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Lippukunnan yhteiset asiat
Instagram-kisa
Ryhmän tavoitteena on julkaista kevään
aikana mahdollisimman monta kuvaa Hahan
instagram-tilille ryhmän kokouksista, retkiltä,
kisoista ja muista tapahtumista. Kuvan alle
tulee laittaa ryhmän nimi hashtagiksi ja mikäli
kuvassa on useampia ryhmiä, kuvan alle voi
laittaa useammankin ryhmän nimet, jolloin nuo
kaikki ryhmät saavat pisteen. Kukin ryhmä saa
kuitenkin postata maksimissaan 1 kuvan
päivässä ja kuvan tulee olla ajankohtainen
(max. viikon vanha)!
Voittajaryhmä julkaistaan viikolla 21 eli
aikavälillä 20.-26.5. ja voittajalle on luvassa
makea palkinto!
Onnea kisaan!

16.3. Seurakunnan Onnenpäivät
Espoonlahden seurakunta järjestää jälleen perinteisen Yhteisvastuu-tapahtumansa tänä
lauantaina. Löydä siis tiesi klo 10-14 välisenä aikana Soukan kappelille! Luvassa mm.
pomppulinnaa, kasvomaaleja, makkaraa, hevosajeluja sekä vaikka mitä muuta kivaa.
Paikalle pyydetään myös johtajistosta vapaaehtoisia työntekijöitä, joten huivi kaulaan ja
makkaran paistoon!
22.-28.4. Partioviikko
Partioviikolla sattuu ja tapahtuu! Partioviikolla juhlistetaan partiota, partiolaiset voivat käyttää
partiohuivia myös koulussa ja työpaikalla, ja partiolaisille järjestään kaikenlaisia siistejä
tapahtumia! Katso oman ikäkautesi kohdalta, onko sinulle jo tiedossa ohjelmaa partioviikolla!
28.4. Ruttopuiston arvoitus
Ruttopuiston arvoitus on Pääkaupunkiseudun Partiolaisten kirkkopyhä. Puolikkaan päivän
ajan ratkomme Ruttopuiston arvoitusta vihjeiden avulla. Päivä alkaa kello 10 Ruttopuiston
Vanhassa kirkossa ja päättyy klo 13.30. Partiomessu ja rastit Ruttopuistossa johtavat
ratkaisun äärelle. Saatteko te arvoituksen selvitettyä?
Lisätietoa ja ilmoittautuminen:
https://www.paakaupunkiseudunpartiolaiset.fi/tapahtumat/ruttopuiston-arvoitus/
25.-31.7. Lippukunnan kesäleiri yhdessä Karhunvartijoiden kanssa
Kesäleirin teemana on eri elementit, ja sinne tulee kaikenlaista kivaa ohjelmaa.
Ilmoittautuminen aukeaa myöhemmin.

Sudenpennut
11.5. Supersupe
Supersupe tutustuu tänä vuonna median maailmaan. Maksaa 10 euroa, lisätietoja täältä:
https://www.paakaupunkiseudunpartiolaiset.fi/tapahtumat/supersupe-2/
17.-19.5. Sudariretki
Jokakeväinen sudenpenturetki on tulossa jälleen! Lisää tietoa tästä tulossa piakkoin, mutta
laitattehan päivämäärän jo kalenteriin.

Seikkailijat
27.4. Ranta-Törmä
Etelä-Helsingin lippukunnat kutsuvat teidät kisaamaan päiväsarjojen piirinmestaruuksista
27.4.2019.
Lisätietoa, kisakutsu ja ilmoittautuminen osoitteessa
https://www.paakaupunkiseudunpartiolaiset.fi/torma2019/

11.5. Espoon Vihree
Vuosittainen pyöräilykilpailu lähestyy! Seikkailijoille on Jopo-sarja, ja he saattavat lisäksi
ottaa 1-2 ihmistä saattajiksi.
Lisätietoja tulee aikanaan tälle sivulle: http://ept.fi/tapahtumat/espoonvihree/
18.5. Kevät-SM-kilpailu Jätti
Lisää tietoa lähempänä kisaa:
https://www.paakaupunkiseudunpartiolaiset.fi/tapahtumat/kevat-sm-kilpailu-jatti-2019/

