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Hei Vihterän jäsenet ja kotiväki! 
 
Partiosyksy lähtee pikkuhiljaa käyntiin viikkotoiminnan myötä. Tähän viestiin on koottu tärkeää           
tietoa ja tulevat tapahtumat, joten tämä VihteräViesti kannattaa säilyttää huolella. Tämä           
VihteräViesti löytyy myös nettisivuiltamme. 
 
Ryhmien kokoontumiset alkavat pääsääntöisesti viikolla 36. Ryhmänjohtajat tai ohjelmajohtaja         
laittavat tarkasta kokoontumisajasta viestiä ryhmien jäsenille. Mikäli et ole saanut tietoa           
kokousajasta, olethan yhteydessä omaan ryhmänjohtajaasi tai ohjelmajohtaja Lottikseen        
(lottis311096@gmail.com). Muistathan pukeutua kokouksiin sään mukaisesti, koska osa        
kokouksesta usein vietetään ulkona. 
 
Retkeily ja luonnossa liikkuminen ovat tärkeä osa partioharrastusta. Toivomme, että          
mahdollisimman moni lapsi ja nuori osallistuu viikkokokousten lisäksi myös ryhmien retkille sekä            
lippukunnan tapahtumiin. Mikäli retkille ja tapahtumiin ei osallistuta, jää erittäin tärkeä osa            
partioharrastusta ja -elämystä kokematta. Lähdethän siis mukaan seuraavalle retkelle hankkimaan          
elinikäisiä muistoja ja kokemuksia! 
 
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.  
 
Iloista partiosyksyä toivottaen, 
 
Lippukunnanjohtajat Jukka, Jesse, Lottis ja Sinitalvikki, sekä muu Vihterän väki 
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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 ohjelmajohtaja Lottikselle sähköpostilla        
(lottis311096@gmail.com), jolloin jäsenmaksua ei tarvitse maksaa. Syksyllä 2019 maksetaan         
jäsenmaksu vuodelle 2020 eli uudet jäsenet saavat 1,5 vuoden jäsenmaksun yhdellä maksulla.            
Maksettuja jäsenmaksuja ei palauteta.  
 
Tukea partioharrastuksen kuluihin 
Lippukunta tukee vähävaraisia jäseniä mm myöntämällä vapautuksia lippukunnan tapahtumien         
osallistumismaksuista. Vapautusta osallistumismaksuista voi anoa vapaamuotoisella      
hakemuksella sähköpostitse rahastonhoitajalta (jesse.lindholm@partio.fi). Lippukunnan hallitus      
käsittelee hakemukset luottamuksellisesti. Lisätietoja antaa lippukunnan rahastonhoitaja Jesse        
Lindholm. 
 
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 olevista linkeistä.        
Jäsenmaksuvapautuksen anomiseen tarvitset tunnukset Partiorekisteri-Kuksaan (PartioID).      
Jokaisesta jäsenestä tulee tehdä oma hakemus! 
https://kuksa.partio.fi/kotisivut/hakemuslomake_tayta.aspx?HAKId=3  
(linkki toimii 3.9.2019 alkaen) 
 
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 hetkellä yli 20 innokasta lasta.            
Aikaisempaa partiokokemusta ei tarvitse olla, valmista materiaalia, koulutusta ja tukea on tarjolla.            
Aikaa ryhmänjohtamiseen menee noin 1,5-2 tuntia viikottain (kokous+suunnittelu), sekä         
ryhmän/lippukunnan retket (noin 2-3 päivää kaudessa) ja lippukunnan johtajistotapaamiset/         
suunnittelukokoukset (n 2-4 tuntia/kk). Lisätietoja saa sudenpentuikäkausivastaavalta Minskulta        
(minnamaija@gmail.com). 
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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 tammikuussa. 
 
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 (tiedustelut sähköpostitse mhuitu@gmail.com). Mukeja on myynnissä myös        
Vihdin kirkonkylän K-supermarketissa. 
Mukeja, huppareita ja partiomerkkejä on myynnissä myös syysjuhlassa. 
 

