
VihteräViesti syksy 2022
Hei Vihterän jäsenet ja kotiväki!

Partiosyksy on jälleen pyörähtänyt käyntiin viikkotoiminnan myötä. Tähän viestiin on
koottu lippukuntamme tulevat tapahtumat sekä muuta tärkeää tietoa, joten tämä
VihteräViesti kannattaa lukea huolella. VihteräViesti löytyy myös kotisivuiltamme:
www.vihtera.fi/jasenille/viestit-ja-tiedotteet/

Ihan kaikkien ryhmien partiosyksy ei kuitenkaan ole päässyt alkamaan johtajapulan
vuoksi, joten aloitetaan kysymyksellä; “Voisitko sinä ryhtyä ryhmänjohtajaksi?”.

Lähde Vihterän ryhmänjohtajaksi!

Etsimme uusia aikuisia ryhmänjohtajiksi, sillä kaikilla Vihterän ryhmillä ei vielä ole
johtajia. Ja uusia innokkaita partiolaisiakin riittää jonoksi asti. Jos voit antaa aikaasi
oman kylän lasten hyväksi noin 2 tuntia viikossa (suunnittelu, siirtyminen sekä itse
kokouksen vetäminen), niin olethan yhteydessä ohjelmajohtaja Minskuun
(minnamaija@gmail.com). Yksin ei ryhmää tarvitse johtaa, vaan toteutamme
parijohtamista lippukunnassamme. Samoin tarjolla on myös tukea ja koulutusta
pestiin, unohtamatta uusia taitoja ja unohtamattomia kokemuksia!

Kämppätalkoot 17.-18.9.2022

Kämppätalkoot järjestetään Katajalla ja Petäjällä lauantaina ja sunnuntaina
17.-18.9.2022 kello 10.00 alkaen. Talkoissa rakennetaan telttapaikkoja Katajalla,
remontoidaan puuvajaa, siivotaan sekä tehdään polttopuita tulevan syksyn ja talven
tarpeisiin. Kaikille käsipareille löytyy tekemistä. Jokaiselta ryhmältä on hyvä olla
edustus. Aktiivisin ryhmä palkitaan!

Muista ottaa mukaan ruokailuvälineet, työhanskat ja reipasta mieltä. Ota mukaan
myös yöpymisvälineet, jos tulet molemmiksi päiviksi ja haluat jäädä yöksi. Petäjän
sorttiaseman kuormaan tarvitaan peräkärryä ja myös moottorisahoille on käyttöä.
Lisätietoja tarvittaessa Eilalta: 040-0968487



Talkoissa nähdään!  Terveisin kämppävoudit Eila, Tomi ja Jalmari

Vihterän syysjuhla su 9.10.2022 kello 15.30 - n. 18.00

Vihterän syysjuhlaa vietetään sunnuntaina 9.10.2022 kello 15.30 Vihdin kirkonkylällä.
Kokoontuminen Vihdin kirkolla, jossa lyhyt hartaus. Kirkolta siirrymme kulkueena
seurakuntatalolle (Niuhalanraitti 6) viettämään syysjuhlaa.

Koko perheen juhlassa uudet partiolaiset ja uuteen ikäkauteen siirtyneet antavat
partiolupauksensa. Ensimmäisen partiolupauksensa antavat partiolaiset saavat
juhlassa partiohuivin sekä lupausmerkin. Juhlassa jaetaan ansiomerkkejä
ansioituneille vihteräläisille. Unohtamatta myöskään leikkimielistä kisailua sekä
pieniä yllätyksiä. Syysjuhlassa kisataan myös legendaarinen ryhmien välinen
kakkukisa. Ryhmänjohtajat ohjeistavat ryhmiään tarkemmin kisasta (mm. koristeiden
tuonnista).

Huoltajille on järjestetty myös oma infopiste, jossa voi kysyä partioon ja Vihterään
liittyviä kysymyksiä. Syysjuhlassa on myynnissä myös Vihterän mukeja ja
partiomerkkejä.

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
15.10.-5.12.2022. Adventtikalenterit ovat tärkein varainhankintaväylämme, ja niistä
saaduilla varoilla rahoitamme noin kolmanneksen Vihterän toiminnasta.
Kalentereiden tuotto menee kokonaisuudessaan partiotoiminnan tukemiseen.

https://scandinavianoutdoor.fi/partio/partioasut/
https://scandinavianoutdoor.fi/partio/partioasut/


Kalenterimyynnin varoilla hankitaan mm. jaettavat suoritusmerkit ja tänä vuonna
summan toivotaan riittävän myös uuden laiturin hankintaan. Kaikki mukaan
myymään!