Tarpojat:
6.4. EPT:n tarpojatapahtuma
EPT järjestää 6.4.2019 ensimmäistä kertaa vain tarpojille suunnatun tapahtuman.
Tapahtuma mukailee tyyliltään PT-skabaa ja se järjestetään Espoossa Suur-Matinkylän
alueella semi-city kisana. Tapahtumaan osallistutaan tarpojavartioittain ja ohjelmassa on
tarpojia kiinnostavilla aiheilla höystettyjä kisatehtäviä. Tapahtuma on rentomielinen
päiväkilpailu, josta jokaiselle tarpojalle jää meemejä jauhettavaksi. Kisavartion
osallistumismaksu on 30.00 €.
Ilmoittaudu: https://kuksa.partio.fi/Kotisivut/tilaisuus_ilmoittaudu.aspx?Id=25720
13.4. Päpan Tarpojien Taitopäivä
Perinteinen Tarpojien Taitopäivä tulee taas! Vuonna 2019 vietetään aamupäivä
Kaupunki-tarpon parissa ja iltapäivä Minäminä-tarpon parissa. Ei kuitenkaan haittaa vaikka
suorittaisitte juuri jotain muuta tarppoa lippukunnassanne! Tule oman vartiosi kanssa,
kaverin kanssa tai yksin ja tutustu uusiin tarpojiin.
Lisätietoja ja ilmoittautuminen tulossa osoitteeseen
https://www.paakaupunkiseudunpartiolaiset.fi/tapahtumat/tarpojien-taitopaiva-3/
27.4. Ranta-Törmä
Etelä-Helsingin lippukunnat kutsuvat teidät kisaamaan päiväsarjojen piirinmestaruuksista
27.4.2019.
Lisätietoa, kisakutsu ja ilmoittautuminen osoitteessa
https://www.paakaupunkiseudunpartiolaiset.fi/torma2019/
11.5. Espoon Vihree
Vuosittainen pyöräilykilpailu lähestyy! Tarpojille on oma Mopo-sarja.
Lisätietoja tulee aikanaan tälle sivulle: http://ept.fi/tapahtumat/espoonvihree/
18.5. Kevät-SM-kilpailu Jätti
Lisää tietoa lähempänä kisaa:
https://www.paakaupunkiseudunpartiolaiset.fi/tapahtumat/kevat-sm-kilpailu-jatti-2019/

Johtikset
Johtajaneuvosto eli JN
Johtajaneuvoston ideana on koota kaikki lippukunnan johtajaikäiset (myös ne, jotka eivät
toimi aktiivisesti missään pestissä) kerran kuukaudessa kololle vaihtamaan kuulumisia ja
saamaan tukea mahdollisissa pesteissään. Yleisen äänestyksen perusteella on todettu, että
lippukunnan kannalta paras päivämäärä JN:lle on joka kuun ensimmäinen torstai.
Tervetuloa siis johtajaneuvostoon! Päivät loppuvuodelle ovat 4.4.; 2.5.; 5.9.; 3.10.; 7.11.;
5.12. joten ne kannattaa jo laittaa kalenteriin! Luvassa tietysti myös kokouseväitä ;D
15.3. ELLI:n johtajahuoltoilta
Onko sinulla vielä huomiselle mitään suunnitelmia? Tule johtajahuoltoon!
Perinteiseen tapaan Elli eli Espoonlahden lippukunnat järjestää yhteistyössä seurakunnan
kanssa johtajahuoltotapahtuman keväällä. Tällä kertaa kokeilemme yhden illan
johtajahuoltoa Mainingin koulun tiloissa, toivottavasti mahdollisimman moni halukas pääsee
paikalle.
Mikäli kiinnostaa, voit vielä ilmoittautua suoraan Laura Setälälle puh. 040 738 5643
Luvassa mm. kokkisotaa, biljardia ja ilmakiekkoa!
31.3. Lippukunnan kevätkokous
Kokous pidetään klo 16 kololla. Avoin kaikille! Onko sinulla joku huippu idea, jonka haluat
toteuttaa? Onko jossakin tapahtumassa mielestäsi parannettavaa? Pitäisikö Hahan järjestää
enemmän ohjelmaa myös johtiksille? Mikäli haluat vaikuttaa lippukunnan asioihin, kannattaa
tulla paikalle!
4.5. Piirin kevätkisat Vapaapäivä
Kaakkois-Helsingin lippukunnat kutsuvat kaikki yli 14-vuotiaat partiolaiset Piirin kevätkisoihin!
Lisätietoja, kisakutsu, ilmoittautumislinkki sun muut yksityiskohdat löydät osoitteesta
https://www.paakaupunkiseudunpartiolaiset.fi/vapaapaiva/
22.5. EPT-klubi luottiksille, johtokolmikoille ja luotseille
Luvassa saunomista, grillailua ja rentoa yhdessäoloa mahtavalla porukalla. Lisätietoja:
http://ept.fi/ept-klubi/

Samoajat:
12.-14.4. EPT:n Vimma viikonloppu
Luvassa on viihdyttävää ja monipuolista ohjelmaa. Lisätiedot ja ilmoittautumislinkki tulevat
lähempänä tapahtumaa osoitteeseen http://ept.fi/tapahtumat/vimma/
11.5. Espoon Vihree
Vuosittainen pyöräilykilpailu lähestyy! Samoajille ja sitä vanhemmille on oma Mauto-sarja.
Lisätietoja tulee aikanaan tälle sivulle: http://ept.fi/tapahtumat/espoonvihree/

