Hei Vihterän jäsenet ja kotiväki!
Tähän VhteräViestiin on koottu tärkeää tietoa lippukunnan toiminnasta ja syksyn tulevista
tapahtumista, joten kannattaa tutustua sen sisältöön huolella ja säilyttää se tulevaa varten.
VihteräViesti löytyy myös nettisivuiltamme.
Viime keväänä kasvokkain tapahtuva partiotoiminta jäi äkillisesti tauolle koronaviruspandemian takia.
Kesän jälkeen tilanne on tasaantunut ja partiotoimintaa jatketaan syksyllä niin normaalisti, kuin se
vain on mahdollista. Toiminnassa noudatetaan Suomen hallituksen määräyksiä/suosituksia ja Suomen
Partiolaisten ohjeistuksia. Tässä viestissä kerromme, miten partiotoimintaa järjestetään turvallisesti
Vihterässä ja toivomme, että ohjeistukset käydään läpi myös kotona.
Syksyn alussa aloittaa moni uusi partiolainen harrastuksensa Vihterässä. Lämpimästi tervetuloa
mukaan toimintaan! Järjestämme uusien jäsenien huoltajille partioinfon 10.9. klo 17-18 Nummelan
seurakuntakeskuksella. Tervetuloa paikalle, tilaisuuteen ei tarvitse erikseen ilmoittautua! Löydät
tämän viestin liitteenä Uuden jäsenen ohjeen, jossa on paljon tärkeää tietoa Vihterästä ja
partioharrastuksesta. Myös vanhojen jäsenten (ja heidän huoltajien) kannattaa tutustua ohjeeseen.
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,
kokemuksia ja ystäviä!
Vihterässä tapahtuu syksyn aikana paljon. Syyskuussa pidämme koko lippukunnan Kämppäkisat
partiokämpillämme Moksissa. Lokakuun alussa on Syysjuhla, jossa uudet partiolaiset ja ikäkautta
vaihtavat antavat ikäkautensa partiolupauksen. Loka-marraskuussa on joka ikäkaudelle oma retkensä
ja joulukuussa perinteinen, koko lippukunnan Pikkujoululeiri. Toivottavasti näemme kaikki syksyn
tapahtumissa! Mukavaa partiosyksyä!
Partioterveisin, lippukunnanjohtajat Jukka, Jesse, Lottis ja Sinitalvikki sekä muu hallitus
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Ohjeistukset partiotoimintaan
Tässä korona-ohjeistuksia turvallisen partiotoiminnan takaamiseksi:
- Ryhmien kokouksiin, retkille tai lippukunnan tapahtumiin osallistutaan vain terveenä. Paikalle
ei saa tulla sairaana tai edes vähän kipeänä. On erittäin tärkeää noudattaa tätä sääntöä, jotta
meidän kaikkien on turvallista harrastaa partiota.
- Mikäli sairastut kesken tapahtuman, on tärkeää, että kerrot siitä heti johtajalle.
- Kokouksissa ja tapahtumissa tulee pyrkiä pitämään sopivat turvavälit ja turhaa halailua ja
koskettelua tulee välttää.
- Kädet pestään sisälle tultaessa ja kokouksen päätteeksi.
- Toisten tavaroihin ei kosketa. Toisen lusikkaa tai mukia ei saa lainata!
- Aivastamisen tai yskimisen yhteydessä suun eteen laitetaan kertakäyttönenäliina, joka
heitetään heti käytön jälkeen pois. Jos nenäliinaa ei ole saatavilla, suojataan suu

-

kyynärtaipeella. Kädet pestään tämän jälkeen tai vaihtoehtoisesti käytetään desinfioivaa
käsihuuhdetta.
Maskien käytössä seurataan viranomaisten antamia suosituksia ja määräyksiä. Kaikilla on
oikeus käyttää maskia niin halutessaan.

Partioinfo uusien jäsenien huoltajille
Järjestämme uusien jäsenien huoltajille partioinfon 10.9. klo 17-18 Nummelan seurakuntakeskuksella.
Tilaisuudessa kerrotaan Vihterästä, lippukunnan käytännöistä ja partiotoiminnasta yleensä. Tervetuloa
paikalle, tilaisuuteen ei tarvitse erikseen ilmoittautua! Löydät tämän viestin liitteenä Uuden jäsenen
ohjeen, jossa on paljon tärkeää tietoa Vihterästä ja partioharrastuksesta.

