
 HaHan syyskuun uutiskirje 

 

 

Tulevat tapahtumat 

 

Syyskuu 

10.9.          Puluvuoren pyllerrys -päiväkisa (su, se, ta, sa, va, ai + sudenpentujen vanhemmat) 

10.-11.9.   Seikkailijasiirtymä (Pesukarhut) 

Syyskuun alussa tarpojasiirtymä (Karkkifantit ja Megasaurukset) 

17.-18.9.   Espoon Punanen (ta, sa, va, ai) 

Lokakuu 

1.-2.10.      Rynnistys (se, ta, sa, va, ai) 

9.10.          EPT:n Pinkki-päiväkisa (sudenpennut) 

Lokakuussa KITT (tarpojat) 

Loka-marraskuussa tarpojien ikäkausiretki 

Marraskuu 

4.-6.11.       Seikkailijoiden ikäkausiretki 

6.11.           Syyskokous klo 17.00  

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) 

vko 50       Viimeiset syyskauden kokoukset  

 

 



Puluvuoren pyllerrys päiväkisa 10.9. 

Haha järjestää lauantaina 10.9. leikkimielisen päiväkisa Puluvuoren pyllerryksen 50vuotisjuhlansa 
kunniaksi. Kisa on tarkoitettu kaikille ikäkausille. Sudenpennut osallistuvat tapahtumaan yhdessä 
vanhempien/muiden perheenjäsenten kanssa. Seikkailijat ja tarpojat osallistuvat omissa 
vartioissaan. Johtajat voivat osallistua 2-99 hengen vartioissa.  

Lähtö tapahtuu kello 9.00 Eestinkallion koulun kentältä. Osallistumismaksu on 5 e/henkilö tai 10 
e/perhe sudenpennuilla, jotka osallistuvat perheenjäsentensä kanssa. 

Ilmoittautuminen on nyt käynnissä, ja mukaan kisaan pääsee palauttamalla kokouksissa jaettu 
lupalappu lapsen ryhmänjohtajalle 2.9. mennessä. Lisätietoa ja maksuviite lähetetään 
ilmoittautuneille lähempänä tapahtumaa. 

Kysymyksissä ota yhteyttä Katri Kääriäiseen, katri.kaariainen@gmail.com tai  Lauha Aaltoseen, 
lauha.aaltonen@welho.com. 

Nähdään Puluvuorella! 

 

 

 

Uuteen laumaan mahtuu vielä mukaan! 

Uusi lauma aloittaa kokouksensa nyt syyskuun alussa. Lauma kokoontuu keskiviikkoisin klo 17-

18.30, ja se on tarkoitettu pääasiassa 2009 syntyneille tytöille. Ryhmässä on vielä tilaa, joten jos 

kotona odottaa uusi ekaluokkalainen, kannattaa hänet ilmoittaa hetimmiten mukaan! 

 

Ilmoittautumisen voi tehdä tämän linkin kautta tai laittamalla viestiä 

Lauralle, laura.setala@pp.inet.fi. 
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Uusia aikuisia kaivataan tekemään 

Muistathan että aikuisenakin voi aloittaa partion – kokemusta siitä ei tarvitse entuudestaan olla, 

riittää, että on innostunut oppimaan ja kokemaan uutta. 

Tällä hetkellä etsimme uusia innokkaita aikuisia toimintaamme. Haemme erityisesti uusia 

sudenpentulaumanjohtajia eli akeloita, mutta myös retkiapu, kokousapu tai muu osaaminen mitä 

haluat tarjota otetaan ilolla vastaan! Jos siis tiedät lähipiiristäsi jonkun, joka haluaisi esimerkiksi 

tulla tekemään ruokaa retkelle tai leikittämään kokouksiin, tai olet ehkä itse miettinyt millaista 

lapsesi harrastus on, ota yhteyttä meihin! Tukea ja koulutusta on saatavilla niin omalta johtaja- ja 

aikuisporukaltamme kuin ulkopuoleltakin. 

