Hahan kesäkuun uutiskirje

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

Tulevat tapahtumat
Heinäkuu
6.7. Hallituksen kesäkokous klo 11
25.-31.7. Kesäleiri Kaiku
Elokuu
18.8. EPT:n Rantalentisturnaus
23.-25.8. Päpan Draamakurssi
Syyskuu
4.9. Vaeltajaohjelmailta
5.9. Johtajaneuvosto
6.-8.9. ROK-metsäviikonloppu
13.-15.9. Flaksi 2019
21.-22.9. Peluri-Punkku
27.-29.9. Päpan Supersemma
Lokakuu
3.10. Johtajaneuvosto
4.-6.10. ROK-kämppäviikonloppu
5.-6.10. Syys-SM-kilpailu Itäpiste 2019

5.10. Vaeltajien Ohitus
5.10. Päpan Urbaani kaupunkisuunnistus
6.10. EPT:n Pinkki
11.-13.10. EPT:n Vimma-viikonloppu
17.-20.10. Päpan Piirimajakka Loiste
18.-20.10. Samoajaexplo
27.10. Koko lippukunnan koulutuspäivä
Marraskuu
7.11. Johtajaneuvosto
22.-24.11. Hahan jouluredu
30.11. EPT:n Gaala
Joulukuu
5.12. Johtajaneuvosto
Huom! Tulevat päivämäärät päivitetään lippukunnan nettisivujen tapahtumakalenteriin,
kunhan ne varmistuvat. Tapahtumakalenteri löytyy osoitteesta
https://haukkavuorenhaltiat.net/ajankohtaista-2/tapahtumakalenteri/

Lippukunnan yhteiset asiat
Hyvää kesää!
Taas yksi partiolukuvuosi on saatu päätökseen ja monet ovatkin jo kesälaitumilla. Tämän
johdosta lippukunta haluaa toivottaa kaikille hyvää kesää! Nyt on aika nauttia lämmöstä ja
auringonpaisteesta yhdessä perheen ja ystävien kanssa, sekä ladata akkuja kohti uusia
koitoksia. Partiosyksy alkaa samoihin aikoihin koulun kanssa, tosin asiasta päätetään
varmemmin hallituksen kesäkokouksessa 6.7. Ensimmäisten kokousten päivämääristä
tullaan tiedottamaan lippukunnan nettisivuilla sekä kesän lopussa koteihin lähtevissä syksyn
aloituskirjeissä.
Muistutuksena myös, että lasten lisäksi myös perheenjäsenet, kaverit ja kaikki muutkin tutut
ja puolitutut ovat tervetulleita partioon niin lippukunnan jäseniksi, aktiivisiksi toimijoiksi kuin
satunnaisiksi keittiöapulaisiksi retkille ja leireille.
Linkki sähköiseen jäsenhakemukseen:
https://kuksa.partio.fi/kotisivut/jasenhakemus.aspx?id=9998993
Apua ja vastauksia kysymyksiin saa kysyä lippukunnanjohtaja Lotta Konttakselta, sposti
lotta.konttas@gmail.com
Nauttikaa kesästä ja nähdään syksyllä!

Sudenpennut
6.10. EPT:n Pinkki
Sudenpennuille, ensimmäisen syksyn seikkailijoille ja perhepartioryhmille tarkoitettu
päiväkilpailu Pinkki järjestetään sunnuntaina 6.10.2019 Olarissa. Päivän aikana kuljetaan
kisavartiossa saattajan kanssa maastoon merkitty rata, jonka varrella on hauskoja ja
opettavaisia tehtäviä. Päivä on hauska kokemus niin osallistujille kuin saattajillekin.
Lisätietoja: https://www.ept.fi/tapahtumat/espoonpinkki/

Seikkailijat
5.10. Päpan Urbaani kaupunkisuunnistus
Tervetuloa Urbaaniin Kaupunkisuunnistukseen! Tarjolla mukava päivätapahtuma, jossa
päivän aikana suoritamme seikkailijaohjelman taitomerkin ja tapaamme muita seikkailijoita
ympäri Päpan. Hinta 10 €. Lisätietoja tulossa:
https://www.paakaupunkiseudunpartiolaiset.fi/tapahtumat/urbaani-kaupunkisuunnistus-2/
6.10. EPT:n Pinkki
Sudenpennuille, ensimmäisen syksyn seikkailijoille ja perhepartioryhmille tarkoitettu
päiväkilpailu Pinkki järjestetään sunnuntaina 6.10.2019 Olarissa. Päivän aikana kuljetaan
kisavartiossa saattajan kanssa maastoon merkitty rata, jonka varrella on hauskoja ja
opettavaisia tehtäviä. Päivä on hauska kokemus niin osallistujille kuin saattajillekin.
Lisätietoja: https://www.ept.fi/tapahtumat/espoonpinkki/

