HaHan huhtikuun 2018 uutiskirje

Tässä uutiskirjeessä on:
- Tulevat tapahtumat
- Lippukunnan yhteiset asiat
- Sudenpennut
- Seikkailijat
- Tarpojat
- Johtajat
- Johtajien yhteiset asiat
- Samoajat
- Vaeltajat
- Aikuiset

TULEVAT TAPAHTUMAT
Huhtikuu
13.-15.4.
14.4.
20.-22.4.
22.4.
14.-16.4.
23.-29.4.
26.4.
27.4.
28.4.
29.4.

Vimma-viikonloppu samoajille
Piirin tarpojien taitopäivä
Himpuloiden oma retki (vaeltajat)
ELLI:n johtajahuoltopäivä (samoajat, vaeltajat, aikuiset)
Pääsiäisretki (Kultamansikat)
Partioviikko (vk 17)
Maailman 6. nopein PT-kisa (vaeltajat, aikuiset)
Partiojohtajien juhlaillallinen (vaeltajat, aikuiset)
Törmä – seikkailijoiden ja tarpojien kevätmestaruuskilpailu
SuperSupe –sudenpentutapahtuma
Perhepartion retki (pvm. ilm. myöhemmin)
ELLI:n KITT tarpojille (pvm. ilm. myöhemmin)

Toukokuu
4.-6.5.
5.-6.5.
10.5.
11.-13.5.
12.5.
18.-20.5.
18.-20.5.
23.5.
25.-27.5.
28.-31.5.
30.5.
31.5.

Liftareiden oma retki (tarpojat)
Piirin kevät-kisa Kuutamokeikka (tarpojat, samoajat, vaeltajat, aikuiset)
ELLI:n HeviROK samoajille
Kultamansikoiden oma retki (seikkailijat)
Espoon Vihree -pyöräillen käytävä partiokilpailu (seikkailijoista ylöspäin)
Sudenpenturetki
Hahan ja Loupan tarpojien yhteinen retki
EPT-klubi (samoajat, vaeltajat, aikuiset)
Flaksi – Päpan samoajatapahtuma ja Kliffa-startti
kevään viimeiset kokoukset (vk 22)
Hallituksen kokous
Piirileiri Kliffan perumisoikeus kesätyöturvan tai stipendihaun nojalla päättyy
Perhepartion retki (pvm. ilm. myöhemmin)
ELLI:n sepeli seikkailijoille (pvm. ilm. myöhemmin)

LIPPUKUNNAN YHTEISET ASIAT
Kolon löytötavarat
Kololle on kertynyt paljon löytötavaroita, ja jos tunnistat oheisista kuvista omasi, käy hakemassa
pois: http://bit.ly/hahaloytotavarat.
Nämä sekä uudet löytötavarat ovat kololla kevään ajan, mutta kesällä kololle jääneet tavarat
lahjoitetaan pois.

SUDENPENNUT
SuperSupe 29.4.
Kevään paras sudenpentutapahtuma tulee jälleen - lähde
mukaan selvittämään SuperSupen kadonneen viitan
arvoitusta Laakson ratsastuskentän ympäristöön Helsinkiin
sunnuntaina 29.4.! Tapahtumaan voi ilmoittautua
laumakohtaisesti Kuksassa 15.4. mennessä. Lisätietoa
tapahtumasta:
https://www.paakaupunkiseudunpartiolaiset.fi/tapahtumat/sup
ersupe-2018/.
Sudenpenturetki 18.-20.5.
Hahan sudenpentujen yhteinen retki järjestetään 18.-20.5.
Vantaalla Kuusituvalla. Lähtö on Plantagenin parkkipaikalta perjantaina klo 17.30, ja retki päättyy
sunnuntaina klo 13. Sekä retkelle meno että sieltä paluu tapahtuu vanhempien kyydeillä. Lisätietoa
retkestä ja mukaan tarvittavista tavaroista saat retkikirjeestä, joka lähetetään koteihin viikolla 15 tai
16. Tervetuloa mukaan!