 
 
Adventtikalenterimyynti  
Lippukuntamme hankkii varoja myymällä partiolaisten adventtikalenteria 15.10.-30.11.2019.       
Tavoitteenamme on hankkia toimintarahaa, jonka turvin voimme ostaa mm. ryhmien suorittamat           
merkit ja mahdollistamme kohtuulliset osallistumismaksut. Kalenterit ovat tärkein        
varainhankintaväylämme, niistä saaduilla varoilla rahoitamme noin kolmanneksen       
toiminnastamme. Tavoitteena on, että jokainen Vihterän jäsen myy seitsemän (7) kalenteria. 12            
kalenteria myyneet saavat Tonttumerkin ja 20 kalenteria myyneet pienen palkinnon. Myös           
lippukunnan paras myyjä palkitaan! Kalentereiden tuotto menee kokonaisuudessaan        
partiotoiminnan tukemiseen. Kalentereita saa partioryhmän tapaamisessa ryhmänjohtajalta       
lupalappua vastaan.  
Ryhmät tulevat myymään kalentereita Nummelan ja Vihdin kirkonkylän kaupoilla. Kauppamyyntiin          
saatamme tarvita aikuisia tueksi. Ryhmänjohtajat ohjeistavat tästä erikseen. 
Lisätietoja myynnistä saa kampanjapäällikkö Sirpa “Sipi” Vepsältä sirpa.vepsa@iki.fi, 0405920950 
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KooVee-kisat 14.-15.9.2019 
 
Vihterä järjestää 14.-15.9.2019   
Moksissa Uudenmaan Partiopiirin   
syysmestaruuskilpailut, KooVee-kisat,  
joiden teemana on kansainvälisyys,    
maailma, Vihti ja Vihterä. Kisoihin tulee      
osallistumaan yli 100 partiolaista    
ympäri Uuttamaata. 
 
Kilpailut on lippukunnan valtava    
voimanponnistus ja vaatii huomattavaa    
panostusta koko jäsenistöltä. Tulemme    
tarvitsemaan kaiken mahdollisen avun,    
jotta kisat saadaan kunnialla    
järjestettyä. Tällä hetkellä tarvitsemme    
jo rekrytoituneiden lisäksi 40-45    
henkilöä lisää. 
 

Toivomme, että jokainen vihteräläinen tarpojista alkaen osallistuu tavalla tai toisella kisojen           
järjestämiseen. Myös huoltajat ja muut sukulaiset ovat lämpimästi tervetulleita. Esimerkiksi tarpojat           
ja huoltajat voivat toimia rastihenkilöinä. Nuoremmillekin yritämme keksiä jotain tehtävää.          
Tarvitsemme apua myös kisojen tukitoiminnoissa ja tiedotuksessa.  
 
Voit osallistua kisojen järjestämiseen sinulle sopivan työtehtävän ja aikataulun mukaan. Suurin           
tarve apukäsille on kuitenkin rasteilla lauantaina 14.9. klo 8-18 välillä. Ilmoittautumisen yhteydessä            
on mahdollisuus merkitä itselle sopivat ajat ja tehtävät. Ennakko-osaamista ei tarvita rasteilla            
toimimiseen ja tähän annetaan perehdytys ennen kisan alkua. Lippukunta tarjoaa lämpimän ruoan            
rastihenkilöille. 
 
Tarvitsisimme kisojen ajaksi ensiapuhenkilöä. Oletko tai tunnetko jonkun sairaanhoitajan/lääkärin,         
joka voisi olla kisojen ensiapuasioista vastaava henkilö? Ilmoitathan tiedostasi Marille. 
 
Tästä linkistä voit ilmoittaa itsesi ja muut kiinnostuneet mukaan järjestämään maailman parhaita            
partiotaitokilpailuja: 
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdYbooqKzjl32yZNl8JAbvXHxR3rF-O7y0Vh26wspAO
h6Xjkg/viewform?usp=sf_link 
 
Lähde mukaan partioseikkailuun ja vietä mukava päivä metsässä mahdollistaen monen          
partiolaisen rakkaan harrastuksen. Mikäli sinulla on kysyttävää kisoihin liittyen, olethan yhteydessä           
Mariin (0505901914, mari.svahn@netti.fi). 
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Vihterän syysjuhla 5.10. klo 15.30 -19 
 
Vihterän syysjuhla vietetään sunnuntaina 5.10. klo 15.30 - n 19 Vihdin kirkonkylällä. Varsinainen             
syysjuhla alkaa hartaudella Vihdin kirkossa (Kirkkotie, 03400 Vihti) klo 15.30. Hartaudesta           
siirrymme kulkueena Puistolaan ( Raasakankuja 1), jossa juhla alkaa noin klo 16.30. Mikäli et              
halua osallistua hartauteen, saavuthan Vihdin kirkolle kuitenkin kulkuetta varten. Kulkue lähtee           
liikkeelle n klo 16.00. 
 
