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Tässä uutiskirjeessä on: 

- Tulevat tapahtumat 
- Lippukunnan yhteiset asiat 
- Johtikset 
 
 

TULEVAT TAPAHTUMAT 

Toukokuu 

28.-31.5.  kevään viimeiset kokoukset (vk 22) 
30.5.  Hallituksen kokous 
30.5.  ELLI:n yhteisvastuutapahtuman suunnittelukokous klo 18 Sodessa 
31.5.  Piirileiri Kliffan perumisoikeus kesätyöturvan tai stipendihaun nojalla päättyy 

Perhepartion retki 
 
Kesäkuu 

3.6.           Hahan ja Kavan seikkailijatapaaminen  
                 ELLI:n kesägrillaus johtajille  
 
Heinäkuu 

23.-31.7.   Pääkaupunkiseudun Partiolaisten piirileiri Kliffa http://www.kliffa2018.fi/kliffa/ 
23.7.-2.8.  Roverway Alankomaissa  
 
Elokuu 

10.-12.8.  Johtisretki Mylliksellä  
13.-16.8. kokoukset alkavat (vk 33) 
19.8.  EPT:n rantalentisturnaus  
31.8.-2.9.  Vaeltajatapahtuma Väre Evolla  

Ryhmänohjaajakurssi (ROK) kaupunki-ilta 1  
24.-26.8.  Ryhmänohjaajakurssi (ROK) metsäviikonloppu  

Hallituksen kokous 
 

 

http://www.kliffa2018.fi/kliffa/


LIPPUKUNNAN YHTEISET ASIAT 

Kokoukset  

Kokoukset loppuvat viikolla 22 ja jatkuvat syksyllä viikolla 33, ellei ryhmän johtaja toisin 
ilmoita. Tästä tulee myös syksyn alussa kirjeet koteihin. 

 

Piirileiri Kliffa 

Kesän huikein tapahtuma Kliffa on tulossa heinäkuussa 23.-
31.7., siellä nähdään! Kliffa-tunnelmaan pääset parhaiten 
kuuntelemalla leirin virallista leiribiisiä ”Yhdessä enemmän 
uutta”.  Biisi on kuunneltavissa YouTubessa ja Spotifyssa. 

Johtajat huom! Muistakaa ilmoittautua rakennus- ja purkuleirille 
viimeistään 1.6. Kuksassa! Rakennusleiri on 19.7.-22.7. ja 
purkuleiri 31.7.-5.8., kaikki yli 15-vuotiaat ovat tervetulleita 
mukaan. Lue lisää Kliffan sivuilta: http://www.kliffa2018.fi/. 

 

Halkoja 

Ai että mikä Halkoja? No lippukunnan oma blogi, tietysti! Halkoja on partioviikolla aloitettu 
hahalaisten oma blogi, jonka kautta voi päästä kurkistamaan kokouksiin ja reduille, mutta 
myös pohtimaan partion ihanteita ja arvoja. Linkki Halkojaan löytyy Hahan nettisivuilta, tai 
tästä: https://halkojahaha.wordpress.com/. Käy vilkaisemassa! 

 

Onko sinusta johtikseksi? 

Hei partiolaisen vanhempi tai huoltaja! Kiinnostaisiko sinua ryhtyä johtamaan ryhmää 
partiolippukunnassa? Ryhmän johtaminen on erinomainen ja hauska tapa oppia uutta, 
eikä siihen tarvitse aiempaa kokemuksesta partiosta. Mikäli tämä kuulostaa kiinnostavalta, 
ota yhteyttä lippukunnanjohtaja Lotta Konttakseen (puh. 050 517 8795 tai sähköpostitse 
lotta.konttas@gmail.com)! 

 

JOHTIKSET 

Kokousideakansio 

Driveen on luotu uusi kokousidea-kansio. Kansion tarkoituksena on jakaa ryhmänjohtajien 
kesken hyviä vinkkejä ja ideoita kokouksiin eli kannattaa käydä vilkaisemassa! Mikäli 
sinulla itselläsi on jokin hyvä idea kokoukseen, voit käydä vapaasti lisäämässä sen 
kansioon, niin muutkin johtajat voivat hyödyntää kyseistä ideaa kokouksissaan. Kansion 
löydät täältä. 

Tietosuoja-asetus (GDPR) 

Mikäli et ole vielä lukenut aiemmin spostilla jaettua tiivistelmää GDPR:n sisällöstä, lue se 
mahdollisimman pian täältä. Tämän tietosuoja-asetuksen sisältö on tärkeä ja kaikkien 
lippukunnan johtajien tulee lukea se. Ohje on suunnattu PäPan luottiksille, joten piirin 
kursseja koskevat asiat eivät koske lippukunnan pesteissä toimivia. 

https://www.youtube.com/watch?v=_4RT56S_9cE&feature=youtu.be
https://open.spotify.com/album/0I41XC2alciPPQpKBeOzvl?si=FujtrN0xRLu0aB91wJXUqg&fo=1
https://kuksa.partio.fi/Kotisivut/tilaisuus_ilmoittaudu.aspx?Id=20065
http://www.kliffa2018.fi/
https://halkojahaha.wordpress.com/
mailto:lotta.konttas@gmail.com
https://drive.google.com/open?id=1IxkA7Q-YWA9gGUYslRWo-_fEtLjd3RLG
https://drive.google.com/open?id=1p7AxuS3EtM7TfbTuuiXzvwoiEJBQy-UO

