1 / 2005

www.papa.partio.fi/ept/vaiski

Sisällys

sivu

Pääkirjoitus
Lumiveistoskisa
Sählyturnaus
Kutsu EPT:n kevätkokoukseen
Väiski 2005
Anna mielipiteesi Tiedotteesta
Hallituksen kootut puheenaiheet
Ilmoitustaulu
Tapahtumakalenteri

JULKAISIJA
PAINOS
PAINOPAIKKA
TOIMITUS
ULKOASU
AVUSTAJAT

Espoon Partiotuki ry.
850 kpl
yESBOx
Anna Broberg
Joonas Hirn, Pekka Manner
Niilo Ikonen, Elli Kotovirta,
Aliisa Kujala, Anna-Maria Kukkonen, Timo Piepponen,
Mikko Sipilä

Seuraava EPT-tiedottaa ilmestyy maalis-huhtikuussa.

2

3
4
5
6
7
11
12
14
15

ESPOON PARTIOTUKI RY.
Puheenjohtaja
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Pääkirjoitus

Kesästä
Talvi vasta saapui pääkaupunkiseudulle,
kun me jo ajatuksissamme vedämme
sähköjohtoja, laskemme makaronikiloja,
kastamme varpaitamme mereen, istumme iltanuotiolla, matkaamme maailman
ympäri, kastumme, kuivumme, podemme koti-ikävää, istumme yövahdissa,
paikkaamme haavat, nostamme lipun,
huudamme äänemme käheiksi, etsimme
ruokapussia, vaihdamme kaasupulloa ja
kerromme aina uudelleen ja uudelleen
kioskin sijainnin. Entä jos? Minne sitten? Kuka nyt? Miten hä? Koska? Mitä
seuraavaksi?

yksin. Ilman yhteistä intoa henkiset
sisalnarut olisivatkin kiristyneet jo
monta kertaa aivan liian tiukalle.

Aluksi koottiin muutama ranskalainen
viiva paperille. Päivä päivältä lista on
jakaantunut ideoiksi ja yksityiskohdiksi,
joiden hiominen vie meitä aina lähemmäksi elokuuta. Vielä on monta tuntia
työtä edessä, mutta se, mitä ollaan jo
saatu aikaiseksi rohkaisee jatkamaan
eteenpäin. Onneksi ei tarvitse tehdä

Väiski ei ole vain jotain minne mennään, vaan jotain mikä tehdään yhdessä.

Väiskiä on jo tekemässä kymmeniä innokkaita, jotka haluavat vaikuttaa espoolaisten ja kauniaislaisten yhteisen
leirin onnistumiseen. Eihän Väiski ole
vain leiritoimikuntalaisten leiri vaan
kaikkien EPT:läisten. Siksi Sinunkin
kannattaa vahtia etujesi toteutumista
ja tulla mukaan Väiskin suunnitteluun.
Tästä tekemisen riemusta kannattaa
tulla osalliseksi.

Kana ja Sipi
leirinjohtajat
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Lumiveistoskisa
Kaivakaa lapiot, ämpärit ja kastelukannut varastoista ja suunnatkaa kohti Leppävaaraa!

LUMIVEISTOSKISA 13.3.2005

Perinteinen kilpailu järjestetään Leppävaaran uimahallin pihalla sunnuntaina 13.3.2005
klo 10 alkaen. Kilpailu päättyy klo 12 ja palkinnot on jaettu klo 12.30 mennessä.
Kokoa ryhmä sudareita, vartiolaisia, vaeltajia tai johtajia ja ilmoittaudu EPT:n toimistolle (ilmoita ryhmän koko, lpk ja yhteyshenkilö) viimeistään perjantaina 4.3.,
puh. 6122 4035 tai ept@papa.partio.ﬁ.
Kisamaksu 4 € / joukkue (laskutetaan lippukunnilta). Kilpailu on avoin kaikille päpalaisille!
Reippaan ulkoilun jälkeen on oiva tilaisuus viedä lauma/ryhmä pulikoimaan uimahallille. Alustavat ilmoittautumiset toimistolle kisailmon yhteydessä.
Hinnat: aikuiset 4 € ja lapset (alle 18 v.) 2 €. Säilytyslokero 1 €.
Uimahallin kassa on avoinna klo 11-17 (halli suljetaan tuntia myöhemmin).
Mukaan tarvitsette ’työkalut’, mukit, lämpimät vaatteet ja uimareille uimakamat.
Kisan teema on pääsiäinen, joten ei muuta kuin ideoimaan!
TERVETULOA toivottaa EPT:n sudenpenturyhmä!
Lisätietoja Ansku Kukkoselta, p. 0400-946 628 / a-m.kukkonen@lycos.com
tai Marja Laukkaselta, p. 050-591 8998 / marjamarja@luukku.com.
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Sählyturnaus
EPT:n perinteinen