Koko perheen juhlassa uudet partiolaiset ja uuteen ikäkauteen siirtyneet antavat          
partiolupauksensa. Ensimmäisen partiolupauksensa antavat partiolaiset saavat juhlassa       
partiohuivin ja lupausmerkin. 
 
Syysjuhlassa kisataan myös 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. 
 
Lämpimästi tervetuloa! 

Juhlan pukukoodi: Partiolaiset pukeutuvat partioasuun; sudenpennuilla sudenpentupaita,       
vanhemmilla partiolaisilla sininen partiopaita ja siistit tummat housut tai hame, sekä kaikille            
partiohuivi kaulaan. Varaudu kuitenkin pukeutumaan säänmukaisesti, koska siirrymme Kirkosta         
jalan juhlapaikalle. Partioasun voi ostaa https://scandinavianoutdoor.fi/partio/partioasut/  
 

 
 
Pikkujoululeiri 6.-8.12. Vihdin Pirtillä 
 
Itsenäisyyspäivän viikonloppuna 6.-8.12.2019 järjestetään Vihterän perinteinen      
Pikkujoululeiri Vihdin Pirtillä. Leirille ovat tervetulleita kaikki lippukunnan jäsenet         
sudenpennuista aikuisiin. Älä ohita tätä partiovuoden odotettua huipentumaa,        
varaa päivät jo nyt kalenteriin! 
Sudenpennuille leiri on päivän mittainen, muille ikäkausille pidempi. Tarkempi tieto          
leiristä ja ilmoittautumisohjeet ilmoitetaan lähempänä. 
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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. 
 
Lippukunnan hallitus 
Lippukunnanjohtaja Jukka Kosonen  
Apulaislippukunnanjohtaja,  
seikkailijaikäkausivastaava Sinitalvikki Välimäki 
Ohjelmajohtaja Lotta-Liina Peltonen 
Rahastonhoitaja Jesse Lindholm  
Tiedottaja Maija Huitu 
Kämppävouti Eemeli Mustonen 
Sudenpentuikäkausivastaava Minnamaija Örnberg 
 
Tietosuoja partiossa 
Vihterän henkilötietojen käsittelyä koskeva informointiseloste löytyy 
https://vihtera.fi/jasenille/henkilotietojen-kasittely-vihterassa/ 
 

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/ ) 

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  

 
8.9. Aikuispartioryhmä Kuukkeleiden kokous klo 10-12 Katajalla 
14.-15.9. KooVee-Piirin syyskisat, Moksi 
 21.-22.9. Hiiden alueen samoajatapaaminen Karkkilan partiofarmilla Tammelassa 
 5.10. Syysjuhla. Ensin hartaus Vihdin kirkossa klo 15.30, josta siirrytään kulkueena juhlaan 
Puistolaan. Juhla Puistolassa alkaa noin klo 16.30 
20.10. Sudenpentu-Seikkailja-päivä, Nuuksiossa kaikille sudenpennuille ja seikkailijoille 
26.-27.10. Johtajiston retki Moksin maastossa 
2.-3.11. Tarpoja-tapahtuma, Nuuksio 
24.11. Johtajiston suunnittelupäivä klo 15-19 Sankarla, Nummelan seurakuntakeskus 
24.11. syyskokous klo 18-19, Sankarla, Nummelan seurakuntakeskus  
6.-8.12. Pikkujoululeiri Vihdin Pirtillä 
  
Uudenmaan Partiopiirin tapahtumista löytyy lisätietoa ja ilmoittautumisohjeet       
https://uusimaa.partio.fi/tapahtumakalenteri/  
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