteydessä Mariin kaikissa
Asiointipalveluun liittyvissä asioissa. Esimerkiksi jos tarvitset apua tietojen päivittämiseen
jäsenrekisterissä tai jos on pulmatilanteita tapahtumiin ilmoittautumisessa taikka Asiointipalveluun
kirjautumisessa. Asiointipalveluun kirjautuminen ja ohjeet löydät täältä:
https://www.partio.ﬁ/partiolaiselle/apua-ja-ohjeita/partiorekisteri-kuksa/partion-asiointipalvelu/
Vihterän jäsenrekisterinhoitaja:
Mari Svahn
0505901914
mari.svahn@netti.ﬁ

Ota yhteyttä:
lippukuntavihtera@gmail.com
Lippukunnan sähköpostia lukee lippukunnanjohtaja.
Vihterän puhelinnumero on 046 6130 248.

tapahtumakalenteri:
Ilmoittaudu tapahtumiin aina ilmoittautumislinkin kautta. Mikäli Asiointipalvelun käytössä on
ongelmia, ole rohkeasti yhteydessä jäsenrekisteriä hoitavaan Mariin (0505901914 tai
mari.svahn@netti.ﬁ )

Uudenmaan Partiopiirin tapahtumista löytyy lisätietoa ja ilmoittautumisohjeet
https://uusimaa.partio.ﬁ/tapahtumakalenteri/

Vihterän omat tapahtumat
14.2.2021 Laskiaisrieha Vihdin kirkokylällä -> PERUTTU koronarajoitusten suositusten vuoksi
6.-7.3.2021 Valkama-retki Katajalla, su-se päiväretki, muut yön yli. Yhdistetty Tarpojien majakka.
14.3.2021 Johtajiston päivä klo 14-17 ja Kevätkokous klo 17-18
20.-21.3.2021 EA-kurssi (samoajat ja sitä vanhemmat)
2.-4.4.2021 Pääsiäisretki, Vihdin pirtti
9.-11.4.2021 ROK teoria-osuus
vko 15 Johtajaneuvostot
vko 16 Partioviikko
22.4.2021 Yrjönpäivänjuhla Kokkokalliolla klo 18-20
8.5.2021 Sudenpentu-Seikkailija-kisat Lohjalla
vko 20 Johtajaneuvostot
22.5.2021 Ikäkausien kevätkisat (sepeli/siirtymät)
vko 21 viimeiset kokoukset
11.-18.7.2021 Piirileiri Valkama 2020+1, Hanko

Tietosuoja partiossa
Vihterän henkilötietojen käsittelyä koskeva informointiseloste löytyy:
https://vihtera.ﬁ/jasenille/henkilotietojen-kasittely-vihterassa/

Vihterän toimintaa sekä ajankohtaista viestintää 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/ )

