Hahan syyskuun uutiskirje

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

Tulevat tapahtumat
Lokakuu
3.10. Johtajaneuvosto eli JN kololla (Adventtikalenterit)
4.-6.10. ROK-kämppäviikonloppu
5.-6.10. Syys-SM-kilpailu Itäpiste 2019 (ilmoittautuminen päättynyt)
5.10. Päpan Urbaani kaupunkisuunnistus seikkailijoille (ilmoittautuminen päättynyt)
6.10. EPT:n Pinkki sudenpennuille (ilmoittautuminen päättynyt)
11.-13.10. EPT:n Vimma-viikonloppu (ilmoittautuminen päättynyt)
vk 42 Hahan päivystysvuoro leirivälinelainaamolla
15.10. EPT:n syyskokous
17.-20.10. Päpan Piirimajakka Loiste ilmo-DL (ilmoittautuminen päättynyt)
18.-20.10. Samoaja Explo ilmo-DL (ilmoittautuminen päättynyt)
21.10. Piirin kokous
23.10. ROK kaupunki-ilta 3 klo 17.30
24.10. Aikuisten iltanuotio (PäPa)
25.-27.10. Akela- ja sampokurssi (ilmoittautuminen päättynyt)
27.10. Päpan Koko lippukunnan koulutuspäivä klo 9-16 Partioasemalla ilmo-DL 13.10.
27.10. Lippukunnan syyskokous klo 17
30.10. Koitos-KITT Kinopolissa ELLI:n tarpojille klo 17-20
Marraskuu
3.11. Hiipivä Haamu

7.11. Johtajaneuvosto eli JN kololla (Kalusto)
8.-10.11. LPKJ-, pestijohtaja- ja ohjelmajohtajakurssit (myös ikäkausivastaaville)
(ilmoittautuminen päättynyt)
9.11. Luotsipäivä
13.11. Sepeli
vk 47 Hahan päivystysvuoro leirivälinelainaamolla
15.11. Aikuisten joulukortti-ilta
19.11. Lippukunnan johtokolmikoiden perehdytys 3/2019, ilmo-DL 17.11.
22.-24.11. Hahan jouluredu
23.11. Luotsikoulutus ilmo-DL 10.11.
30.11. EPT:n Gaala
Joulukuu
5.12. Johtajaneuvosto eli JN kololla (Kuksa ja tilittäminen)
6.12. Itsenäisyyspäivän lipunnosto ja jumalanpalvelus
vk 50 tai 51 Kokoukset päättyvät
vk 52 Hahan päivystysvuoro leirivälinelainaamolla

Lippukunnan yhteiset asiat
Adventtikalenterit
Adventtikalenterien myynti alkaa taas! Kalenterit on jo tilattu ja ne tulevat jakoon seuraavien
viikkojen kokouksissa. Tämän vuoden adventtikalenterikampanjasta lähetetään pian koteihin
tarkempi infokirje lupalappuineen, aikatauluineen ja tarkempine ohjeineen.
Adventtikalenterien myynti on lippukuntamme ainoa vuotuinen varainhankintatapahtuma, ja
sillä varmistetaan, että voimme järjestää kaikenikäisille mahtavaa toimintaa jatkossakin. Ja
muistakaa, parhaille myyjille on luvassa huikeita palkintoja!
Jouluredu 22.-24.11.
Tämän vuoden jouluredu pidetään marraskuun lopulla 22.-24.11. Kavalahdessa. Tarkemmat
tiedot tulevat lähempänä, mutta merkitsettehän päivän jo kalenteriin!

Seikkailijat
Seikkailijaretki 25.-27.10.
Tervetuloa Hahan seikkailijoiden retkelle Luotsityttöjen kämpälle Siuntioon! Retkellä luvassa
muihin hahalaisiin tutustumista, uusien partiotaitojen oppimista ja paljon kivaa tekemistä.
Lisätietoja retkestä tulossa pian.
Hiipivä haamu 3.11.
Hiipivä Haamu o
 n Helsingissä vuosittain järjestettävä salapoliisi- ja
kaupungintuntemuskilpailu. Kilpailu on Suomen suurin vuosittainen partiokilpailu. Etsi