Tavoitteena on, että jokainen Vihterän jäsen myy 7 (seitsemän) kalenteria. Aiempien
vuosien tapaan kaikki 12 kalenteria myyneet saavat Tonttumerkin partiopaitaan
kiinnitettäväksi.

Kalenterit jaetaan oman partioryhmän tapaamisessa viikolla 42 (17.10.-21.10.)
allekirjoitettua lupalappua vastaan. Ryhmien yhteisistä myyntikerroista
ryhmänjohtajat ohjeistavat erikseen.

Lisätietoja myynnistä saa kampanjapäälliköiltä Paulalta (kipakka13@gmail.com) ja
Marilta (mari.virtanen@partio.fi).

Syksyn ja talven tapahtumakalenteri:

Ilmoittaudu tapahtumiin ajoissa jäsenrekisteri Kuksan kautta. Mikäli Kuksan käytössä
on ongelmia, ole rohkeasti yhteydessä jäsenrekisteriä hoitavaan Mariin:
mari.svahn@netti.fi. Uudenmaan Partiopiirin tapahtumista löytyy lisätietoa ja
ilmoittautumisohjeet https://uusimaa.partio.fi/tapahtumakalenteri/

17.9. klo 11->   Kämppätalkoot Katajalla ja Petäjällä

9.10. klo 15.30-18 Vihterän syysjuhla Vihdin kirkonkylällä

29.10.    Sudenpentujen ja seikkailijoiden retkipäivä Ilmoittautumislinkki lähetetään
erikseen.

29.-30.10.  Tarpoja-tapahtuma

20.11. klo 15-19 Vihterän Syyskokous ja johtajiston päivä Nummelassa (Kappelitie 5)
Tervetuloa mukaan samoajat ja sitä vanhemmat sekä toiminnasta kiinnostuneet
huoltajat!

https://uusimaa.partio.fi/tapahtumakalenteri/


2.-4.12.      Pikkujoululeiri , Vihdin pirtillä (Sudenpennut la, seikkailijat ja tarpojat
la-su, samoajat ja sitä vanhemmat pe-su. Huoltajat tervetulleita auttamaan!

23.12.      Sankarihautojen lyhtyjen sytytys

Partiomaista syksyä 2022! Nähdäänhän mahdollisimman monessa
tapahtumassa!

Terveisin

Lippukunnan hallitus

Lippukunnanjohtaja Lotta-Liina Peltonen

Sihteeri Tomi Virtanen

Rahastonhoitaja Jesse Lindholm

Ohjelmajohtaja Minnamaija Örnberg

Pestijohtaja Mari Virtanen

Hallituksen jäsenet Annika Heikkinen, Elli Reinikainen, Paula Puska ja Sinitalvikki
Välimäki

Ota yhteyttä:

lippukuntavihtera@gmail.com

Lippukunnan sähköpostia lukee lippukunnanjohtaja sekä ohjelmajohtaja.

Vihterän puhelinnumero  046 897 9733

Lippukunnalla on oma puhelin, joka 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/

Tietosuoja partiossa

Vihterän henkilötietojen käsittelyä koskeva informointiseloste löytyy
http://vihtera.fi/ohjeita/tiedotteet/

Mukaan lippukunnan toimintaan

Vihterän toiminta pyörii vapaaehtoisvoimin. Tarvitsemme apuja tapahtumien sekä
viikkotoiminnan pyörittämiseen. Lippukunnan apuna voi toimia monin eri tavoin:
viikkotoiminnassa ryhmänjohtajana tai ryhmänjohtajan apulaisena, tapahtumien
järjestelyissä, projekteissa, hallinnossa, kämppien ylläpidossa.

Uudet 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.

Partion lopettaminen

Jos lapsi lopettaa partion, on huoltajan velvollisuus ilmoittaa asiasta lapsen
ryhmänjohtajalle, joka ilmoittaa jäsenrekisterinhoitajalle. Näin lapsi voidaan poistaa
jäsenrekisteristä ja paikka vapautuu seuraavalle jonottajalle.
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