18.5. Kevät-SM-kilpailu Jätti
Lisää tietoa lähempänä kisaa:
https://www.paakaupunkiseudunpartiolaiset.fi/tapahtumat/kevat-sm-kilpailu-jatti-2019/
13.6.-17.6. Samoajaleiri IHQU
IHQU tapahtuu Kavalahdessa, ja sen ilmoittautumismaksu on 100 euroa. Ilmoittautuminen
on auki ja pysyy siinä tilassa sunnuntaihin 7.4. asti.
Lisätietoja: https://www.paakaupunkiseudunpartiolaiset.fi/tapahtumat/ihqu2019/

Vaeltajat
12.-14.4. Päpan K-18 Huhtivaellus
Tervetuloa PäPan ja opiskelijapartiolaisten yhteisvaellukselle! Nyt sinulla on huikea
mahdollisuus päästä ihailemaan Suomen luonnon kauneutta ja verkostoitumaan
partiolaisten ja retkeilystä kiinnostuneiden opiskelijoiden kanssa. Viikonlopun aikana
näemme loputtomasti järviä, mäkiä, näköalatorneja, riippusiltoja ja metsämaisemaa.
Lisätietoja: https://www.paakaupunkiseudunpartiolaiset.fi/tapahtumat/huhtivaellus/
25.4. Maailman 7. nopein partiotaitokilpailu
Maailman 7. nopeimmat PT-kisat on vaeltajien ja aikuisten kohokohta Partioviikolla. Torstai
25.4. on se ilta, kun otetaan omat kaverit sekä sopiva pilke silmäkulmaan, ja lähdetään
kisaamaan pääkaupunkiseudulle. Kilpailu on nopsa, parin tunnin ohjelma, joka antaa
mahdollisuuden karata pois arjen pyörteistä ja testata omia partio- ja muita taitoja.
Lisätietoa ja ilmoittautunet:
https://www.paakaupunkiseudunpartiolaiset.fi/tapahtumat/maailman-5-nopein-partiotaitokilpa
ilu-2-2/
26.4. Partiojohtajien juhlaillallinen
Partiojohtajien juhlaillallinen kokoaa PJ-valtakirjalliset juhlistamaan niin Partioviikkoa kuin
partiojohtajuutta hienojen puitteiden äärelle. Mikä olisikaan loistavampi tapa kerätä porukka
kasaan, lähteä viettämään iltaa partiojohtajistolla ja suoda samalla itselleen johtajahuoltoa
valmiissa pöydässä.
Lisätietoja ja ilmoittautuminen osoitteessa
https://www.paakaupunkiseudunpartiolaiset.fi/tapahtumat/partiojohtajien-juhlaillallinen/

Aikuiset
12.-14.4. Päpan K-18 Huhtivaellus
Tervetuloa PäPan ja opiskelijapartiolaisten yhteisvaellukselle! Nyt sinulla on huikea
mahdollisuus päästä ihailemaan Suomen luonnon kauneutta ja verkostoitumaan
partiolaisten ja retkeilystä kiinnostuneiden opiskelijoiden kanssa. Viikonlopun aikana
näemme loputtomasti järviä, mäkiä, näköalatorneja, riippusiltoja ja metsämaisemaa.

Lisätietoja: https://www.paakaupunkiseudunpartiolaiset.fi/tapahtumat/huhtivaellus/
23.4. Päpan aikuisten iltanuotio
Partioviikon avaustapahtuma kutsuu piirin aikuiset ja vapaaehtoiset virkistäytymään
arki-iltana. Lisätietoa tulossa myöhemmin osoitteeseen
https://www.paakaupunkiseudunpartiolaiset.fi/tapahtumat/
25.4. Maailman 7. nopein partiotaitokilpailu
Maailman 7. nopeimmat PT-kisat on vaeltajien ja aikuisten kohokohta Partioviikolla. Torstai
25.4. on se ilta, kun otetaan omat kaverit sekä sopiva pilke silmäkulmaan, ja lähdetään
kisaamaan pääkaupunkiseudulle. Kilpailu on nopsa, parin tunnin ohjelma, joka antaa
mahdollisuuden karata pois arjen pyörteistä ja testata omia partio- ja muita taitoja.
Lisätietoa ja ilmoittautunet:
https://www.paakaupunkiseudunpartiolaiset.fi/tapahtumat/maailman-5-nopein-partiotaitokilpa
ilu-2-2/
26.4. Partiojohtajien juhlaillallinen
Partiojohtajien juhlaillallinen kokoaa PJ-valtakirjalliset juhlistamaan niin Partioviikkoa kuin
partiojohtajuutta hienojen puitteiden äärelle. Mikä olisikaan loistavampi tapa kerätä porukka
kasaan, lähteä viettämään iltaa partiojohtajistolla ja suoda samalla itselleen johtajahuoltoa
valmiissa pöydässä.
Lisätietoja ja ilmoittautuminen osoitteessa
https://www.paakaupunkiseudunpartiolaiset.fi/tapahtumat/partiojohtajien-juhlaillallinen/