Tarpojat
21.-22.9. Peluri-Punkku
ELLI:n alueen lippukunnat toivottavat kaikki tervetulleiksi kilpailemaan espoolaiseen
partiotaitokilpailuun Peluri-Punkkuun! Peluri-Punkussa pääset kokemaan ELLI:läisellä
twistillä uunituoreet pelijulkaisut sekä nostalgiset vanhat klassikot. Valmistaudu jonottamaan
itsellesi parhaat paikat vuoden todentuntuisimpaan seikkailupeliin!
Lisätietoja: https://punkku.ept.fi/2019/
5.-6.10. Syys-SM-kilpailu Itäpiste 2019
Tiedätkö mikä on itäpiste? 5.-6.10.2019 kisataan partiotaitojen SM-mestaruuksista Imatralla.
Vapauta sisäinen tähtesi ja ilmoittaudu mukaan! Lisätietoja Päpan sivuilla
https://www.paakaupunkiseudunpartiolaiset.fi/tapahtumat/syys-sm-kilpailu-itapiste/ sekä
Itäpisteen Facebook-sivuilla https://www.facebook.com/itapiste2019/
17.-20.10. Päpan Piirimajakka Loiste
Piirimajakka Loiste loistaa taas ja tällä kertaa pidempään kuin koskaan aiemmin. Tule
suorittamaan leiri-tarppoa 17.-20.2019 Kiljavalle muiden pääkaupunkiseudun tarpojien

kanssa. Myös muita tarppoja suorittavat tarpojat ovat tervetulleita kaikille yhteiseen
piirimajakkaan. Lsiätietoja:
https://www.paakaupunkiseudunpartiolaiset.fi/tapahtumat/piirimajakka-loiste/

Johtajiston yhteiset asiat
Syksyn koulutukset
Partio on itsensä kehittämisen harrastus ja meillä lippukunnassa kannustetaan
kouluttautumaan. Oli kyseessä sitten ea-kurssi tai some-koulutus, kaikesta koulutuksesta on
hyötyä! Lippukunta kustantaa jokaiselle johtajalle yhden pestiä tukevan kurssin ja yhden
“hupikurssin” per kausi, sekä satunnaisesti muita kursseja. Kaikkien kurssien kohdalla tulee
ilmoittaa kurssi-ilmoittautumisestaan pestijohtaja Erika Kangasmäelle, sposti
erika.kangasmaki@gmail.com. Jos mietityttää, että maksaako lippukunta nyt kurssia vai ei
tai mistäköhän kurssista juuri sinulle olisi eniten hyötyä, kannattaa näissäkin tapauksissa
kääntyä Erikan puoleen.
Käy vilkaisemassa Päpan tarjoamat koulutukset täältä:
https://www.paakaupunkiseudunpartiolaiset.fi/tapahtumat/?filtered&avainsanat=koulutus#co
ntent-start
Huom! Jos olet ilmoittaunut jollekin kurssille, mutta et pääsekään paikalle, etkä ole perunut
ilmoittautumistasi Päpan perumiskäytäntöjen mukaisesti, joudut maksamaan kurssimaksun
itse, ellei sinulla ole tarjota lääkärintodistusta tai muuta painavaa syytä.
18.8. EPT:n Rantalentisturnaus
Rantalentisturnaus pelataan 18.8.2019 klo 9-14 Matinkylän rannassa Espoossa. Kokoa
joukkue lippukunnastasi tai kavereistasi ja tule pelaamaan rantalentistä. Voit tulla myös vain
kannustamaan ja hengailemaan rannalle. Tarjolla pientä syötävää. Ilmoittautuminen 6.8.
mennessä. Lisätietoja: https://www.ept.fi/tapahtumat/rantalentisturnaus/
21.-22.9. Peluri-Punkku
ELLI:n alueen lippukunnat toivottavat kaikki tervetulleiksi kilpailemaan espoolaiseen
partiotaitokilpailuun Peluri-Punkkuun! Peluri-Punkussa pääset kokemaan ELLI:läisellä
twistillä uunituoreet pelijulkaisut sekä nostalgiset vanhat klassikot. Valmistaudu jonottamaan
itsellesi parhaat paikat vuoden todentuntuisimpaan seikkailupeliin!
Punkkuun tarvitaan myös tekijöitä. Ilmoittaudu mukaan tekemään historian parasta punkkua!
Näytetään yhdessä miten ELLI hoitaa homman! ;)
Lisätietoja: https://punkku.ept.fi/2019/
5.-6.10. Syys-SM-kilpailu Itäpiste 2019
Tiedätkö mikä on itäpiste? 5.-6.10.2019 kisataan partiotaitojen SM-mestaruuksista Imatralla.
Vapauta sisäinen tähtesi ja ilmoittaudu mukaan! Lisätietoja Päpan sivuilla
https://www.paakaupunkiseudunpartiolaiset.fi/tapahtumat/syys-sm-kilpailu-itapiste/ sekä
Itäpisteen Facebook-sivuilla https://www.facebook.com/itapiste2019/