SÄHLYTURNAUS
pelataan sunnuntaina 20.3.2005 metroradan varrelta löytyvässä Myllypuron
Arena Centerissä (eli nykyinen Battery BaseCamp) alkaen klo 10.
Sarjoja turnauksessa on ilmoittautuneiden mukaan yksi tai kaksi, eli sekajoukkueiden sarja ja tyttöjen sarja (jos siihen on riittävästi ilmoittautuneita). Pelit
pelataan sählykentällä (11 x 20 m.) sopivasti kevennetyillä salibandyn säännöillä. Jokaisella joukkueella tulee olla tuomari, joka tuomitsee muiden joukkueiden otteluita. Tuomarilla pitää olla oma pilli mukanaan.
Osallistumismaksu on maksimissaan 35 € / joukkue, joka laskutetaan lippukunnalta ilmoittautumisen jälkeen.
Ilmoittaudu EPT:n toimistolle 7.3.2005 kello 16 mennessä (p. 6122 4035,
fax 6122 4033 tai ept@papa.partio.ﬁ). Ilmoittautumisesta pitää selvitä joukkueen nimi, sarjatoive, lippukunta ja joukkueen kapteenin yhteystiedot.
Lisätietoja saat EPT:n toimistolta tai turnausmestari Timo Piepposelta
(050-5837145, tjpieppo@cc.hut.ﬁ).
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Kevätkokous

ESPOON PARTIOTUKI RY:N
KEVÄTKOKOUS
PÄÄKAUPUNKISEUDUN PARTIOLAISTEN
TOIMISTOLLA (LÖNNROTINKATU 30 D)
16.3.2005 KELLO 19:00.

PIDETÄÄN

KOKOUKSESSA KÄSITELLÄÄN SÄÄNTÖMÄÄRÄISET
ASIAT, JOITA OVAT MM. TILINPÄÄTÖKSEN JA
TOIMINTAKERTOMUKSEN HYVÄKSYMINEN.
TERVETULOA!
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Leiritoimikunta on julistanut suuren Väiski-kilpailun leirille lähteville
lippukunnille.
Kilpailussa
otetaan
mittaa lippukuntien kesäleiriaktiivisuudesta
suhteuttamalla ajoissa
ilmoittautuneiden lippukuntalaisten määrä
koko jäsenmäärään.
Aktiivisinta lippukuntaa
odottaa uskomattoman
hieno, upea ja kaunis
palkinto, jonka todellinen olemus säilyy
varjeltuna salaisuutena
vielä toistaiseksi... Tietenkin jaossa on myös
valtavasti
kunniaa
sekä välitöntä ihailua
muiden
lippukuntien
taholta!

©MARIA

Liittyykö kuvan Kani kilpailun tapahtumiin? Pyydämme
ottamaan yhteyttä näköhavaintoihin.

