HaHan syyskuun uutiskirje

Tässä uutiskirjeessä on:
- Tulevat tapahtumat
- Lippukunnan yhteiset asiat
- Seikkailijat
- Tarpojat
- Johtajiston yhteiset asiat
- Samoajat
- Vaeltajat
- Aikuiset

Tulevat tapahtumat
Syyskuu
29.-30.9. Lippukuntaseminaari
29.-30.9. Syys-SM Mökkitiä (tarpojat/samoajat/vaeltajat/aikuiset)
https://mokkitia2018.wordpress.com/
Kettujen seikkailijasiirtymä
Ryhmänohjaajakurssi (ROK) Kaupunki-ilta 2 (samoajat)
ELLI:n KITT (koko ikäkauden tarpojatapaaminen) kaikille ELLI:n (Espoonlahden
lippukunnat) tarpojille
Hallituksen kokous
Lokakuu
5.-7.10. Ryhmänohjaajakurssi (ROK) Kämppäviikonloppu (samoajat)
6.10. Ohitus -vaeltajatapahtuma. Ilmoittautuminen auki 27.9. asti.
7.10. Pinkki -sudenpentukilpailu http://ept.fi/tapahtumat/espoonpinkki/
10.10. EPT:n K-18 ilta http://ept.fi/k-18-ilta/ (vaeltajat, aikuiset)
10.10. ELLI:n Aluetapaaminen & Srk:n yhteistyötapaaminen
14.10. Seikkailijoiden ensiaputapahtuma
17.10. EPT:n syyskokous
21.10. Piirin kokous
26.-28.10. Samoajat EPT:n Vimma-viikonloppu samoajille
http://ept.fi/tapahtumat/vimma/

ELLI:n aluetapaaminen
Ryhmänohjaajakurssi (ROK) Kaupunki-ilta 3 (samoajat)
Perhepartion retki
vk 42 (15.-18.10.) Syysloma kokouksista
Hallituksen kokous
Marraskuu
2.-4.11. Seikkailijaretki
4.11. Hiipivä Haamu http://hh.ilvesveikot.fi/ (tarpojat/samoajat/vaeltaja/aikuiset)
9.-11.11. Tarpojaretki
24.11. EPT Gaala http://ept.fi/ept-kiitosgaala/ (samoajat/vaeltajat/aikuiset)
ELLI:n Sepeli (seikkailija-peli) seikkailijoille
ELLI:n KITT (koko ikäkauden tarpojatapaaminen) kaikille ELLI:n (Espoonlahden
lippukunnat) tarpojille
Perhepartion retki
ELLI:n aluetapaaminen
Syyskokous
Hallituksen kokous
Joulukuu
4.12. ELLI:n joulusauna (samoajat/vaeltajat/aikuiset)
6.12. Itsenäisyyspäivän lipunnosto, HaHan vastuuvuoro
7.-9.12. Samoaja 29H (samoajat)
14.-16.12. Lippukunnan jouluretki
vk 51 (17.-20.12.) kokoukset loppuvat
Perhepartion retki
Hallituksen kokous

Lippukunnan yhteiset asiat
Ohjeita kololle saapumiseen
Syksyn kokousten alettua haluaisimme muistuttaa, että kolon pihaan tyhjille paikoille ja
esim. roskakatoksen eteen ei voi ajaa autolla. Piha on liian ahdas useamman auton
odottaa kokousten loppumista, ja haluamme taata asukkaille mahdollisuuden ajaa
omalle paikalleen kotiinsa. Sähköpostitse lähetetyssä kartassa on merkittynä ne paikat,
mitä kololle jättämisessä ja kololta hakemisessa voi hyödyntää. Auton voi myös hetkeksi
pysäyttää Hannuksenkujalle, kunhan se ei ole muiden tienkäyttäjien tiellä.
Suosittelemme lämpimästi kimppakyytejä aina silloin, kun se on mahdollista, jotta
voimme vähentää liikennettä kolon lähistöllä.
Kysymyksissä viestiä voi laittaa Lotalle, lotta.konttas@gmail.com
tai Lauralle, laura.setala@pp.inet.fi.

Itsenäisyyspäivän lipunnosto 6.12.
Kuten joka vuosi, Espoonlahden alueen partiolaiset nostavat lipun itsenäisyyspäivänä
Espoonlahden kirkolla, ja tänä vuonna tuo vastuu kuuluu hahalaisille. Tervetuloa siis
seuraamaan itsenäisyyspäivän lipunnostoa Espoonlahden kirkolle! Lisätietoja tulossa
lähempänä tapahtumaa.
Jouluretki 14.-16.12.
Tervetuloa jälleen kerran Hahan omalle jouluretkelle! Kuten aina, luvassa on huikeaa
ohjelmaa koko lippukunnan voimin. Lisätietoa tapahtumasta lähempänä sen alkua,
mutta kannattaa laittaa päivämäärä jo kalenteriin.

