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Tulevat tapahtumat
Joulukuu
vk 51(17.-20.12.) kokoukset loppuvat
20.12. Puurojuhla
Tammikuu
vk 2 tai 3 kokoukset alkavat
Helmikuu
1.2. Samoajat Gone Wild
1.-3.2. Kultamansikoiden retki
8.-10.2. Johtisretki
9.-10.2. Piirin talvipartiotaitokisat Napakelkka
10.2. EPT:n lumiveistoskisa
13.2. Päpan vaeltajaohjelmailta
15.-17.2. EPT:n puukkokurssi vaeltajille
Maaliskuu
1.-3.3. Superlaamojen retki
2.-3.3. Eksymä talvi-SM-kisat Kokkolassa
Huhtikuu
6.4. EPT:n tarpojatapahtuma

12.-14.4. Liftareiden retki
12.-14.4. EPT:n Vimma viikonloppu samoajille
12.-14.4. Päpan K-18 Huhtivaellus
13.4. Päpan tarpojien taitopäivä
27.4. Törmä
Toukokuu
3.-5.5. Nachokikien ja Viemärikirahvien retki
4.5. Piirin kevätkisat
11.5. Espoon vihree
11.5. Supersupe
17.-19.5. Sudariretki
17.-19.5. Ömeising Reissu autosuunnistuskilpailu
18.5. Kevät-SM-kilpailu Jätti
22.5. EPT-klubi EPT:n luottiksille, johtokolmikoille ja luotseille
Kesäkuu
13.-17.6. Päpan samoajaleiri
Lippukunnan yhteiset asiat
Viimeiset kokoukset vk 51(17.-20.12.)
Joulu lähestyy kovaa vauhtia ja tämä tarkoittaa sitä, että partion syyskausi on pian ohitse.
Viimeiset kokoukset järjestetäänkin viikolla 51 ja tämän jälkeen koko lippukunta lähtee
talvilomalle. Talvilomalta palaillaan joko viikolla 2 tai 3 riippuen oman lauman/ryhmän/vartion
johtajan ohjeistuksista.
Puurojuhla 20.12.
Hahan puurojuhla järjestetään 20.12. Soukan kappelilla klo 18-20. Tervetulleita ovat kaikki
hahalaiset perheineen ja ystävineen. Luvassa puuron lisäksi paljon kivaa ohjelmaa ja
mahdollisuus myydä vanhoja tavaroita kirpparilla. Pyydämme kaikkia osallistuvia
ilmoittautumaan kuksaan viimeistään ti 18.12. täältä:
https://kuksa.partio.fi/Kotisivut/tilaisuus_ilmoittaudu.aspx?Id=24026, jotta osaamme varata
tarpeeksi puuroa. Mikäli haluaisit tulla auttamaan, ota yhteyttä Laura Setälään (puh. +358 40
738 5643, sposti: laura.setala@pp.inet.fi).
EPT:n lumiveistoskisa 10.2.
EPT järjestää kaikille sudenpennuille ja lapsenmielisille suunnatun lumiveistoskisan ja
talviriehan Leppävaaran urheilupuistossa 10.2. klo 10-14. Kisavartion tulee ilmoittautua
kisaan osoitteeseen
https://www.paakaupunkiseudunpartiolaiset.fi/tapahtumat/lumiveistoskisa-ept/ myöhemmin
ilmestyvästä linkistä ennen tapahtumaa. Paikan päältä löytyy myös muuta ohjelmaa ja
lumiveistoskisaa voi myös mennä seuraamaan.

Seikkailijat
Törmä 27.4.
Vuotuinen päiväsarjojen piirinmestaruuskisa Törmä on tulossa jälleen! Tänä vuonna kilpailun
järjestää Etelä-Helsingin lippukunnat. Lisää tietoa ja ilmoittautumislinkin voit löytää
osoitteesta https://www.paakaupunkiseudunpartiolaiset.fi/tapahtumat/torma-2019/
lähempänä tapahtumaa.