VÄISKI-UUTISET
24.01.2005

©MARIA

Suunnittelu vauhdissa
Tammikuussa Väiski 2005:n rakentaminen on jo kovassa vauhdissa. Suunnittelijoiden porukka
on kasvanut hurjasti, kun ohjelmalaaksot, alaleirit sekä esimerkiksi leirilehden toimitus ovat aktiivisesti hakeneet johtajia omiin
ryhmiinsä suunnittelemaan ensi
kesän parhaita tempauksia.
Myös savut ovat aloittaneet omat
valmistelunsa kesää varten. Ja
onhan teidänkin kolollanne Väiski-julisteet seinillä ja esitteet
sekä
ilmoittautumislomakkeet
jaossa, tai jo jaettuna?
Suunnittelun puitteissa pidet-

tävät tapahtumat kokoavat yhteen kymmeniä leirin tekijöitä
jo kevään aikana. Jo perinteeksi
muodostunut muonituskurssi on
19.-20.3., savunjohtajien oma
viikonloppu 1.-3.4. ja ohjelman
testausviikonloppu 8.-10.4.
Väiskille on ilmoittautunut 36
lippukuntaa, jotka arvioivat leirin osallistujamääräksi yhteensä
noin 1500 partiolaista.
Tällä hetkellä Väiskiä on tekemässä virallisten tietojen mukaan, savujen johtajistojen lisäksi, noin 120 reipasta johtajaa.

Väiskin viralliset www-sivut ovat auenneet
Väiskin sivuilta löytyvät niin tärkeimmät tiedot ilmoittautumisesta kuin alaleirien huudotkin.
Sivuille tulee lähiaikoina myös
leirin kartta, alaleirijaot sekä
mielenkiintoisia ennakkotietoja
suunnitelluista ohjelmista.

Ilmoitustaululta näet tärkeimmät uutiset ja mahdolliset vapaat tehtävät leirillä.
Leirin aikana vanhemmat voivat
seurata Väiskin menoa ja meininkiä kätevästi sivuille päivitettävistä Aino-lehden jutuista.

http://www.papa.partio.ﬁ/ept/vaiski

Ilmoittautumisaika loppuu 18.3.2005.
Leiristipendin hakuaika loppuu 14.2.! Ohjeet stipendin hakemiseen
löydät Väiski-esitteestä ja www-sivujen Tule Leirille -osiosta.

TULE TEKEMÄÄN VÄISKIÄ!
Isolla leirillä on paljon ja monenlaista tekemistä - näille sivuille on
poimittu vain osa vapaina olevista tehtävistä. Voit ilmoittaa mielenkiintosi muihin tehtäviin ilmoittautumislomakkeella tai sähköpostitse
(vaiski@papa.partio.ﬁ).

Työn sankari, tule leiritoimistolle hommiin!
Toimistotyökö paperinmakuista - ei suinkaan! Puuhastele leirillä yhdessä tapahtumien polttopisteistä palvellen leiriläisten erilaisia toimistotarpeita, vastaillen puhelimeen ja nakutellen välillä tietokonettakin.
Homma ei vie liikaa aikaa ennen leiriä, ja tarvittavan koulutuksen
monipuolisiin tehtäviin tarjoavat leiritoimistolaiset Nasu ja Ansku.
Riemastuneet yhteydenotot projektipäällikkö Anskulle anna.
broberg@papa.partio.ﬁ, 09-61224035, kiitos.

Viestissä tiedät kaiken!

Haluatko tietää kaiken mitä leirissä tapahtuu? Olisiko leirin viettäminen aurinkotuolissa vastenmielistä? Haluaisitko sateella etsiä katon
pääsi päälle? Oletko joskus kuullut radioaalloista? Hienoa, niin minäkin! Väiskin viesti hoitaa kaiken leirin viestiliikenteen, jos tuntuu
hyvältä niin vaikka juosten. Tässä tapauksessa kuitenkin mieluummin käyttäen helppokäyttöistä huipputeknologiaa. Mehän se päätetään. Vai mitä? Toimiva tiimimme tarvitsee vielä muutamaa reipasta
vahvistusta. Kuvalliset hakemukset voi osoittaa viestipäällikkö Tommi
Luostariselle osoitteeseen proffa@dna.ﬁ.

