Hei Vihterän jäsenet ja kotiväki!
Tähän viestiin on koottu tärkeää tietoa lippukunnan toiminnasta ja kesän sekä ensisyksyn tulevista
tapahtumista, joten kannattaa tutustua tähän VihteräViestiin huolella ja säilyttää se tulevaa varten.
VihteräViesti löytyy myös nettisivuiltamme.
Maaliskuussa 2020 kasvokkain tapahtuva partiotoiminta jäi äkillisesti tauolle koronaviruspandemian
takia. Viimeisen kahden kuukauden aikana olemme joutuneet sopeutumaan uusiin toimintatapoihin
sekä päivärytmiin, ja etäkokouksista ja -toiminnasta on tullut uusi normaali. Myös tämän kesän
piirileiri Valkama jouduttiin valitettavasti perumaan vallitsevien olosuhteiden ja ohjeistusten takia.
Uudenmaan Partiopiiri ei laskuta osallistumismaksuja, eikä sinulta vaadita toimenpiteitä asian
suhteen.
Valkaman peruuntuminen on ollut monelle suuri pettymys ja Vihterän hallitus on miettinyt
mahdollisuuksia järjestää korvaavia tapahtumia kesälle. Kokoontumisrajoituksen noustessa 1.6.2020
alkaen 50 henkilöön, avautuu lippukunnille mahdollisuus järjestää omia kesätapahtumia ja
olemmekin päättäneet järjestää kaikille ikäkausille toimintaa kesän aikana.
Suomen Partiolaiset on ohjeistanut lippukuntia tapahtumien järjestämisessä ja annettujen rajoitusten
puitteissa Vihterä tulee kesällä omia tapahtumia järjestämään. Noudatamme tarkasti rajoituksia
osallistujamäärien sekä hygienian suhteen. Osallistujien turvallisuus on etusijalla ja
pandemiatilanteen muutoksiin reagoidaan nopeasti. Ettehän tule tapahtumiin kipeinä tai edes
lieväoireisina. Poikkeuksellisesti korona-pandemian aikaan osallistumisen lippukunnan tapahtumaan
voi perua vielä aloituspäivänäkin ja osallistumismaksut palautetaan täysimääräisenä. Vastaavasti
pyydämme ottamaan huomioon, että myös tapahtuma voidaan joutua perumaan ihan viime hetkellä.
Suomen
Partiolaisten
ohjeisiin
pääset
tutustumaan
täältä
https://www.partio.fi/ajankohtaista/kasvokkain-tapahtuva-partiotoiminta-voi-kaynnistya-vahitellen-oh
jeet-kesan-partiotoimintaan/
Mukavaa kevään jatkoa, toivottavasti näemme taas pian!
Partioterveisin, lippukunnanjohtajat Jukka, Jesse, Lottis ja Sinitalvikki sekä muu hallitus
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Ryhmien kevään päätökset
Kaikki ryhmät pyrkivät pitämään kaudenlopetuskokouksen joko toukokuun aikana tai kesäkuun
puolella. Kokoukset järjestetään ulkona. Johtajat tiedottavat ryhmäläisille, milloin kokous pidetään.
Lisäksi ryhmillä on mahdollisuus järjestää ryhmän oma retki kesän aikana. Myös mahdollisesta
retkestä tulee tietoa johtajilta, jos sellainen pidetään. Ethän osallistu sairaana tai mikäli koet
paremmaksi pysyä kotona.

