
Hei,   
tässä   Haukkavuoren   Haltioiden   uutiskirje.   Luethan   kirjeen   huolella!  
 
Tässä   uutiskirjeessä:  
 
-   Koronaviruksesta  
-   Väiski   2020,   avustuksen   hakeminen   leirimaksuun  
-   Hallitus   esittäytyy  
-   Johtajille:   etäohjelman   toteutus,   budjetti  
 
KORONAVIRUKSESTA  
 
Suomen   Partiolaisilta   saamamme   suosituksen   mukaisesti   partiotoiminta   lippukunnassamme  
keskeytetään   toistaiseksi   15.4.   saakka.   Aiheesta   voi   lukea   lisää   täällä:  
https://www.paakaupunkiseudunpartiolaiset.fi/ajankohtaiset/partiotoiminta-toistaiseksi-tauolle 
-koronaviruksen-takia-12-3-2020/  
 
Seuraamme   tilannetta   ja   tiedotamme   jatkosta   sen   perusteella.   Kehotamme   seuraamaan  
sähköpostia.  
 
Pääkaupunkiseudun   Partiolaiset   on   päättänyt   siirtää,   perua   tai   järjestää   etänä   kaikki   piirin  
tapahtumat   ja   kurssit   toukokuun   loppuun   eli    31.5.2020    asti .    Ajankohtaisempaa   tietoa  
tapahtumien   tilanteesta   ja   esimerkiksi   mahdollisista   korvaavista   päivämääristä   löytyy  
osoitteesta    https://www.paakaupunkiseudunpartiolaiset.fi/ilmoporras-2/  
 
Myös   Espoon   Partiotuki   on   joko   perunut   tai   siirtänyt   kevään   tapahtumat.   Tietoa   EPT:n  
tapahtumien   tilanteesta   löytyy   osoitteesta    https://www.ept.fi/tapahtumat/kalenteri/  
 
KESÄLEIRI   VÄISKI   2020  
 
EPT:n   kesäleiri   Väiski   järjestetään   näillä   näkymin   normaalisti   29.7.–5.8.2020.  
Jälki-ilmoittautuminen   leirille   on   nyt   käynnissä!   
Lisää   tietoa   leiristä   ja   ilmoittautumisesta   löytyy   osoitteesta    väiski.fi  
 
Hae   avustusta   Väiskin   leirimaksuun  
 
Lippukunta   on   budjetoinut   Väiskin   avustuksiin   yhteensä   1200   euroa.   Lippukunnan   avustusta  
leirimaksuun   voi   hakea   vapaamuotoisella   hakemuksella   sähköpostitse   taloudenhoitajalle  
(anujpenttinen@gmail.com)   ja   lippukunnanjohtajalle   (ellulei01@gmail.com).   He   tekevät  
päätöksen   avustuksen   myöntämisestä   sekä   avustuksen   tarpeellisuudesta   ja   summasta.  
Väiskin   avustuksia   voi   hakea   toukokuun   loppuun   asti.   Tämän   jälkeen   avustusta   voi   vielä  
hakea,   mutta   avustuksiin   varatut   rahat   on   saatettu   jo   jakaa   aikaisemmin   avustusta  
hakeneille.   Avustuksia   voivat   hakea   kaikki   Väiskille   lähtevät   ikäkaudesta   riippumatta.  
 
 
 

http://go.partio.fi/lnk/AM4AAGkzeg0AAAAAAAAAAI6MAuAAAYCpj9QAAAAAAAxT7wBea6BCfRSA6YijRwexd8VAO5yGAwAMWdw/1/niBSrfTTWuHdvtm54lCvcg/aHR0cHM6Ly93d3cucGFha2F1cHVua2lzZXVkdW5wYXJ0aW9sYWlzZXQuZmkvYWphbmtvaHRhaXNldC9wYXJ0aW90b2ltaW50YS10b2lzdGFpc2Vrc2ktdGF1b2xsZS1rb3JvbmF2aXJ1a3Nlbi10YWtpYS0xMi0zLTIwMjAv
http://go.partio.fi/lnk/AM4AAGkzeg0AAAAAAAAAAI6MAuAAAYCpj9QAAAAAAAxT7wBea6BCfRSA6YijRwexd8VAO5yGAwAMWdw/1/niBSrfTTWuHdvtm54lCvcg/aHR0cHM6Ly93d3cucGFha2F1cHVua2lzZXVkdW5wYXJ0aW9sYWlzZXQuZmkvYWphbmtvaHRhaXNldC9wYXJ0aW90b2ltaW50YS10b2lzdGFpc2Vrc2ktdGF1b2xsZS1rb3JvbmF2aXJ1a3Nlbi10YWtpYS0xMi0zLTIwMjAv
https://www.paakaupunkiseudunpartiolaiset.fi/ilmoporras-2/
https://www.ept.fi/tapahtumat/kalenteri/
https://xn--viski-gra.fi/