vihjeitä, luo teorioita ja ratkaise arvoitus! Lisätietoja löytyy kisan omilta nettisivuilta
http://hh.ilvesveikot.fi/ Ilmoittautuminen auki 20.10. asti!
Sepeli 13.11.
Shamaanin taikajuoma sepeli seikkailijoille järjestetään 13.11. klo 18-20 Mäntykappelilla
osoitteessa Mäntytie 27. Mukaan tarvitset vain itsesi, ulkovaatteet, heijastimen ja
partiohuivin. Tiedossa täydellinen mahdollisuus tutustua muiden lippukuntien seikkailijoihin
ja pitää hauskaa kivojen puuhien ääressä!

Tarpojat
Koitos-KITT 30.10.
Oletko valmis Koitokseen? Koitos-KITT järjestetään 30.10. Ellin tarpojille klo 17-20
Kinopolissa Otaniemessä. Tule haastamaan itsesi ja rakentamaan ystävyyttä yli rajojen!
Hiipivä haamu 3.11.
Hiipivä Haamu o
 n Helsingissä vuosittain järjestettävä salapoliisi- ja
kaupungintuntemuskilpailu. Kilpailu on Suomen suurin vuosittainen partiokilpailu. Etsi
vihjeitä, luo teorioita ja ratkaise arvoitus! Lisätietoja löytyy kisan omilta nettisivuilta
http://hh.ilvesveikot.fi/ Ilmoittautuminen auki 20.10. asti!

Johtajiston yhteiset asiat
Syksyn johtajaneuvostot ja syyskokous
Johtajaneuvostot järjestetään tänäkin syksynä joka kuun ensimmäisenä torstaina, eli päivinä
3.10., 7.11. ja 5.12. Teemoja näihin neuvostoihin ovat samassa järjestyksessä
Adventtikalenterit, Kalusto, ja Kuksa ja tilittäminen. Johtajaneuvostojen tarkoituksena on
sekä jakaa uutta tietoa lippukunnan käytänteistä ja toiminnasta, että kohdata koko johtajiston
kanssa ja jakaa kuulumisia ja vertaistukea. Siellä siis nähdään!
Lippukunnan syyskokous taas järjestetään 27.10. klo 17 alkaen. Syyskokouksessa käydään
läpi tulevaa vuotta ja päätetään tulevan vuoden hallitus. Jos siis haluat vaikuttaa
lippukunnan toimintaan ja tulevaisuuteen, syyskokous on sopiva paikka just sille!
Hiipivä haamu 3.11.
Hiipivä Haamu o
 n Helsingissä vuosittain järjestettävä salapoliisi- ja
kaupungintuntemuskilpailu. Kilpailu on Suomen suurin vuosittainen partiokilpailu. Etsi
vihjeitä, luo teorioita ja ratkaise arvoitus! Lisätietoja löytyy kisan omilta nettisivuilta
http://hh.ilvesveikot.fi/ Ilmoittautuminen auki 20.10. asti!
EPT kiitosgaala 30.11.

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
EPT:n Vimma-viikonloppu 11.-13.10.
EPT:n Vimma-ryhmän tapahtumat ovat suunnattu espoo- ja kauniaislaisille samoajaikäisille,
ja sitä hieman nuoremmille partiolaisille (noin 14-18-vuotiaille). Syksyn vimma-viikonloppua
vietetään 11. – 13.10.2019 leirikeskus Lintukodossa Haminassa (Tykkitie 34, 49660
Pyhältö). Viikonloppu on on huikea jännitystä pulppuava, ystävyyksiä solmiva ja aina
yllättävä tapahtuma. Vimma-viikonloppua vietetään teemalla Jonnet ei muista.
Lisätietoja: https://www.ept.fi/tapahtumat/vimma/
Huom! Ilmoittautuminen päättyy 4.10.

Aikuiset
Aikuisten joulukortti-ilta 15.11.
Hahassa tapahtuu aikuisohjelmaa!! Hahan höperöt aikuiset järkkää itselleen joulukortti-illan
15.11. Mikäli et ollut vielä tietoinen tästä tapahtumasta, merkkaa se välittömästi kalenteriin.
Lisätietoja illasta tulossa lähempänä.