Kesän tapahtumat
Sudenpennuille
6.-7.6.2020 Sudenpentujen yöretki järjestetään Katajalla #MEIDÄNMERI-teemalla. Retki alkaa
lauantaina kello 12.00 ja päättyy sunnuntaina kello 14.00. Retki maksaa 5 euroa. Retkelle on
mahdollisuus osallistua myös vain lauantaiksi kello 12.00-20.00. Ilmoittautuminen Kuksaan
https://kuksa.partio.fi/Kotisivut/login.aspx?Id=34700 30.5. mennessä. Retkellä nukutaan Suomen
Partiolaisten suosituksen mukaisesti teltoissa. Retkikirje varusteluetteloineen lähetetään
ilmoittautuneille 31.5.2020 Lippukunnalta on mahdollisuus lainata makuualustaa tai makuupussia jos
sellaiset puuttuvat. Lisätietoja Minskulta, p. 0505887169.
Perhepartiolaisille
13.-14.6.2020 järjestetään perhepartion yöretki Katajalla. Lisätietoja Paula Kukkamäeltä p.
paula.kukkamaki@me.com.
Seikkailijoille, tarpojille, samoajille ja johtajille
Vihterä on suunnitellut järjestävänsä kesäleirin lippukunnan partiokämpällä Katajalla seikkailijoille ja
sitä vanhemmille. Leirin ajankohdaksi on suunniteltu Valkaman leiripäiviä 16.-19.7.2020. Leiri alkaisi
torstaina kello 17.00 ja loppuisi sunnuntaina kello 14.00. Leirin hinnaksi on kaavailtu 25 euroa.

Johtajien leiri alkaisi keskiviikkona. Majoittautuminen leirillä tapahtuu teltoissa ja riippumatoissa,
omat majoitteet ovat ehdottoman sallittuja.
Kokoontumisrajoitusten vuoksi leirille voi osallistua maksimissaan 50 henkilöä. Valkaman
ilmoittautumisten perusteella leiriläisiä ennakoidaan olevan suunnilleen tuo määrä. Jottei kenenkään
leirille osallistuminen jäisi kiinni rajoituksesta, Vihterän hallitus on miettinyt myös vaihtoehtoa jakaa
leiriläiset tarvittaessa kahdelle eri leiriajankohdalle.
Jotta leirisuunnitelmissa päästään pidemmälle pyydämme ilmaisemaan alustavan kiinnostuksenne
leiriä kohtaan 22.5.2020 mennessä. Ymmärrämme, että osa jäsenistöstämme iloitsee suuresti
mahdollisuudesta päästä leirille tulevana kesänä, toisissa perheissä vältetään kontakteja
henkilökohtaisten syiden takia edelleen myös kesällä. Kyselyyn vastaaminen ei ole ilmoittautuminen
leirille, eikä siihen vastaaminen sido osallistumaan.
Vastaathan viimeistään 22.5.2020 tämän linkin kautta: https://forms.gle/9Xb4dUYMF34Aap6N8
Varsinainen leirikirje ja ilmoittautumisohjeet lähetetään jäsenille sähköpostitse kesäkuun alussa.
Jäsentemme turvallisuus on meille tärkeää. Noudatamme leirin suunnittelussa ja toteutuksessa maan
hallituksen antamia määräyksiä ja Suomen Partiolaisten ohjeita/linjauksia. Noudatamme leirillä
erityisen tarkkaa hygieniaa. Ettehän tule leirille kipeinä tai edes lieväoireisina. Leirillä ei järjestetä
vierailupäivää, eikä leirillä ole mahdollista ulkopuolisten vierailla. Osallistumisensa leirille voi
poikkeuksellisesti perua myös aloituspäivänä ja osallistumismaksu palautetaan täysimääräisenä.

Syyskauden aloitus ja tapahtumat
Vihterän syyskausi alkaa, pandemiatilanteen sen salliessa, koko lippukunnan yhteisellä partiokauden
aloitustilaisuudella, joka järjestetään 20.8.2020 kello 18.00-20.00 Nummelan seurakuntakeskuksella.
Kaikki jäsenet perheineen ovat lämpimästi tervetulleita! Lisätietoa tapahtumasta kesän lopulla.
Ryhmien kokoukset alkavat pääsääntöisesti viikolla 35, kuitenkin viimeistään viikolla 36. Oma(t)
ryhmänjohtajasi on sinuun yhteydessä elokuussa kokous- ja aloitusaikaan liittyen.
Syksyn tapahtumat
-

