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Tässä uutiskirjeessä on:  
- Tulevat tapahtumat 
- Partiolaisten adventtikalenterit 
- Lähde ensi kesänä Kliffalle! 
- Ilmoittaudu retki- tai kokousavuksi 
- Tarvitsetko lainaksi retkivarusteita? 
- Muista maksaa ensi vuoden jäsenmaksu 
- Muista päivittää tietosi Kuksaan jos ne muuttuvat  
 

 

Tulevat tapahtumat 

Joulukuu 

5.12.  Itsenäisyyspäivän lipunnosto 5.12. klo 18 Espoonlahden kirkolla  
6.12. Itsenäisyyspäivän jumalanpalvelus klo 11 Espoonlahden kirkolla (su, se, ta, sa, va,ai) 
7.12.  ELLI:n joulusauna 
10.12.   Perhepartion retki Hanikan luontopolulle 
15.-17.12.  Jouluretki Kavalahdessa, ilmoittautuminen Kuksassa 8.12. asti (su, se, ta, sa, va, ai) 
vko 50   Kokoukset loppuvat 
(11.-17.12.) 
 
Tammikuu 

vko 3  Kokoukset alkavat            
(15.-21.1.)      
 
25.1.  Lippukunnan vanhempainilta Iivisniemen seurakuntasalissa klo 19 
 
 Johtajiston kaudensuunnittelu (ajankohta ilmoitetaan myöhemmin) 
 
 
 
 
 
 



 
Partiolaisten adventtikalenterit 
 
Partiolaisten adventtikalenterikampanja alkoi 15.10. ja 
myyntiaika jatkui joulukuun alkuun asti. 
Adventtikalentereiden myyminen on lippukuntamme 
tärkein oman varainhankinnan muoto. Adventtikalenteri 
maksaa 7,00€ ja siitä lippukunnalle tulee 2,90€. 
 
Kun kalenterit on saatu myytyä, kalenterirahat tilitetään 
lippukunnan tilille FI33 1112 3000 3678 44 viitteellä 
5555. Tilitetyistä kalentereista palautetaan ryhmänjohtajalle kuitti joko tulostettuna tai 
sähköpostitse, jolloin hän pystyy seuraamaan ryhmänsä myyntiä. 
 
Muistattehan myös, että kaikki myymättömät kalenterit tulee palauttaa kololle perjantaihin 8.12. 
mennessä. Mikäli näyttää siltä, että kalentereita on tullut otettua kotiin liian suuri määrä, 
kalentereita voi palauttaa kololle koska tahansa. Näin kalenterit saadaan uudelleen kiertoon ja 
mahdollisesti myydyksi.  
 
Kalenterin voi ostaa myös netistä: https://www.adventtikalenteri.fi/osta/ 
 
Iloista joulun odotusta! 
 
Mikäli kalenterikampanjasta herää kysyttävää, otattehan yhteyttä lippukunnanjohtajaamme 
Lottaan, lotta.konttas@gmail.com. 
 
 
 
 
Lähde ensi kesänä Kliffalle! 
 
Mikä adjektiivi kuvaa partiota parhaiten? Paras? Hauska? 
Kliffa? Partiossa yksi hienoimmista asioista on hauskan 
pitäminen ja yhdessä tekeminen. Siksi kannattaakin lähteä 
ensi kesänä Pääkaupunkiseudun Partiolaisten piirileiri 
Kliffalle, joka kokoaa yhteen kokoaa yli 5 500 partiolaista ja 
seikkailunhaluista tyyppiä Evolle! Kliffa on suunnattu kaikille 
ikäkausille. Myös perheet ja partioon tutustujat ovat 
tervetulleita, ja Kliffalle osallistuu lisäksi ulkomaalaisia 
partiolaisia. 
 
Leirin ajankohta on 23.–31.7.2018, joista sudenpennut viettävät kanssamme leirin alkuosan, eli 
23.–26.7. Ilmoittautuminen leirille alkaa 15.1. ja loppuu 5.3. Myös Haha osallistuu lippukuntana 
Kliffalle, ja tavoitteena on saada mukaan kattava osallistujajoukko kaikkien ikäkausien edustajia. 
 
Ethän missaa ensi kesän parasta leirikokemusta, Kliffalla nähdään! 
 
Lue lisää Kliffan kotisivuilta ja seuraa Facebookissa www.facebook.com/Kliffa2018/  sekä 
Instagramissa hashtagilla #kliffa2018. 
 
 
 
 
 



Ilmoittaudu retki- tai kokousavuksi 
 
Onko sinulle jokin erityistaito, jonka haluaisit tulla opettamaan 
esimerkiksi sudenpentukokoukseen tai retkelle? Hallitset sitten 
halonhakkuun tai huovuttamisen, otamme mielellämme apua 
vastaan!  
 
Jos sinulla on ideoita siitä kuinka juuri sinä voisit avuksi 
Hahassa, ota yhteyttä lippukunnanjohtajaamme Lottaan, 
lotta.konttas@gmail.com.  
 
 
 
 
 
 
Tarvitsetko lainaksi retkivarusteita? 
 
Kiinnostaisiko leirille lähteminen mutta varusteet uupuvat? Hahan jäsenillä ja heidän huoltajillaan 
on mahdollisuus lainata ilmaiseksi retkelle tai leirille lippukunnan varusteita, joita ovat lasten ja 
aikuisten rinkka, makuupussi, makuupussilakana, makuualusta ja puukko. 
 
Varusteiden lainaamisesta lisätietoja antaa kalustovastaavamme Kaisla, 
kaislahellsten@gmail.com. 
 
 
 
Muista maksaa ensi vuoden jäsenmaksu  
 
Muistathan maksaa ensi vuoden jäsenmaksun, jonka laskutus alkoi syksyn aikana. Lasku on tullut 
sähköpostitse Kuksassa olevien lapsesi tietojen perusteella. Jäsenkortin voi tulostaa Kuksasta. 
 
Jäsenmaksuun voi hakea myös vapautusta, ja se myönnetään taloudellisin, sosiaalisin ja 
terveydellisin perustein. Myös retkimaksuista voi saada Hahassa vapautuksen samoilla perusteilla. 
Retkimaksuvapautuksiin liittyen ota yhteyttä lippukunnanjohtajaamme Lottaan, 
lotta.konttas@gmail.com. 
 
Katso lisätietoja jäsenmaksuista. 
 
 

Muista päivittää tietosi Kuksaan jos ne muuttuvat 

Käythän tarkistamassa, että lapsesi tiedot ovat jäsenrekisteri Kuksassa oikein sekä päivittää sinne 
myös esimerkiksi omien yhteystietojesi muutokset. Yhteystiedot ovat tärkeä pitää ajan tasalla, sillä 
Kuksan kautta lähetetään mm. jäsenmaksulasku ja muita tärkeitä tiedotteita. Kuksaan pääset 
kirjautumaan PartioID-tunnuksella. 
 
Katso lisätietoja jäsentietojen päivittämisestä. 
 
Kuksaan liittyvissä kysymyksissä ota yhteyttä Hahan jäsenrekisterivastaava Tiinaan, 
tiina.lohela@gmail.com. 
 