Tarpojat
Piirin talvipartiotaitokisat Napakelkka 9.-10.2.
Nummen Samoojat kutsuu kaikki Uudenmaan partiopiirin ja Pääkaupunkiseudun
partiolaisten alueiden partiolaiset Napakelkka-talvimestaruuskisoihin Lohjalle! Kisoissa
kilpaillaan kahdessa päiväsarjassa ja neljässä yösarjassa. Lisää tietoa ja ilmoittautuminen
osoitteessa
https://www.paakaupunkiseudunpartiolaiset.fi/tapahtumat/piirin-talvipartiotaitokisat-napakelk
ka/.
Huom! Ilmoittautuminen on jo auki. Vartionjohtaja voi ilmoittaa vartion kilpailuun Kuksan
kautta 20.1. asti.
Eksymä talvi-SM-kisat Kokkolassa 2.-3.3.
Pohjanmaan partiolaiset toivottavat kaikki tervetulleiksi talvi-SM-kisoihin Kokkolaan. Kisoissa
kilpaillaan kahdessa päiväsarjassa ja neljässä yösarjassa. Kisassa päiväsarjat etenevät
hiihtäen ja yösarjat etenevät ensimmäisen päivän hiihtäen ja toisen päivän jalkaisin.
Kilpailukutsun, lisätietoa ja ilmoittautumislinkin voit löytää osoitteesta http://eksyma.partio.fi/.
Huom! Ilmoittautuminen on jo auki. Vartionjohtaja voi ilmoittaa vartion kilpailuun Kuksan
kautta 11.2. asti.
Päpan tarpojien taitopäivä 13.4.
Tarpojien taitopäivä saapuu taas! Vuonna 2019 aamupäivä vietetään Kaupunki-tarpon
parissa ja iltapäivä Minäminä-tarpon parissa. Paikan päälle voi tulla kavereiden kanssa tai
ilman, kavereita saa myös paikan päältä! Lisää tietoa osoitteessa
https://www.paakaupunkiseudunpartiolaiset.fi/tapahtumat/tarpojien-taitopaiva-3/.
Ilmoittautuminen aukeaa myöhemmin.
Törmä 27.4.
Vuotuinen päiväsarjojen piirinmestaruuskisa Törmä on tulossa jälleen! Tänä vuonna kilpailun
järjestää Etelä-Helsingin lippukunnat. Lisää tietoa ja ilmoittautumislinkin voit löytää
osoitteesta https://www.paakaupunkiseudunpartiolaiset.fi/tapahtumat/torma-2019/
lähempänä tapahtumaa.

Johtajiston yhteiset asiat
Johtisredu 8.-10.2.

Syksyn johtisredun peruunnuttua johtiksille järjestetään helmikuussa oma redu! Tervetuloa
viettämään aikaa maailman mahtavimman porukan, Hahan johtajiston, kanssa. Lisää tietoa
tästä tulossa lähempänä tapahtumaa.
Piirin talvipartiotaitokisat Napakelkka 9.-10.2.
Nummen Samoojat kutsuu kaikki Uudenmaan partiopiirin ja Pääkaupunkiseudun
partiolaisten alueiden partiolaiset Napakelkka-talvimestaruuskisoihin Lohjalle! Kisoissa
kilpaillaan kahdessa päiväsarjassa ja neljässä yösarjassa. Lisää tietoa ja ilmoittautuminen
osoitteessa
https://www.paakaupunkiseudunpartiolaiset.fi/tapahtumat/piirin-talvipartiotaitokisat-napakelk
ka/. Huom! Ilmoittautuminen on jo auki. Vartionjohtaja voi ilmoittaa vartion kilpailuun Kuksan
kautta 20.1. asti.
Eksymä talvi-SM-kisat Kokkolassa 2.-3.3.
Pohjanmaan partiolaiset toivottavat kaikki tervetulleiksi talvi-SM-kisoihin Kokkolaan. Kisoissa
kilpaillaan kahdessa päiväsarjassa ja neljässä yösarjassa. Kisassa päiväsarjat etenevät
hiihtäen ja yösarjat etenevät ensimmäisen päivän hiihtäen ja toisen päivän jalkaisin.
Kilpailukutsun, lisätietoa ja ilmoittautumislinkin voit löytää osoitteesta http://eksyma.partio.fi/.
Huom! Ilmoittautuminen on jo auki. Vartionjohtaja voi ilmoittaa vartion kilpailuun Kuksan
kautta 11.2. asti.