Kämppä-kisat la 12.9.
Leikkimieliset Kämppä-kisat Katajalla ja Petäjällä, tervetuloa kaikki mukaan!
Jokaisesta ryhmästä 4-7 hlön joukkue, osallistumalla lunastaa kämppien käyttöoikeuden seuraavaksi
vuodeksi ryhmälleen. Voi tehdä myös kaksi joukkuetta, joukkueen koko suuntaa antava. Jokaisessa
joukkueessa vähintään yksi aikuinen, lisäksi ryhmäläisiä/ryhmänjohtajia. Ilmoittaudu viimeistään ma
7.9. Kuksaan https://kuksa.partio.fi/Kotisivut/login.aspx?Id=36576
Aikuiset voivat ilmoittautua myös suoraan Eilalle talkoiluavuksi, päivän tavoitteena rakennella
kaikenlaista kämpälle. eila.musikka@gmail.com / 0400 968487

Vihterän syysjuhla 4.10. klo 16 -19
Vihterän syysjuhla vietetään sunnuntaina 4.10. klo 16 - n. 19 Nummelan seurakuntakeskuksella
(Kappelitie 5). Aloitamme hartaudella klo 16.00 ja juhlaosuus alkaa n. klo 16.45. Voit halutessasi
osallistua vain juhlaosuuteen. 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.
Partioasun voi ostaa https://scandinavianoutdoor.fi/partio/partioasut/

Pikkujoululeiri 4.-6.12. Vihdin Pirtillä
Itsenäisyyspäivän viikonloppuna 4.-6.12.2020 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.

Syksyn tapahtumat
-

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

Adventtikalenterimyynti
Lippukuntamme hankkii varoja myymällä partiolaisten adventtikalenteria 15.10.-30.11.2020.
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

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/GMiDcBtiF6VL8wU76

Lähde ryhmänjohtajaksi!
Vihterän jonossa on tällä hetkellä noin 20 innokasta lasta. Olemme rekrytoineen uudelle
sudenpentulaumalle yhden kokeneen ryhmänjohtajan, mutta haemme hänelle nyt johtajaparia.
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). Uuden
sudenpentulauman on tarkoitus aloittaa tammikuussa, joten syksy on aikaa kouluttautua ja harjoitella
ryhmänjohtamista. Lisätietoja saa ohjelmajohtaja Lottikselta (lippukuntavihtera@gmail.com).

Partion asiointipalvelu käyttöön ja jäsenlaskutusasiaa
Partion uusi asiointipalvelu on tarkoitettu jäsenille ja heidän huoltajilleen. Se helpottaa jäsenen ja
huoltajan arkea. Kyseessä on uusi helppo käyttöliittymä vanhaan tuttuun partiorekisteri Kuksaan.
Tästä lähtien Kuksan sijasta kaikki jäsenyysasiat voi hoitaa itse partion asiointipalvelussa.
Asiointipalvelu kokoaa kaikki perheen alaikäiset jäsenet samaan huoltajan näkymään, joten tietojen
päivittäminen on jatkossa yksinkertaisempaa.
Asiointipalvelussa voi hoitaa näppärästi keskeiset jäsenyyteen liittyvät toimet, kuten omien tietojen
päivittämisen, tapahtumiin ilmoittautumisen, jäsenhakemusten ja huoltajien lisäämisen sekä
lippukunnasta eroamisen. Kannattaakin käydä tutustumassa uuteen palveluun mahdollisimman pian
ja päivittää jäsentiedot ajan tasalle! Asiointipalveluun pääset osoitteessa asiointi.partio.fi ja sinne
kirjaudutaan samoilla tunnuksilla kuin Kuksaankin on kirjauduttu. Jos sinulla ei ole vielä tunnusta
pääset luomaan sen asiointipalvelun etusivulla.
Asiointipalvelu on tarkoitettu huoltajien ja 15 vuotta täyttäneiden jäsenten käyttöön. 15 vuotta
täyttäneet jäsenet pystyvät ilmoittautumaan alle kolmen päivän kestäviin tapahtumiin itse. Katso
ohjeet asiointipalvelun käyttöön:
https://www.partio.fi/partiolaiselle/apua-ja-ohjeita/partiorekisteri-kuksa/partion-asiointipalvelu/
Lisätietoja partion jäsenlaskutuksesta saat sivuilta:
https://www.partio.fi/partiolaiselle/jasenpalvelut/jasenmaksut-ja-laskutus/.
Vihterän jäsenmaksut ovat seuraavat 1 jäsen 71,50 eur, 2 jäsen 61,50 eur ja 3 jäsen 20,25 eur.
Jäsenlaskutus alkaa syyskuun alussa uusilla jäsenillä. vanhat jäsenet saavat laskunsa marraskuussa.
Olemme koonneet Huoltajille-sivulle tärkeää tietoa, jotta jäsenasioiden
mahdollisimman helppoa: https://www.partio.fi/partiolaiselle/huoltajille/

hoitaminen

olisi

Mikäli joku asia mietityttää, kannattaa aina ensisijaisesti olla yhteydessä Vihterän
jäsenrekisterihoitajaan Mariin (mari.svahn@netti.fi, 0505901914). Myös Suomen Partiolaisten
jäsenpalvelu auttaa tarvittaessa: https://www.partio.fi/partiolaiselle/jasenpalvelut/jasenpalvelu/

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.

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. Syksyllä 2020 maksetaan jäsenmaksu vuodelle 2021 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.
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=45
(linkki toimii 1.9.2020 alkaen)
Lippukunnalla on joitakin makuupusseja ja -alustoja, joita voi lainata retkiä varten. Tiedustelut
lippukunnan sähköpostiin lippukuntavihtera@gmail.com.

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 lippukunnan tapahtumissa.

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/

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

informointiseloste

löytyy

