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

Eikö uutiskirje näy oikein? 
Klikkaa tästä. 
  

 

  

HaHan maaliskuun uutiskirje ja 50 kuvaa 
kolon tupareista 

Tulevat tapahtumat 
 

Huhtikuu 

9.4.             Seikkailijoiden päiväretki Pirttimäessä [se] 

16.4.           Supersupe [su] 

17.4.           Perhepartion kokous 

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] 

14.-15.5      Sudenpenturetki [su] 

15.5.           Perhepartion kokous 

15.5.           Hallitus klo 16 

21.5.           Sepeli [se] 

 

Kesäkuu 

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

 

Heinäkuu 

Tykkää meistä 

myös 

Facebookissa 

         ja 

Instagramissa!

 

 

  



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

 

 

Fiilistelyä tupareista 

Ihkauuden kolomme tupareita ja 

juhlavuoden avajaisia vietettiin 

Hannuksenkujalla sunnuntaina 7.2. 

Osallistuneita oli runsaasti niin nykyisistä 

jäsenistä edellisiin lippukunnanjohtajiin. 

Katso kaikki kuvat Flickristä.  

 

 



 

 

 

 

 

  
 

Tervetuloa perhepartioon! 

HaHa on aloittamassa 

perhepartiotoiminnan, joka on partion 

kaltaista toimintaa kohderyhmänään 

alle kouluikäiset lapset 

vanhempineen. Lapset 

osallistuvat kokouksiin aina oman 

aikuisen kanssa. 

  

Perhepartio kokoontuu n. kerran 

kuussa sunnuntaisin yleensä ulkona 

riippuen päivän teemasta. Osallistujia 

ei ole järjestäjän toimesta vakuutettu 

 



– perheet siis osallistuvat omalla 

vastuullaan. Mukaan pääsee 

ilmaantumalla kokoontumispaikalle. 

Tietoa kokoontumisista saat HaHan 

Fb-sivulta sekä kolon ilmoitustaululta 

ja lisätietoja perhepartiosta 

HaHan nettisivuilta. Tervetuloa 

mukaan! 

  

Lisätietoja: Kaisa Särkkä-Pakkala, 

kaisa.sarkkapakkala@gmail.com 
 

Partioviikon huipennus 
Kohtaaminen 24.4. 

Kaikille avoin Kohtaaminen-

tapahtuma järjestetään partioviikon 

sunnuntaina 24.4. Tapahtuma alkaa 

partiomessulla Helsingin Vanhassa 

kirkossa klo 10. Klo 11–14 

järjestetään ikäkausikohtaista 

ohjelmaa ja klo 14–16 kokoonnumme 

yhteisohjelmaan Senaatintorille. Yli 

15-vuotiaille on illalla tarjolla vielä 

johtajabileet klo 18–21. Tapahtuma 

maksaa 16 €/osallistuja sisältäen 

tapahtuman aikaiset kuljetukset ja 

lämpimän lounaan. Osallistuessa 

messuun lähtö tapahtumaan on klo 9 

kololta. Tapahtumaan toivotaan 

mukaan perheitä, jotta saattajia olisi 

mahdollisimman monta. 

 

Ilmoittaudu mukaan palauttamalla 

 



lomake 28.3. mennessä kololle tai 

sähköpostitse Mika 

Alastalolle, mika.alastalo@elisanet.fi. 

Lue lisää Kohtaamisesta ja muista 

partioviikon tapahtumista Päpan 

nettisivuilta. Ilmoittautuneille 

lähetetään erillinen ohje käytännön 

asioista. 
 

Haukkavuoren Haaksirikko -
kesäleiri 9.-12.6. 

Olethan jo kuullut HaHan omasta 

kesäleiristä, Haukkavuoren 

Haaksirikosta! Hahalaiset 

haaksirikkoutunut Elisaarelle 9.-12.6, 

tarpojat jo 8.6!  

 

Ilmoittautuminen on nyt käynnissä ja 

sen viimeinen päivä on 30.4. 

Ilmoittaudu leirille HaHan nettisivuilta 

ilmoittautumiset -osiossa. Myös 

vanhemmat pääsevät osallistumaan 

leirille vierailupäivän merkeissä. 

Leirillä on luvassa huippukivaa 

ohjelmaa aina sudenpennuista 

aikuisille! Miten olisikaan parempi 

viettää HaHan juhlavuotta kuin 

yhdessä leirillä!  

  
 

 

 

Kysymyksissä ota yhteyttä lippukunnanjohtajaan 

Laura Setälä 

laura.setala@pp.inet.fi 

040 7385643 

 

  



 

 

 