Seikkailijat
Seikkailijoiden EA-tapahtuma 14.10.
Perinteinen seikkailijoiden EA-tapahtuma on jälleen tulossa. Tapahtuman aikana
seikkailijat pääsevät harjoittelemaan EA-taitojaan useissa eri tilanteissa.
Lisätietoja ja ilmoittautuminen tulossa myöhemmin osoitteeseen:
https://www.paakaupunkiseudunpartiolaiset.fi/tapahtumat/seikkailijoiden-ea-tapahtuma2/
Seikkailijaretki 2.-4.11.
HaHan seikkailijoiden yhteinen retki tulossa jälleen!
Lisää tietoa tapahtumasta myöhemmin, mutta pistä
päivä jo kalenteriin.
Tarpojat
Hiipivä Haamu 4.11.
Vuosittain järjestettävä salapoliisi- ja
kaupungintuntemus kilpailu on tulossa taas! Kilpailu
järjestetään Helsingissä ja se on suunnattu kaikille
tarpojista ylöspäin.
Lisätietoa ja ilmoittautuminen tulossa
osoitteeseen http://hh.ilvesveikot.fi/
Tarpojaretki 9.-11.11.
Syksyllä järjestetään taas jokavuotinen kaikkien Hahan tarpojien yhteinen retki.
Tapahtumasta on tulossa lisätietoa myöhemmin, mutta laita jo päivä kalenteriin.

Johtajiston yhteiset asiat
Hiipivä Haamu 4.11.
Vuosittain järjestettävä salapoliisi- ja kaupungintuntemus kilpailu on tulossa taas!
Kilpailu järjestetään Helsingissä ja se on suunnattu kaikille tarpojista ylöspäin.
Lisätietoa ja ilmoittautuminen 21.10. mennessä osoitteessa: http://hh.ilvesveikot.fi/.
EPT kiitosgaala 24.11.
EPT:n kiitosgaala järjestetään taas kiittämään kaikkia partion parissa työskenteleviä.
Lisätietoa ja ilmoittautuminen: http://ept.fi/ept-kiitosgaala/

Samoajat
ROK Kämppäviikonloppu 5.-7.10
ROK kämppäviikonloppu on suunnattu kaikille, jotka ovat ilmoittautuneet
ryhmänohjaaja-kurssille. Kurssiin kuuluu pakollisena osana vähintään yksi
koulutusviikonloppu, joten kurssilla olijoiden kannattaa kirjoittaa päivämäärä ylös.
Vimma Line 26.-18.10.
Oletko valmis lähtemään viikonlopun mittaiselle elämysmatkalle? Vimma Linellä luvassa
päräyttäviä kisoja ja uhkeita bileitä!
Lisätietoja ja ilmoittautuminen: http://ept.fi/tapahtumat/vimma/
Huom! Tapahtuma on täynnä, mutta voit ilmoittautua varalle 1.10. asti.
Samoaja 2XH 7.-9.12.
Samoajille suunnattu tapahtuma, joka pitää sisällään yli 24 tuntia ohjelmaa. Tule
haastamaan itsesi!
Lisätietoja ja ilmoittautuminen:
https://www.paakaupunkiseudunpartiolaiset.fi/tapahtumat/samoaja-29h/
Huom! Ilmoittautuminen päättyy 11.11.
Vaeltajat
Ohitus 6.10.
Vaeltajille suunnattu rento ja yllätyksellinen tapahtuma yhdessä Uudenmaan piirin
kanssa.
Lisätietoa ja ilmoittautuminen Päpan
nettisivuilla: https://www.paakaupunkiseudunpartiolaiset.fi/tapahtumat/vaeltajien-ohitus/
Huom! Ilmoittautuminen päättyy 27.9.
K-18 ilta 10.10.
EPT järjestää kaikille yli 18-vuotiaille k-18 illan, jonka aikana pääsee pelaamaan
vanhanaikaisia arcade-pelejä, syömään ja juomaan yhdessä muiden kanssa ja
kilpailemaan leikkimielisissä turnauksissa.

Lisätietoa ja ilmoittautuminen: http://ept.fi/k-18-ilta/
Huom! Vain ensimmäiset 50 ilmoittautunutta mahtuvat mukaan, joten kannattaa olla
nopea!

Aikuiset
K-18 ilta 10.10.
EPT järjestää kaikille yli 18-vuotiaille k-18 illan, jonka aikana pääsee pelaamaan
vanhanaikaisia arcade-pelejä, syömään ja juomaan yhdessä muiden kanssa ja
kilpailemaan leikkimielisissä turnauksissa.
Lisätietoa ja ilmoittautuminen: http://ept.fi/k-18-ilta/
Huom! Vain ensimmäiset 50 ilmoittautunutta mahtuvat mukaan, joten kannattaa olla
nopea!