Kahvia ja Pumbaa!
Remppa-kehitysyhteistyöhanke tarjoaa kaikille vaeltajille leiri-iltojen
iloksi jotain todella spesiaalia: Tervetuloa viihtymään ja rentoutumaan
tunnelmaltaan kansainväliseen PUMBA-johtajakahvilaan!
Mikäli haluaisit jonakin iltana esiintyä kahvilamme lavalla tai
järjestää muuta pientä ohjelmaa, kerro alustavista suunnitelmistasi meille nyt (kahvilatiimissämme on muuten jo tarpeeksi tekijöitä).
Sketsejä, näytelmiä, musiikkia... Tyylilajia ei ole rajoitettu!
Hakuna matata*,
Heini Huhma, Merimetsot
Pumban päällikkö, heini.huhma@helsinki.ﬁ
(*suahilia ja tarkoittaa “älä murehdi”)
Lisää ilmoituksia seuraavalla sivulla...

...Vapaita tehtäviä Väiskillä

Kiinnostaako ruoka? Hyviä hommia muonituksessa:
Varastopäällikkö
Muonitus tarvitsee varastopäällikön, joka osallistuu
muonituksen johtoryhmän
työhön, vastaa kuormien
vastaanottamisesta ja jakamisesta leirillä sekä johtaa omaa tiimiään.

Varastohenkilöitä
6-8
varastohenkilöä
muonituksen varastolle raaka-aineiden vastaanottoon ja jakeluun
savuille.

Kokkeja
Pääkeittiölle ruoanvalmistukseen
kokkaamaan noin
50:lle
hengelle
lounasta ja päivällistä.

Yhteys: Timo “Mudi” Muttonen, 0400514378, timo.muttonen@nbl.ﬁ

Monipuolista tekemistä Väiskin ohjelman parissa:
Avajais- ja
päättäjäisvastaava
Leirin
parhaimmat
bileet
kaipaavat hulvatonta promoottoria.
Hiilihappojäätä,
savukone, strobovalot, peilipalloja…vai kenties jotain aivan muuta? Vapaat kädet ja
joustava työaika, ei pukupakkoa!

Laaksopäälliköitä
Vielä pari huipputason pestiä vapaana!
Valitse kartalta mieluinen maa ja kruunaa itsesi sen kuninkaaksi. Hyvät työsuhde-edut. Tarjolla sekä viikon että viikonlopun mittaisia nakkimakkaroita.
Soita heti ohjelmajohtajien kuumalle linjalle: Anna 040 5879514 anna.
munsterhjelm@pp.inet.ﬁ tai Hönö 040
5590 550 pihla.ja@jippii.ﬁ

Voit myös pulahtaa suunnittelemaan muita laaksoja:
Afrikan tähti -laakso
Karibia-laakso
Tule mukaan huisiin seikkailuun, Aloha! Tule sinäkin tekemään loispelaamaan Afrikan tähteä livenä! tavaa ja aurinkoista Karibianmeren
Luvassa on sopivasti hurjaa äksö- kiertomatkaa vartiolaisille. Saarilla
niä ja myös rauhallisempaa mei- on sekä vesihenkistä että kuivan
ninkiä. Et tarvitse minkäänlais- maan ohjelmaa. Ilmoitus on tarta kokemusta tullaksesi mukaan koitettu Sinulle iästäsi tai sukupuosuunnittelemaan ja tekemään tätä lestasi riippumatta ja toki koko kalaaksoa, halukkaat voivat ilmoit- veriporukallesi. Kiinnostuitko? Ota
tautua laaksonpäille:
yhteyttä pian:
Paula 050 4083600 ja Ulpu 040 Anski Suominen, 044 065 4444 tai
5631551
anski_suominen@hotmail.com
Borneo-laakso
päällikkö Marjukka (OMS) marjukka.ilmanen@ky.hkkk.ﬁ 050 3217307
Yhdysvallat-laakso
päällikkö Mia (Hasi) mianousiainen@hotmail.com 0407 568 875
Laakso Y, päällikkö Mikko Sundell (Mava) mikko_sun@jippii.ﬁ
Laakso Z, päällikkö Kristiina Lahti (Kar-Ka)
kristiina.lahti@luukku.com 050 5203530

Tiedotuskaa

Haluaisitko kirjoittaa EPT:n tiedotteeseen? Oletko huomannut,
että pyykkipoikia kaulassaan riiputtavat pikkuriikkiset räpyläsankarit ovat seikkailleet lähes jokaisen tiedotteen sivuilla? Pidätkö tussia
mieluusti kädessäsi?