SEIKKAILIJAT
Kevään kisat: Espoon Vihree 12.5. ja Törmä 28.4.
Keväällä järjestetään kaksi partiotaitokisaa, joihin seikkailijat voivat osallistua, EPT:n Espoon
Vihree (http://ept.fi/tapahtumat/espoonvihree/) ja Päpan partiotaitokilpailu Törmä
(https://www.paakaupunkiseudunpartiolaiset.fi/tapahtumat/torma-2018/).
Espoon Vihree on pyörillä käytävä päiväkilpailu, joka kisataan tänä vuonna prinsessa-teemalla
lauantaina 12.5. Etelä-Espoon alueella. Ilmoittautuminen päättyy 20.4. Traditio-Törmä järjestetään
tällä kertaa Vantaalla partioviikon lauantaina 28.4, ja ilmoittautua voi 11.4. asti.

TARPOJAT
Kansainväliset leirit / Charnwood 27.7.-3.8.2019
Charnwood, yli 10-vuotiaille suunnattu kansainvälinen partioleiri järjestetään Englannissa,
Leicestershiren kreivikunnassa sijaitsevassa Heather-nimisessä kylässä 27.7.-3.8.2019. Lisätietoa
leiristä: http://charnwood.org. Ilmoittautuminen leirille aukeaa myöhemmin tänä vuonna.

Kevään kisat: Espoon Vihree 12.5. ja Törmä
28.4.
Espoon Vihree ja Törmä –kilpailut on suunnattu
myös tarpoja-ikäisille (ks. info kohdassa
seikkailijat).
Hahlo-retki 18.-20.5.
Tule mukaan Haukkavuoren Haltioiden ja
Lounapartion tarpojien yhteiselle retkelle 18.-20.5!
Retki järjestetään Nuuksion Ruuhijärvellä
Korvenkolkassa ja luvassa on yhteistä hengailua,
hyvää ruokaa ja ystävyyttä yli lippukuntarajojen.
Redukirje lähtee koteihin lähempänä tapahtumaa.

JOHTAJIEN YHTEISET ASIAT
Johtajistokysely
Pyydämme kaikkia lippukunnan johtajia, niin aktiivisesti toimivia kuin ei enää aktiivisesti toimiviakin,
vastaamaan oheiseen johtajistokyselyyn. Kyselyn vastausten perusteella kehitämme ja
parannamme lippukuntaa kaikkien toiveet huomioiden. Linkki johtajistokyselyyn:
http://bit.ly/johtajistokysely
Espoon Vihree 12.5., jossa Mauto-sarja on tarkoitettu johtajaikäisille (ks. info kohdassa seikkailijat
ja tarpojat). Tervetuloa kisaamaan!

SAMOAJAT
Flaksi 25.-27.5.
Tervetuloa samoajaretki Flaksille toukokuussa 25.-27.5! Flaksi järjestetään tänä vuonna piirileiri
Kliffan kunniaksi, ja se toimii Kliffan samoajien etkoina. Redupaikka on salaisuus.
Lisätietoa: https://www.paakaupunkiseudunpartiolaiset.fi/tapahtumat/flaksi-18/.
Ilmoittautuminen loppuu 1.5.

VAELTAJAT
Päpan Maailman 6. nopein partiotaitokilpailu 26.4.
Partioviikolla Länsimetron varrella järjestettävä vaeltajille ja aikuisille suunnattu parin tunnin
partiotaitokilpailu, joka antaa mahdollisuuden karata pois arjen pyörteistä ja testata omia partio- ja
muita taitoja. Lisätietoa:
https://www.paakaupunkiseudunpartiolaiset.fi/tapahtumat/maailman-5-nopein-partiotaitokilpailu-2/
Kerää oma 3-4 hengen joukkueesi ja ilmoittaudu mukaan 22.4. mennessä!
SP:n vaeltajatapahtuma Väre 31.8.-2.9.
Kaikkien aikojen paras vaeltajatapahtuma kutsuu juuri sinut mukaan! SP:n järjestämä Väre on
suunnattu 18-25-vuotiaille vaeltajille, ja se järjestetään Evolla 31.8.-2.9.2018.
Lisätietoa: http://vare.partio.fi/. Tapahtumaan voi lähteä myös tekijäksi, seuraa Värettä somessa ja
netissä!

AIKUISET
Päpan Maailman 6. nopein partiotaitokilpailu 26.4. (ks. info kohdassa vaeltajat)