Lisätietoja saat Lauralta, laura.setala@pp.inet.fi 

 

 

 

Perhepartion syksyn kokoontumiset 

Keväällä Hahassa toimintansa aloittanut perhepartio jatkaa eväsretkiään jälleen syksyllä. 

Perhepartio on suunnattu alle kouluikäisille lapsille vanhempineen, ja mukaan pääsee tulemalla 

kokoontumispaikalle. Syksyn kokoontumisajat ovat: 

18.9. Rullavuorella, kokoontuminen Iivisniemen koulun parkkipaikalla Arttelikujan varressa 

16.10. Kasavuorella, kokoontuminen Alakentällä Alakartanontien varressa 

13.11. Hanikassa, kokoontuminen Hanikan kämpällä, os. Matasaarentie 2 

11.12. Hanikan lintutornilla, kokoontuminen Matasaaren kappelin parkkipaikalla Matasaarentien 

loppupäässä 

Kaikki retket alkavat klo 10. Tarkempaa tietoa on tulossa lähempänä kutakin retkeä - pysy kuulolla! 

Seuraa myös Hahan Fb-sivuja ja nettisivuja, www.haukkavuorenhaltiat.net, joilla tiedotetaan 

perhepartiosta. Tervetuloa! 

Lisätietoja Kaisa Särkkä-Pakkalalta, kaisa.sarkkapakkala@gmail.com 
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Kololle ajaminen 

Muistutuksena vielä kololle ajamisesta, kolon pihaan ei saa pysähtyä tai pysäköidä. Tämä on 

valitettavaa, mutta piha on ahdas, emmekä tahdo ruuhkauttaa sitä, jotta taloyhtiön asukkaat 

pääsevät ajamaan omille paikoilleen. Näin ollen olemme päättäneet kieltää pihaan ajamisen 

kokonaan. Toivomme, että suositte kimppakyytejä ja julkisia niin paljon kuin on mahdollista. Tässä 

aiemmin lähetetty ohjeistus siitä, miten lapset kannattaa tuoda tai hakea kololta. 

Jättömahdollisuudet: 

- Hannuksentien bussipysäkki, ”Hannus” -> Soukasta päin tultaessa bussipysäkiltä kävellessä ei 

tarvitse ylittää tietä 

- Hannuksenkujalla kolon edessä tiellä voi pysähtyä jättämään, ympäri pääsee ajamalla 

Hannuksenkujaa eteenpäin ja kääntymällä vasemmalle Hannuksenmäelle (tai vaihtoehtoisesti 

Soukasta tultaessa voi kääntyä Hannuksentieltä Hannuksenmäelle ja ajaa sitä kautta 

Hannuksenkujalle kolon eteen) 

Hakumahdollisuudet: 

- yksi hakumahdollisuus on Hannuksenmäen, Hannuksenpellon ja Hannuksentien muodostamasta 

kolmioista (rekkojen kääntöpaikka). Huom. Sudenpentujen omat johtajat tiedottavat, jos he tuovat 

lapset kääntöpaikalle kokouksen jälkeen. Muussa tapauksessa lapsen kanssa voi sopia, että hän 

kokouksen jälkeen kävelee sinne 

- Päivänkakkarantielle (Soukkaan päin yksi tie Hannuksentien toisella puolella) saa pysäköidä, 

sinne voi jättää auton ja tulla kololle vastaan, tai odottaa Päivänkakkarantiellä, että lapsi kävelee 

sinne kokouksen jälkeen 

Muita huomioita: 

- Ruusukujalla (Hannuksenkujaa vastapäätä) on pysäköintikielto, ja se on muutenkin kapea, joten 

kannattaa harkita sen käyttöä jättämiseen / hakemiseen 

- Plantagenin piha on myös mahdollisuus, sieltä on 600 metrin kävelymatka kololle 

Katso myös viestin liitteenä olevat kolon jättö- ja hakuohjeet. 

 

  