KERRO MIELIPITEESI JA LÄHETÄ AJATUKSESI, IDEASI,
TEKSTINPÄTKÄSI TAI KUVITUKSESI TIEDOTTEESEEN
SÄHKÖPOSTILLA (EPT@PAPA.PARTIO.FI) TAI KIRJEKUORESSA

(EPT-TIEDOTTAA, LÖNNROTINKATU 30 D, 00180 HELSINKI).
VOIT MYÖS SOITTAA TIEDOTUSRYHMÄN JOONAKSELLE,
P. 040-763 4142.

Kaipaisitko galluppia, terhakkaa journalismia, Niksi-Pirkkaa tai
kuukauden menovinkkiä? Älähdä, vinkkaa, vaikuta ja nauti Tiedotteen sivuilla jostain uudesta!
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Hallituksen kootut
Hallituksessa puhuttua:
EPT:n ryhmissä uusina puheenjohtajina vuoden alusta ovat aloittaneet AnnaMaria Kukkonen Olarinmäen Samoojista Sudariryhmän puheenjohtajana ja Olli
”Hillo” Anttonen Toimen Pojista Koulutusryhmän puheenjohtajana.
Muina puheenjohtajina toimivat Joonas Hirn Kivenlahden Piilevistä Tiedotusryhmässä, Kimmo Kotro Niipperin Nuolihaukoista Kämppäryhmässä ja Pekka
Antila hallituksessa, Talousryhmässä ja Työnantajaryhmässä. Väiskin projektiryhmän puheenjohtajana toimii Elli Kotovirta Leppäpirkoista (toisena leirinjohtajana
Mikko Sipilä Toimen Pojista) sekä Espoon Punasessa Marko Tammivuori Tapiolan Metsänkävijöistä.
EPT:n varapuheenjohtajaksi vuodelle 2005 valittiin Mikko Miettinen Viherlaakson Peuroista.
Hallitus nimesi Espoon Punanen 2005 -kilpailunjohtajaksi Marko Tammivuoren
Tapiolan Metsänkävijöistä ja talouspäälliköksi Kati Klingin Kelotytöistä.
Hallitus jakoi talviseminaarissaan tehtäviä vuodelle 2005 seuraavasti:
Pekka Antila (Laajalahden Eräveikot):
* Hallituksen puheenjohtaja
* Talousryhmän puheenjohtaja
* Työnantajaryhmän puheenjohtaja
Mikko Miettinen (Viherlaakson Peurat):
* Hallituksen varapuheenjohtaja
* Talousryhmän jäsen
Heidi Gylden (Kauka-Kuutit):
* Espoon aluetiimin jäsen
Marjukka Ilmanen (Olarinmäen Samoojat):
* Sudariryhmän yhteyshenkilö
* Pinkin yhteyshenkilö
* Rantalentisturnausvastaava
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Venla Kemppainen (Kivenlahden Piilevät):
* Koulutusryhmän yhteyshenkilö
* Espoon Punasen yhteyshenkilö
* Vinkulin yhteyshenkilö
Johanna Toivanen (Niipperin Nuolihaukat):
* Kämppäryhmän yhteyshenkilö
* Espoon aluetiimin jäsen
Markus Vuorinen (Mastonvartijat):
* Tiedotusryhmän yhteyshenkilö
* Väiskin yhteyshenkilö
* Edunvalvontatiimin jäsen
Leena Lakka (Espoon Metsänkävijät):
* Espoon aluetiimin jäsen
Marja Laukkanen (Kilon Kipinät):
* Espoon aluetiimin jäsen
* Tapailun järjestämisvastaava

Lippukuntakummit vuonna 2005:
Tapiiri:
Lommo:
Elli:
Järeä-Grani:
Vespa:

Heidi Gylden ja Marja Laukkanen
Johanna Toivanen ja Leena Lakka
Johanna Toivanen ja Leena Lakka
Heidi Gylden ja Marja Laukkanen
Johanna Toivanen ja Leena Lakka

Kummijakoa on uudistettu hallituksen uuden työnjaon mukaisesti. Kaikki hallituksen jäsenet eivät enää ole lippukuntakummeja, vaan neljä hallituksen jäsentä
keskittyy kummiuteen pääasiallisena hallituspestinään. Jokaisella lippukunnalla on
edelleen kaksi kummia, jotka järjestävät rypästapaamiset ja pitävät yhteyttä lippukuntiin.
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Ilmoitustaulu

KAUPUNGIN YLEISAVUSTUKSET HAUSSA!
Espoon kaupungin nuorisotoimen yleisavustukset nuorisoyhdistyksille ovat haussa 28.2. saakka. Avustustenhakukaavakkeita saa kaupungin yhteispalvelupisteistä
ja nuorisotoimen nettisivuilta. Lisäohjeita avustusten hakemisesta saa nuorisoasiankeskuksesta Carina Granholmilta (carina.granholm@espoo.ﬁ / p. 816 52332,
050-537 9176) tai EPT:n toimistolta Aliisalta. Kaupungin nettisivuilta
www.espoo.ﬁ/nuoriso löytyy myös avustusohjeet.

KÄMPPÄVUOROJA VAPAANA!
Kevään kämppävuoroja Dåvarille ja Myllikselle voi varata EPT:n toimistolta
p. 6122 4035 tai ept@papa.partio.ﬁ

ESPOON KAUPUNGIN LEIRIVÄLINELAINAAMOSTA LAINATTIIN
TELTTOJA VÄISKILLE.
Mikäli lippukuntanne tarvitsee telttoja Väiskille, kannattaa siitä ilmoittaa
alaleirijohtaja Heikki Laineelle (heikki.laine@helsinki.ﬁ, 050-61860).
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Tapahtumakalenteri
HELMIKUU
4. - 6.2.

7.2. - 25.9.
7.2.
11. - 13.2.
12. - 13.2.
22.2.
28.2.

Partiojohtaja Peruskurssi I, 1. osa
Päpan luottispäivät
Eräkurssi II
Kipparikurssi Turussa
Laumanjohtajavihjarit I
Partiojohtaja Peruskurssi I, 2. osa
Liuku ‘05 – PäPa:n talvimestaruuskilpailut
Muistelemispäivä
Espoon kaupungin yleisavustusten DL

MAALISKUU
1.3.
Laumanjohtajavihjarit II
2.3.
Seinäkiipeily I
Passi – VJN- ja vaeltajaryhmien iltatapaaminen
4. - 6.3.
Nuoske – SP:n talvimestaruuskilpailut
9.3.
Seinäkiipeily II
11. - 13.3.
Multikulti I
Sampo I
PT-kisatoimitsijakurssi
Mämmikoura-leikkikurssi
Lippukunnanjohtajakurssi I
Akela I
VJ-jatkis I
Partiojohtaja Peruskurssi II, 1. osa
13.3.
EPT:n lumiveistoskisa
16.3.
EPT:n kevätkokous
18. - 20.3.
Partiojohtaja Peruskurssi II, 2. osa
Väiskin muonituskurssi
Meripartiojohtajapäivät
20.3.
EPT:n sählyturnaus
23.3.
Prevokki
25. - 27.3.
HOK
31.3.
Espoon kaupungin leirikeskusten ja -välineiden haku syyskaudelle
HUHTIKUU
1. - 3.4.
Väiskin savunjohtajien viikonloppu
Ensiapukurssi Mammutti
6.4.
Laumanjohtajavihjarit III
9. - 10.4.
Väiski-ohjelman testiviikonloppu
TRENDI-vaeltajakisa
10.4.
Nuuksion kämppien talkoot

Ensi syksyn Punkku kisataan 17.-18.9. Lisätietoja seuraavassa tiedotteessa
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Lähettäjä: Espoon Partiotuki ry, Lönnrotinkatu 30 D, 00180 Helsinki

