
Tähän viestiin on koottu tietoa kesän ja syksyn tulevista tapahtumista. VihteräViestin löydät
myös kotisivuiltamme www.vihtera.fi/tiedotteet.

Hei Vihterän jäsenet ja kotiväki!
Kevät alkaa taas olla jo pitkällä, joten piakkoin myös viikottaiset kokoukset jäävät
kesätauolle. Tässä viestissä on muun muassa tärkeää tietoa kevätkauden lopetuksesta ja
kokousten jatkumisesta syksyllä, sekä kesän tapahtumista!
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Kiitos Vihterän toiminnan mahdollistajille

Kiitos sinulle, joka olet ollut mukana mahdollistamassa Vihterän partiotoimintaa kaudella
2021-2022. Olit sitten ryhmänjohtaja, luotsi, hallituksen jäsen, adventtikalenterivastaava tai
satunnaisemmin apuna tapahtumissa, tai mitä tahansa, antamasi panos on ensiarvoisen
tärkeää.
Kiitos suuri, kuin hevonen, muttei yhtä karvainen!

Kevätkauden lopetus ja syyskauden alku

Ryhmien kokoukset loppuvat kevätkaudella viimeistään viikolla 22. Ryhmänjohtaja tiedottaa
huoltajia, mikäli kokoukset loppuvat jo tätä aikaisemmin.

Osa partiolaisista siirtyy syksyllä seuraavaan ikäkauteen, josta ryhmänjohtajat tiedottavat
tarkemmin. Jos et ole varma, onko lapsesi siirtymässä syksyllä uuteen ikäkauteen, voit ottaa
ryhmänjohtajaan yhteyttä. Kerrothan myös ryhmänjohtajalle mahdollisimman pian, mikäli
lapsesi ei enää aio jatkaa syksyllä partiossa.

Syksyllä kokoukset alkavat viikolla 35. Ryhmän kokousaika pysyy samana, ellei toisin
ilmoiteta. Elokuussa 25.8. järjestetään syyskauden aloitustapahtuma kaikille vihteräläisille
klo 18-20 Nummelan seurakuntakeskuksen pihalla, joten päivä kannattaa jo nyt laittaa
kalenteriin!

http://www.vihtera.fi/tiedotteet


Kesän tapahtumat

Tarpojille ja sitä vanhemmille on tänä kesänä Kajo-suurleiri heinäkuussa 15.-23.7., johon on
ilmoittauduttu jo alkuvuodesta. Vihterä järjestää Kajolle lähteville ja huoltajille infotilaisuuden
torstaina 2.6. klo 18 Nummelan seurakuntakeskuksella. Tilaisuudessa kerrotaan leiristä
tarkemmin, ja siellä on mahdollisuus kysyä erilaisia leiriin liittyviä kysymyksiä!

Sudenpennuille, seikkailijoille ja perhepartiolaisille suunnattu kesäretki Tuike järjestetään
yhteistyössä muiden Hiiden alueen lippukuntien kanssa 1.-3.7. Raaseporissa. Retkestä on
tullut sähköpostilla mainos 21.5., sieltä löydät tarkemmat tiedot. Retkellä tarvitaan myös
paljon johtajia, joten kaikki samoajat ja sitä vanhemmat (myös ei-vielä-partiolaiset) ovat
erittäin tervetulleita mukaan! Ilmoittautumiseen pääset tästä:
https://kuksa.partio.fi/Kotisivut/login.aspx?Id=50273

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 jne. Käy kertomassa sähköisen lomakkeen avulla, missä voisit auttaa.
Yhdessä tekemällä pienistäkin tehtävistä syntyy suurempaa:
https://forms.gle/hPCbMomJg22A7bGo6

Lähde Vihterän ryhmänjohtajaksi!

Etsimme lisää aikuisia ryhmänjohtajiksi, jonossa on tällä hetkellä noin 35 innokasta lasta.
Aikaisempaa partiokokemusta ryhmänjohtamiseen ei tarvitse olla, sillä valmista materiaalia,
koulutusta ja tukea on tarjolla. Aikaa ryhmänjohtamiseen menee noin 1,5-2 tuntia viikoittain
(kokous sekä sen suunnittelu), sekä ryhmän/lippukunnan retket (noin 2-3 päivää kaudessa) ja
lippukunnan johtajistotapaamiset/ suunnittelukokoukset (noin 2-4 tuntia/kk). Lisätietoja
ryhmänjohtamisesta saat pestijohtajalta (marijovirtanen@gmail.com). Ryhmänjohtajana
mahdollistat partioharrastuksen mahdollisimman monelle lapselle!

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. Seuraava uusi ryhmä aloittaa heti kun saamme ryhmälle vetäjät.

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

https://kuksa.partio.fi/Kotisivut/login.aspx?Id=50273
https://forms.gle/hPCbMomJg22A7bGo6
mailto:marijovirtanen@gmail.com
https://vihtera.fi/mukaan-toimintaan/


Tapahtumakalenteri kesä ja syksy

Ilmoittaudu tapahtumiin aina ilmoittautumislinkin kautta. Ilmoittautumista varten tarvitset
Asiointipalvelun tunnukset (PartioID).

Uudenmaan Partiopiirin tapahtumista löytyy lisätietoa ja ilmoittautumisohjeet
https://uusimaa.partio.fi/tapahtumakalenteri/

viikko 21 Kevään viimeiset kokoukset
2.6. klo 18 Kajo -leirin info, Nummelan seurakuntakeskus

9.-16.6. Ulkomaanmatka Sveitsiin
1.-3.7. Tuike -kesäretki (su-se-perhepartio) Farmi, Raasepori
15.-23.7. Finnjamboree Kajo, Evo, Hämeenlinna

12.-13.8. VihteräValkeat (johtajisto), paikka on yllätys
25.8. klo 18 Kauden aloitusretki, Nummelan seurakuntakeskus

Partioterveisin

Lotta-Liina “Lottis” Peltonen
Lippukunnanjohtaja

ja muu hallitus

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