14.-15.8. VihteräValkeat, samoajille, vaeltajille ja muille johtajille

-

20.8. Syyskauden aloitus klo 18-20, Nummelan seurakuntakeskus

-

Viikko 35: Partioviikko, ryhmien kokoukset alkavat

-

12.9. Kataja 10v. juhlakisat kaikille ryhmille ja ikäkausille

-

18.-20.9. ROK 2019-2020 maasto-osa

-

26.9. Tarpojien taitopäivä (yhteiskuntatarppo)

-

4.10. Vihterän syysjuhla, Nummelassa noin kello 16.00-19.00

-

Viikko 42: Samoajatapahtuma

-

31.10. Sudenpentujen ja seikkailijoiden retkipäivä

-

31.10.-1.11. Tarpoja -tapahtuma

-

14.11. Katajan 10-vuotisjuhla

-

15.11. Vihterä johtajuusseminaari, johtajille

-

22.11. Vihterän Syyskokous ja johtajiston kokous, kello 15.00-19.00

-

4.-6.12.2020 Pikkujoululeiri 2020, Vihdin Pirtti

-

23.12. Lyhtyjen sytytys Sankarihaudoilla

#kotikolona-suoritusmerkki
Osa
ryhmistä
on
johtajien
jaksamisesta/mahdollisuuksista
riippuen
suorittanut
#kotikolona-etäpartiomerkin
(https://uusimaa.partio.fi/uutiset/uusi-etapartiomerkki-tilattavissa/).
Lippukunta maksaa myös nämä suoritusmerkit. Mikäli olet suorittanut merkin itsenäisesti, ilman
ryhmänjohtajan
ohjeita,
ilmoitathan
asiasta
lippukunnan
sähköpostiosoitteeseen
(lippukuntavihtera@gmail.com) viimeistään 13.5.2020, niin tilaamme merkin myös sinulle. Jos et ole
vielä suorittanut merkkiä, mutta haluat sellaisen itsellesi, ehdit sen yhä hankkia!

Nuotioherkkuvinkkejä
Eila on käynyt kevään aikana nuotiolla, seuranaan aina joku työkaveri Vihdin seurakunnasta. Joka
kerralla valmistui eri nuotioherkku sekä annettiin vinkkejä nuotion sytytykseen. Joskus myös laulellaan
ja leikitään. Katso ja kokeile herkkuja itsekin nuotiolla. Löytyykö joltakin videolta joku sinulle uusi
nuotioherkku? Appelsiinimuffinsi nuotiolla tai nuotiopopparit? Näkyykö videoilla tuttuja/vieraita
seurakunnan työntekijöitä?
https://www.youtube.com/playlist?list=PL0JeeYP_pkFQbSqb7B892si2AsCp86mbz

Lähde ryhmänjohtajaksi!
Etsimme uusia aikuisia ryhmänjohtajiksi, jonossa on tällä hetkellä noin 20 innokasta lasta.
Aikaisempaa partiokokemusta ei tarvitse olla, valmista materiaalia, koulutusta ja tukea on tarjolla.
Aikaa ryhmän johtamiseen menee viikoittain noin 1,5-2 tuntia (kokous+suunnittelu), sekä
ryhmän/lippukunnan retkiin (noin 2-3 päivää kaudessa) ja lippukunnan johtajistotapaamisiin ja
lippukunnan toiminnan suunnittelukokouksiin (noin 2-4 tuntia kuukaudessa). Lisätietoja saa
ohjelmajohtaja Lottikselta (lippukuntavihtera@gmail.com).

Ota yhteyttä
lippukuntavihtera@gmail.com
Lippukunnan sähköpostia lukevat lippukunnanjohtaja(t).
Lippukunnan puhelinnumero on 046 6130 248

Seuraa Vihterää netissä!
Lippukunnan omat nettisivut http://vihtera.fi/
Facebook https://www.facebook.com/vihtera/?fref=ts
Instagram - Partiolippukunta Vihterä https://www.instagram.com/partiolippukunta_vihtera/
Pähkinä-blogi http://vihtera.blogspot.fi/