HALLITUS   ESITTÄYTYY  
 
Lippukunnan   hallituksessa   vuonna   2020   toimivat   seuraavat   henkilöt:  
 
Elina   Leiniö,   lippukunnanjohtaja  
Sa ara   Leppäharju,    lippukunnanjohtajan   apulainen   ja   ohjelmajohtaja  
Lotta   Konttas,   talousvastaava  
Ada   Kling,   pestijohtaja  
Lotta   Stambej,   viestintävastaava  
Päivi   Kaltiokumpu,   varajäsen   ja   sidosryhmävastaava  
Kaisla   Hellsten,   varajäsen  
 
Lisäksi  
Hallituksen   ulkopuolinen   sihteeri   Onerva   Pirttimaa  
 
 
JOHTAJISTOLLE  
 
Partio-ohjelman   toteuttaminen   etänä  
 
Vaikka   viikoittainen   toiminta   on   tauolla,   voi   toimintaa   silti   järjestää   etänä!  
Alla   olevista   linkeistä   löytyy   vinkkejä   etäkokousten   toteuttamiseen   ikäkausittain:  
Sudenpennut  
Seikkailijat  
Tarpojat  
Samoajat  
Vaeltajat  
 
Käytä   ryhmällesi   budjetoidut   rahat   mielekkään   ohjelman   toteuttamiseen  
 
Lippukunta   on   budjetoinut   ryhmien   toimintaan   kevätkaudelle   yhteensä   hieman   vajaat   1300  
euroa   (sudenpennuista   aikuisiin).   Syyskaudelle   on   budjetoitu   erikseen   suunnilleen   saman  
verran.   Rahat   on   jaettu   ryhmien   kesken   ryhmän   jäsenmäärän   perusteella   (su&se   5€/hlö,  
ta&sa   7,50€/hlö,   va   10€/hlö,   aikuiset   yht.   100€).   Tällä   rahalla   ryhmät   voivat   toteuttaa  
erikoiskokouksia,   esim.   vierailemalla   sisäleikkipuistossa   tai   uimahallissa.   Lisäksi   rahalla   voi  
ostaa   tarvikkeita   kokouksiin.   Jos   tuntuu,   etteivät   rahat   riitä   siihen   mitä   suunnittelette,  
kertokaa   huolenne   Lotta   K:lle,   niin   eiköhän   sitä   rahaa   saada   järjestettyä.  
 
Ryhmäsi   tarkan   budjetin   ja   sen,   paljonko   rahaa   teillä   on   jäljellä,   saat   reaaliajassa   Lotalta  
( lotta.konttas@gmail.com /WhatsAppilla/soittamalla).   Käyttäkää   rahaa   rohkeasti   omaan  
toimintaanne,   koska   se   on   juuri   sitä   varten   budjetoitua!    Muistakaa   myös   tilittää   rahat  
lippukunnalta   mahdollisimman   pian   kulujen   syntymisen   jälkeen,   niin   asia   ei   jää   roikkumaan  
(osoitteessa    https://haha.kululaskut.fi/ ).   Säilytä   aina   kuitti   siihen   asti,   että   se   on   hyväksytty.  
 
 

https://partio-ohjelma.fi/etapartio/sudenpennut/
https://partio-ohjelma.fi/etapartio/seikkailijat/
https://partio-ohjelma.fi/etapartio/tarpojat/
https://partio-ohjelma.fi/etapartio/samoajat/
https://partio-ohjelma.fi/etapartio/vaeltajat/
mailto:lotta.konttas@gmail.com
https://haha.kululaskut.fi/