30.11. EPT kiitosgaala
Jo perinteeksi muodostunut EPT Gaala tulee taas ja juhlistamme 30.11.2019 Teitä kaikkia,
jotka teette espoolaista partiota! Juhlagaala järjestetään kiitokseksi kaikille teille niin
tapahtumissa, ryhmissä kuin lippukunnassakin toimineille.
Lisätietoja: https://www.ept.fi/ept-kiitosgaala/

Samoajat
23.-25.8. Päpan Draamakurssi
Hip hei, ensimmäistä kertaa ikinä PäPa tarjoaa samoajille ja vaeltajille suunnatun
draamakurssin, wohoo! Tällä kurssilla pääset kehittämään itseäsi ja itseilmaisuasi draaman
keinoin rennossa ja leikkimielisessä ilmapiirissä. Ota viikonlopun mittainen tauko
lippukunta-arjesta ja tule oppimaan uutta, syventämään osaamistasi, pitämään hauskaa ja
hulluttelemaan sekä tutustumaan mahtaviin tyyppeihin yli lippukuntarajojen!
Lisätietoja: https://www.paakaupunkiseudunpartiolaiset.fi/tapahtumat/draamakurssi/
13.-15.9. Flaksi 2019
Flaksi 2019 – kuka on nopein, kaunein, viisain, kenellä meistä on rautaisimmat hermot?
Oletko valmis saamaan vastauksen kaikkiin kysymyksiisi? Flaksi kokoaa tosi-TV:n parhaat
puolet yhteen paikkaan. Luvassa on jännitystä, odottamattomia käänteita, verta, hikeä ja
kyyneliä, onnistumisen tunteita, yhteen kuuluvuutta sekä vanhoja ja uusia kavereita. Pakkaa
reppusi ja astu seikkailuun!
Lisätietoja: https://www.paakaupunkiseudunpartiolaiset.fi/tapahtumat/flaksi-2019/
11.-13.10. EPT:n Vimma-viikonloppu
EPT:n Vimma-ryhmän tapahtumat ovat suunnattu espoo- ja kauniaislaisille samoajaikäisille,
ja sitä hieman nuoremmille partiolaisille (noin 14-18-vuotiaille). Merkkaa kalenteriisi jo
syksyn vimma-viikonloppu, jota vietetään 11. – 13.10.2019.
Lisätietoja tulee aikanaan https://www.ept.fi/tapahtumat/vimma/ ja instagramiin @instavimma
HUOM! Ilmoittautumisen aukeamista kannattaa vahtia tarkasti, tapahtuma on perinteisesti
suosittu ja leiripaikat usein täyttyvät yllättävänkin nopeasti!
18.-20.10. Samoajaexplo
Explo on vuoden 2019 paras samoajatapahtuma, joka järjestetään 18-20.10.2019
Riihimäellä. Explossa yhdistyvät kaikki partion parhaat puolet: leirielämän yhteisöllisyys,
lämminhenkisyys ja yhdessä tekeminen; messumainen ohjelma, josta jokainen pääsee
valitsemaan itseään kiinnostavat kokonaisuudet tutustuen samalla uusiin samoajiin;
festareiden energisen rento meininki. Explon aikana samoaja haaveilee, seikkailee, kokeilee
ja oppii.
Lisätietoja: https://www.partio.fi/nyt/explo/

Vaeltajat
4.9. Vaeltajaohjelmailta
Mikä ihmeen vaeltajaohjelma? Tule selvittämään vastaus yllä olevaan kysymykseen
Partioasemalle keskiviikkona 4.9.2019 klo 17.30-20.00! Jo perinteeksi muodostuneessa
Valetajaohjelmaillassa tutustutaan vaeltajaohjelmaan yhdessä Päpan vaeltajatoimikunnan
sekä Päpan ja Uudenmaan piirien asiantuntevien kouluttajien kanssa. Illassa keskustellaan
vaeltajuudesta ja luotsaamisesta sekä pelataan vaeltajaohjelmalautapeliä, jossa aktiviteetit
tulevat hyvin tutuiksi.
Lisätietoja: https://www.paakaupunkiseudunpartiolaiset.fi/tapahtumat/vaeltajaohjelmailta-3/
5.10. Vaeltajien Ohitus
Jiihaa! Oletko valmis syksyn hulvattomimpaan vaeltajatapahtumaan? Ohitus on vaeltajille
suunnattu kaupunkitapahtuma. Jo perinteeksi muodostunut seikkailu kerää yhteen vaeltajat
ympäri pääkaupunkiseutua ja Uuttamaata hassuttelemaan ja haastamaan toisensa mitä
erikoisemmissa tehtävissä.
Lisätietoja: https://www.paakaupunkiseudunpartiolaiset.fi/tapahtumat/vaeltajien-ohitus-2/

