
Tämä on Haukkavuoren Haltioiden uutiskirje, joka lähetetään 
kaikille lippukunnan vanhemmille. 

Eikö uutiskirje näy oikein? 
Klikkaa tästä. 
  

 

  

HaHan tammikuun 2016 uutiskirje 

Tulevat tapahtumat 
Helmikuu 

7.2.           Tupaantuliaiset ja juhlavuoden avajaiset [su, se, ta, sa, va, ai, 

vanhemmat] 

23.-27.2.  Vinkuli [2004 ja sitä aiemmin syntyneet] 

 

Maaliskuu 

2.3.             Hallitus klo 17 

20.3.           Lippukunnan kevätkokous klo 15.00 

 

Huhtikuu 

9.4.             Seikkailijoiden päiväretki [se] 

16.4.           Supersupe [su] 

17.4.           Hallitus klo 16 

23.4.           Törmä [se, ta] 

24.4.           Kohtaaminen [su, se, ta, sa, va, ai] 

 

Toukokuu 

7.5.             Espoon vihree [se, ta, sa, va, ai] 

15.5.           Hallitus klo 16 

21.5.           Sepeli [se] 

 

Kesäkuu 

Tykkää meistä 

myös 

Facebookissa 

         ja 

Instagramissa!

 

 

  



9.-12.6.       Lippukunnan kesäleiri [su, se, ta, sa, va, ai] 

 

Heinäkuu 

20.-28.7.     ROIHU [2004 ja sitä aiemmin syntyneet] 
 

 

 

HaHan juhlavuosi on täynnä 
toimintaa! 

Lippukuntamme viettää tänä 

vuonna kunnioitettavat 50 

vuotta, mikä näkyy myös 

juhlavuoden monipuolisessa 

ohjelmassa. Vuosi 2016 on 

täynnä mahtavia tapahtumia, 

joista osa on tarkoitettu myös 

lippukuntalaisten 

perheenjäsenille. Juhlavuoden 

päätapahtumia ovat:  

 



 Kolon tuparit ja 

juhlavuoden avajaiset 

7.2. klo 10-13 

 Lippukunnan kesäleiri 9.-

12.6. 

 Puluvuoren Pyllerrys -

kisa 2.-4.9. 

 Juhlagaala 

marraskuussa 

Tämän lisäksi juhlavuosi näkyy 

koko vuoden viikkotoiminnassa 

pienin aktiviteetein. Somessa 

voit seurata juhlintaa hashtagilla 

#haha50 

 

Kysymyksissä ota yhteyttä 

juhlavuosivastaava Tiiaan, 

tiia.merenheimo@gmail.com 
 

Uuden kolon tuparit 7.2. 

Vietämme HaHan uuden kolon 

tupareita, joihin ovat tervetulleita 

sekä lapset että vanhemmat. 

Näitä tupareita ei kannata 

ohittaa! Kuvaamme mm. koko 

vuoden ajan omaa Robin-

musavideotamme.  

 Aika: Sunnuntai 7.2.2016 

klo 10-13 

 Paikka: HaHan uusi kolo, 

 



Hannuksenkuja 4 a  

Ilmoittaudu sähköisellä 

lomakkeella 31.1.2016 

mennessä 

http://bit.ly/1Ky80gI 

 Parkkeeraus: 

Plantagenin pihalle, siitä 

600 metrin kävely kololle 

 Bussit: 3, 12, 12B, 46, 

143, 143A, 143AT, 143K, 

143T, 145, 145N, 147N 

ja 543 pysähtyvät lähellä 

koloa 

 Varusteet: huivi, 

säänmukaiset vaatteet 

(olemme koko ajan 

ulkona), ruokailuvälineet, 

kynä 

Tervetuloa! 

  

Jos ilmenee kysyttävää, ota 

yhteyttä    

laura.setala@pp.inet.fi 
 

Uusi kolo! 

Olemme muuttaneet uuteen koloon 

osoitteeseen Hannuksenkuja 4 A 41. 

Tilat ovat hienot, ja kotiudumme 

kololle varmasti nopeasti. 

 

 

 



Kololle saapuessa on syytä 

huomioida seuraavat asiat: 

- Kolon eteen EI saa ajaa autolla 

tilanpuutteen vuoksi. 

- Kololle jättämis- ja hakuohjeet on 

lähetetty sähköpostilla, noudatathan 

niitä. 

- Heijastinta on syytä käyttää, sillä 

sekä Hannuksentiellä että 

Hannuksenkujalla on vilkas liikenne 

iltaisin. 

 

Mikäli asiasta on jotain kysyttävää, 

ota yhteyttä omiin johtajiisi. 
 

Haukkavuoren Haaksirikko -
kesäleiri 9.-12.6. 

Haukkavuoren Haaksirikko -

kesäleiri 9.-12.6. on tarkoitettu 

kaikille ikäkausille. Tule mukaan 

auttamaan pelastamaan 

juhlavuositoimikunta autiolta 

saarelta! 

 

Kesäleirikirjeitä jaetaan 

kokouksissa 1.2. eteenpäin. 

Ilmoittautuminen tapahtuu 

kuksan kautta, ja 

ilmoittautumisen linkki löytyy 

Hahan nettisivuilta 

"tapahtumailmoittautumiset" -

alasivulta. 
 

 



Partioon aikuisena? 

Kadehditko lapsesi harrastusta? 

Haluaisitko itsekin päästä 

osallistumaan partion ihmeelliseen 

maailmaan, muttet vain tiedä, 

miten? Tai et ole varma, osaatko? 

Ei hätää - meille kaikenkokoinen 

apu on suuri apu! Haemme uusia 

sudenpentulaumanjohtajia eli 

akeloita, mutta myös retkiapu, 

kokousapu tai muu osaaminen 

mitä haluat tarjota otetaan ilolla 

vastaan! Kokemusta partiosta ei 

tarvitse entuudestaan olla, riittää, 

että on innostunut oppimaan ja 

kokemaan uutta. 

 

Jos kiinnostuit, ota yhteytä Lauraan 

laura.setala@pp.inet.fi 
 

 

 

Kysymyksissä ota yhteyttä lippukunnanjohtajaan 

Laura Setälä 

laura.setala@pp.inet.fi 

040 7385643 

 

  

 

 

 


