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4/2019
Hei Vihterän jäsenet ja kotiväki!
Tähän viestiin on koottu tärkeää tietoa alkavan vuoden tulevista tapahtumista, joten tämä
VihteräViesti kannattaa säilyttää huolella. Tämä VihteräViesti löytyy myös nettisivuiltamme.
Ryhmien kokoontumiset alkavat joulutauon jälkeen viimeistään viikolla 3. 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 ohjeeseen, joka
löytyy lippukunnan nettisivuilta osoitteesta 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 partiovuotta 2020 toivottaen,
Lippukunnanjohtaja Jukka sekä muu Vihterän väki

Vihterän jäsenrekisterinhoitaja vaihtuu 1.1.2020
Mari Svahn aloittaa Vihterän jäsenrekisterinhoitajana 1.1.2020. Voit olla yhteydessä Mariin kaikissa
Kuksaan liittyvissä asioissa. Esimerkiksi jos haluat päivittää tietoja jäsenrekisterissä tai jos on
pulmatilanteita tapahtumiin ilmoittautumisessa tai Kuksaan kirjautumisessa.
Vihterän jäsenrekisterinhoitaja:
Mari Svahn
0505901914
mari.svahn@netti.fi
Vihterä kiittää Tiina Kytöä ansiokkaasta kymmenen vuoden toiminnasta jäsenrekisterinhoitajana!

Ota yhteyttä:
lippukuntavihtera@gmail.com
Lippukunnan sähköpostia lukee lippukunnanjohtaja.
VIHTERÄN PUHELINNUMERO ON VAIHTUNUT!!!!
Vihterän puhelinnumero on nykyisin 046 6130 248
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 2020
Lippukunnanjohtaja Jukka Kosonen
Muu hallitus
Sinitalvikki Välimäki
Lotta-Liina Peltonen
Jesse Lindholm
Minnamaija Örnberg
Eila Musikka
Tomi Virtanen
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. 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).
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
lippukunnan tapahtumissa.

Valkama 2020

Uudenmaan Partiopiirin yhdeksäs piirileiri järjestetään 15.–23. heinäkuuta 2020!
Valkama on Uudenmaan partiopiirin yhdeksäs piirileiri Hangon Syndalenissa 15.–23. heinäkuuta
2020. Lyhyempikestoinen sudenpentujen, seikkailijoiden ja perhepartiolaisten kolmen yön leiri
järjestetään 15.–18.7. Leiri on kaikille avoin ja mielenkiintoista ohjelmaa tarjoava tapahtuma. Se on
kesän iloinen kohokohta, joka innostaa uusmaalaiset ja muut partiolaiset sekä ei-partiolaiset ja
ulkomaalaiset vieraat nauttimaan leirielämästä. Kesäleiri on täynnä elämyksiä ja on partiovuoden
kasvattavin ja koskettavin tapahtuma.
Osallistujailmoittautuminen on 11.12.2019–4.3.2020. Ilmoittautumalla 12.2.2020 mennessä leirin
osallistumismaksun saa etuhinnalla.

Osallistujahinnat:
LYHYT LEIRI nopean ilmoittautujan hintaan 105e, muuten 120e
PITKÄ LEIRI nopean ilmoittautujan hintaan 210e, muuten 225e
Päiväleiriläiset 40e / päivä
Vierailupäivä 20e
4–6-vuotiaat puoleen hintaan
0–3-vuotiaat ilmaiseksi

Stipendit ja kesätyöturva
Valkamalle on mahdollista hakea stipendiä leirimaksun kokonaan tai osittain kattamiseksi, ja
tilaisuutta kannattaa hyödyntää rohkeasti! Hae stipendiä nopean ilmoittautumisajan sisällä
11.12.–12.2.
Leirillä on kesätyöturva, joka on voimassa 31.5.2019 asti. Kesätyöturva oikeuttaa
leiriosallistumisen perumiseen, jos kesätyö sattuu leirin päälle tai jos henkilö ei saa vakituisesta
työstään lomaa leirin ajalle. Kannattaa siis rohkeasti ilmoittautua mukaan, vaikka et olisi vielä
varma kesätöistäsi!

Ilmoittautuminen Kuksan kautta https://kuksa.partio.fi/Kotisivut/login.aspx?Id=27472

Kiitos adventtikalentereiden myyjille
Vihterän partiolaiset myivät yhteensä 1505 adventtikalenteria, tästä kiitos kaikille! Vihterän paras
myyjä kauppasi 111 kalenteria - tästä palkintoina kultainen tonttumerkki, Valkama2020 fold-a-cup
ja parhaan myyjän palkinto.
Partiolaiset ovat myyneet adventtikalentereita vuodesta 1947 alkaen. Christel Rönns kuvitti vuoden
2019 kalenterin, kuva sai ostajilta paljon kiitoksia.
Suuri kiitos myös ryhmänjohtajille, teidän avullanne tämä kaikki onnistui jälleen hyvin.
Kampanjapäällikkö
Sipi

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/ )

Kevään ja kesä tapahtumakalenteri:
Ilmoittaudu tapahtumiin ajoissa jäsenrekisteri Kuksan kautta. Mikäli Kuksan käytössä on ongelmia,
ole rohkeasti yhteydessä jäsenrekisteriä hoitavaan Mariin (0505901914 tai mari.svahn@netti.fi )
6.1. VihteräVisio + Johtajaneuvostot klo 14-18, Sankarla, Nummelan seurakuntakeskus
8.1. Perhepartion suunnittelukokous, Nummelan kololla klo 18-19
18.-19.1. Tarpojien majakka
23.2. Laskiaisrieha, Salmen ulkoilualue
vko 6-7 Johtajaneuvostot ikäkausittain
29.2.-1.3. EA-kurssi, Perhekerhotila, Nummelan seurakunta keskus
15.3. Kevätkokous + johtajiston päivä klo 14-18, Perhekerhotila, Nummelan seurakunta
keskus
26.3. ROK-maasto-osan suunnittelu kello 18-20, Nummela / Eila
3.-4.4. ROK-maasto-osa (Hiidenalue/ Eila)
9.-12.4. Pääsiäisretki Repovedelle, Tarpojista ylös päin
vko 16 Johtajaneuvostot
vko 17 Partioviikko
23.4. Yrjönpäivän juhla, maastossa
2.5. Sudenpentu-seikkailijakisat
vko 20 Johtajaneuvostot (siirtyvät, vuosiseloste)
23.5. Ikäkausien kevätkisat (sepeli/ siirtymä)
vko 22 Ryhmien viimeiset kokoukset ennen kesälomaa
15.–23.7.2020 Piirileiri Valkama 2020
Uudenmaan
Partiopiirin
tapahtumista
https://uusimaa.partio.fi/tapahtumakalenteri/
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