
 HaHan lokakuun uutiskirje 

 

 

Tulevat tapahtumat 

 

Lokakuu 

9.10.           Espoon Pinkki -päiväkisa Kauniaisissa (sudenpennut) 

11.10.         ROK-kaupunki-ilta 3 Sodessa 17.30-20.30 (samoajat) 

16.10.         Perhepartion retki Kasavuorella 

21.-23.10.  ROK-kämppäviikonloppu Luukissa (samoajat) 

27.10. KITT (tarpojat) 

  

 

Marraskuu 

4.-6.11.  Seikkailijaretki 
4.-6.11. Tarpojaretki 
6.11.  Lippukunnan syyskokous klo 17 
7.11.  ROK-kaupunki-ilta 4 (jälkitapaaminen) (samoajat) 
13.11.  Perhepartion retki Hanikassa 
19.11.  Hahan 50-vuotisjuhla lapsille, vanhemmille ja johtajille ja ilta-gaala johtajistolle 
 

Marraskuussa Sepeli (seikkailijat) 

 

Joulukuu 

2.-4.12.  Jouluretki Kavalahdessa (su, se, ta, sa, va, ai) 
10.12.  EPT-Gaala  
11.12.  Perhepartion retki Hanikan lintutornilla 
vko 50  Syksyn viimeiset kokoukset 

 

 
 
 
 



 
Tarvitsetko apua varusteiden hankintaan? 
 
Partio on edullinen harrastus, mutta joitain tiettyjä varusteita (kuten makuupussi) on hyvä olla 
olemassa. Tänä vuonna toteutetun yhteisvastuukeräyksen myötä Espoonlahden seurakunta auttaa 
perheitä, jotka kaipaavat tukea partioharrastukseen varustehankintojen muodossa.  
 
Oletteko juuri te kiinnostuneita Yhteisvastuu-varoin hankituista varusteista? Mikäli vastasit kyllä, 
laita Lauralle sähköpostitse / tekstiviestitse huoltajan nimi ja puhelinnumero, niin saamme 
yhteystiedot välitettyä eteenpäin seurakunnalle. Tietoja käsitellään luottamuksellisesti, eivätkä ne 
päädy muiden käsiin. Katso lisätietoja sähköpostin liitteenä olevasta kirjeestä.  
 
s-posti: laura.setala@pp.inet.fi, puh. 040-738 5643 
 

 
 
Vapautus jäsenmaksuun 
 
Jäsenlaskutus on alkanut! Uusia jäseniä on laskutettu pitkin syksyä ja vanhojen jäsenten laskutus 
tapahtuu 31.10. alkaen. Käythän tarkistamassa, että lapsen tiedot ovat Kuksassa oikein, jotta 
laskut löytävät perille! Jäsenmaksuun voi hakea vapautusta, ja se myönnetään taloudellisin, 
sosiaalisin ja terveydellisin perustein. Huom! Vapautusta tulee hakea ennen jäsenmaksulaskun 
viimeistä eräpäivää! 
 
Myös retkimaksuista voi saada Hahassa vapautuksen samoilla perusteilla. 
Retkimaksuvapautuksiin liittyen ota yhteyttä lippukunnanjohtajaamme Lauraan, 
laura.setala@pp.inet.fi. 
 
Lisätietoja: http://www.partio.fi/jasenpalvelut/jasenmaksut 
 
 
 

Nettisivut ovat uudistuneet 
 
Nettisivumme ovat uudistuneet alkusyksystä, käy vierailemassa niillä osoitteessa 
https://haukkavuorenhaltiat.net/. 
 
Sivujen yläpalkista löytyy esimerkiksi Ajankohtaista-osiosta kauden tapahtumakalenteri ja erillisiä 
ilmoituksia ajankohtaisista asioista ja tapahtumista. Sivuilla on myös Vanhemmille-osio, josta löytyy 
tietoa mm. jäsenrekisteri Kuksasta ja partiohuivista- ja paidasta sekä linkit tapahtumien 
ilmoittautumisiin. 
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Hahalaiset kisasivat Puluvuoren pyllerryksessä 

Hahan 50-vuotisjuhlavuoden kunniaksi järjestimme lauantaina 10.9. leikkimielisen Puluvuoren 
pyllerrys –päiväkisan Eestinkallion ja Latokasken alueilla. Kisaan osallistuikin mukava määrä 
hahalaisia ja heidän vanhempiaan sekä yksi johtajavartio Espoonlahden muista lippukunnista. 
Sudenpentuja sekä seikkailijoita ja tarpojia osallistui neljä ryhmää ja johtajasarjassa kisasi kaksi 
vartiota. 

Päivä sujui leppoisasti erilaisten kisatehtävien parissa, joissa piti mm. nikkaroida pulu, keksiä huuto 
ja pistesuunnistaa. Palautteen perusteella osallistujilla oli hauska päivä! Voittajat jokaisesta 
sarjasta palkittiin karkkipusseilla. Ryhmien sijoitukset on nähtävillä oheisesta taulukosta 
kisavartioiden numeron perusteella. 

Katso Hahan Flickr-kansiosta kuvia kisapäivän tunnelmista. 

 

 

Sudenpennut Seikkailijat ja tarpojat Johtajat 

1. 102 1. 201 1. 301 

2. 103 2. 203 2. 302 

3. 104 3. 204  

4. 101            4. 202            

 

Hahan 50-vuotisjuhlat 19.11. 

Lauantaina 19.11. järjestetään Hahan 50-vuotisjuhlat Soukka-seuran talolla Soukan rantatiellä klo 
11–13. Tilaisuuteen ovat tervetulleita kaikki hahalaiset sekä vanhemmat ja perheenjäsenet. Päivän 
aikana juhlistetaan kunniakkaan iän saavuttanutta lippukuntaamme, joten merkitse jo nyt tämä 
tärkeä päivämäärä kalenteriisi! 

Lisätietoa juhlista on tulossa myöhemmin. 

https://www.flickr.com/photos/136283717@N02/albums/72157673065959770


 

 

Hahan toiminnantarkastajaksi ensi vuodelle? 

Olisitko kiinnostunut toimimaan Hahan toiminnantarkastajana vuonna 2017? Toiminnantarkastaja 
tarkastaa yhdistyksen talouden ja hallinnon ja antaa tarkastuksestaan kirjallisen lausunnon 
tilinpäätöksestä päättävälle yhdistyksen kevätkokoukselle. Toiminnantarkastajana annat helposti 
tärkeää tukea lippukunnan pyörittämiseen. 

 
Jos kiinnostuit, ota yhteyttä Lauraan, laura.setala@pp.inet.fi. 
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