Samoajat
Samoajat Gone Wild 1.2.
Tervetuloa valon pilkahdukseen keskellä pimeää helmikuuta, nimittäin SGW:hen! Paikan
päällä luvassa live-musiikkia, DJ New Dimension sekä kilokaupalla glitteriä. Tämän vuoden
teema on Black and White, ja jokainen, joka tuo EVP-kaverin mukaan, saa molemmille liput
vain 10 eurolla. Lisätietoa osoitteessa
https://www.paakaupunkiseudunpartiolaiset.fi/tapahtumat/samoajat-gone-wild-3/
Huom! Ilmoittautuminen on jo käynnissä, mutta ilmoittautua voi tapahtuman alkuun asti.
EPT:n Vimma-viikonloppu samoajille 12.-14.4.
EPT järjestää kaksi kertaa vuodessa samoajaikäisille ohjelmantäyteisen Vimma-viikonlopun,
ja ensi keväänä se järjestetään 12.-14.4. Tule siis mukaan viettämään unohtumatonta
viikonloppua yhdessä muiden samoajaikäisten kanssa! Lisää tietoa osoitteessa
http://ept.fi/tapahtumat/vimma/
Huom! Redun ilmoittautuminen ei ole vielä auki, mutta jos kiinnostaa, ilmoittautumisen
avautumista kannattaa seurata tiiviisti, sillä redun osallistujamäärä täyttyy usein hyvin
nopeasti.
Törmä 27.4.
Vuotuinen päiväsarjojen piirinmestaruuskisa Törmä on tulossa jälleen! Tänä vuonna kilpailun
järjestää Etelä-Helsingin lippukunnat. Lisää tietoa ja ilmoittautumislinkin voit löytää
osoitteesta https://www.paakaupunkiseudunpartiolaiset.fi/tapahtumat/torma-2019/
lähempänä tapahtumaa.

Vaeltajat
Päpan vaeltajaohjlemailta 13.2.
Vaeltajaohjelmaillassa vaeltajat, vaeltajaluotsit ja vaeltajien luotsaamisesta kiinnostuneet
aikuiset pääsevät tutustumaan vaeltajaohjelmaan Päpan vaeltajatoimikunnan ja
asiantuntevien kouluttajien johdolla. Mikäli siis vaeltajaohjelma on uutta tai ideat ovat
lopussa, kannataa käydä keräämässä vinkkejä. Lisätietoa tapahtumasta osoitteessa
https://www.paakaupunkiseudunpartiolaiset.fi/tapahtumat/vaeltajaohjelmailta-4/.
EPT:n puukkokurssi vaeltajille 15.-17.2.
EPT järjestää kaikille vaeltajille mahdollisuuden rakentaa oman puukon alusta loppuun!
Kurssi toteutetaan päiväkurssina ja sen ohjaajana toimii Nippe Rantanen. Lisää tietoa
tapahtumasta osoitteessa
https://www.paakaupunkiseudunpartiolaiset.fi/tapahtumat/vaeltajatapahtuma/.
Huom! Kurssin ilmoittautuminen ei ole vielä auennut, mutta kurssille mahtuu vain rajoitettu
osallistujamäärä, joten kiinnostuneiden kannattaa seurata lisätietojen ilmestymistä.
Päpan K-18 Huhtivaellus 12.-14.4.
Tervetuloa Päpan ja opiskelijapartiolaisten yhteisvaellukselle! Vaelluksella on vain yksi
aktiviteetti, itse vaeltaminen. Vaellus sopii kaikentasoisille partiolaisille, jotka ovat
kiinnostuneita näkemään Suomen kaunista luontoa hyvässä seurassa. Lisää tietoa
tapahtumasta osoitteessa
https://www.paakaupunkiseudunpartiolaiset.fi/tapahtumat/huhtivaellus/.

Aikuiset
Päpan K-18 Huhtivaellus 12.-14.4.
Tervetuloa Päpan ja opiskelijapartiolaisten yhteisvaellukselle! Vaelluksella on vain yksi
aktiviteetti, itse vaeltaminen. Vaellus sopii kaikentasoisille partiolaisille, jotka ovat
kiinnostuneita näkemään Suomen kaunista luontoa hyvässä seurassa. Lisää tietoa
tapahtumasta osoitteessa
https://www.paakaupunkiseudunpartiolaiset.fi/tapahtumat/huhtivaellus/.

