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Pääkirjoitus

Uusi vuosi, uudet kujeet
Uudessa vuodessa on taikaa: silloin
tehdään lupauksia ja muistellaan
mennyttä vuotta. Tavallaan tuntuu
haikealta jättää taakseen monta mukavaa projektia ja asiaa, mitä partion
parissa on viime vuoden aikana tullut
tehtyä. Mutta keneltä nyt voisi unohtua kesäleirien kunkku Väiski, hikinen Punkku tai aurinkoinen Pinkki?
Yleensä nopeasti alkaa naurattaa, kun
mieleen palaavat kaikki hassut partioseikkailut, mutta minun on aina ollut
vaikea sanoa hei hei.

maton ja uusi idea, joka kaipaa toteuttajia. Nyt on sopiva aika ottaa itseään
niskasta kiinni ja ponkaista energisenä
partiovuoteen.
Minäkin päätin yhtenä niistä uskaliaista tehdä lupauksen vuodelle 2006.
Lupaan olla keräämättä itselleni liikaa
partiohommia ja ottaa välillä ihan rennosti. Saahan sitä partiosta nauttiakin!
Mieleni tekee haistella ja maistella,
mennä mukaan siihen, mikä todella
tuntuu omaltani.
Partiomaista vuotta 2006 kaikille!

Vuoden vaihde on kuitenkin alku
monelle uudelle tapahtumalle ja pitkäjänteiselle suunnittelulle. Silloin saa
vapaasti päästää mielikuvituksensa
valloilleen ja kysyä: Mitä olisi kiva
tehdä tänä vuonna? Ehkäpä omassa lippukunnassasi on jotakin, mikä
kaipaa uudistusta. Tai rohkeimmilla
saattaa olla taskussaan täysin tunte-

Marjukka
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Hallitus 2006
EPT:n uusi halli
tus paljastaa sisi
mpänsä!
Näin siltä kysytt
iin:
1. Kuvaile itseä
si yhdellä adjek
tiivilla, substantii
2. Mikä on tylsin
villa ja verbillä
partiokokemuk
sesi? Miksi?
3. Mitä odotat
EPT:n hallitukse
lta
?
4. Kuka on parti
oesikuvasi?
5. Mikä sinusta
tulee isona?
6. Mitä ottaisit
mukaan autiolle
saarelle?
7. Jos EPT olisi
eläin, niin mikä
eläin se olisi? M
iksi?

VENLA KEMPPAINEN, KIVENLAHDEN PIILEVÄT
1. Nauravainen
2. Jaa-a... Olin tutustumassa Ranskassa partiotoimintaan. Heillä kokoukset olivat
sunnuntaisin ja kestivät koko päivän. Päivä alkoi yli tunnin mittasella jumalanpalveluksella, josta en juuri mitään ymmärtänyt, joten lähinnä katselin seiniä. Sen jälkeen
askarreltiin ja leikittiin ulkona koko päivä, kunnes lopussa oli taas puolen tunnin
mittainen hartaus. Päivää voisi ehkä sanoa tylsimmäksi partiokokemuksekseni, mutta
kokemuksena mielenkiintoinen enkä siitä haluaisi luopua.
3. Uskon, että yhden hallitusvuoden ja jo-opittujen käytäntöjen avulla tästä vuodesta
tulen saamaan enemmän irti. Odotan uusia mahdollisia vastaantulevia haasteita.
4. Ei mulla idolia ole ollut, mutta voisin Joonaksen sellaiseksi ottaa.
5. Minusta tulee isona (toivottavasti ei kuitenkaan paljon isompana kuin nyt) lääkäri.
6. Hyvän ystävän, sillä tuskin kestäisin siellä yksin selväjärkisenä, pitää päästä purkamaan sanaisaa arkkua eikä kiville puhuminen houkuta ja sitä paitsi kaksin aina kaunihimpi.
7. Ekana tulee mieleeni apina, mutta täytyy kuitenkin sanoa Karhu. Siksi, että välillä se on talvipesässä eikä siis näkyvissä ja
välillä se pongahtaa kaikkien tietoisuuteen esimerkiksi Väiskin muodossa. Kuitenkin se on aina lähellä.

TIMO ANTTALAINEN, TAPIOLAN METSÄNKÄVIJÄT
1. Hullut partiolaiset vauhdissa.
2. Jaa-a onko tylsiä kokemuksia? Oiskohan ollut vj-kurssi koska olin siellä liian myöhään, kaikki muut olivat uusia vartioanjohtajia ja minä ja kaverini oltiin johdettu jo
muutama vuosi.
3. Odotan kaikkea hauskaa ja uusia asioita. Jos saisi kehitettyä Tapiirin alueen toimintaa siihen mitä se on ollut aikoinaan, unohtamatta muita alueita.
4. Esikuvasta on kyllä paha mennä sanomaan... Ei kukaan tietty henkilö, vaan koko
oma lippukunta, joka oli ainoa asia mitä tiesi partiosta nuorempana. Ehkäpä se oli
esikuvana mitä kaikkea voi saada aikaiseksi myöhemmin.
5. ISO!
6. Peruskamat: puukon ja tulitikut, niillä pärjää aina.
7. Norsu. Iso, tunnetttu, hyödyllinen (norsujahan käytetään Intiassa hevosina).
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HEIKKI LAINE, MASTONVARTIJAT, PUHEENJOHTAJA
1. Jalo, epeli, tuottaa.
2. Tylsin partiokokemus on varmaankin... Kumma juttu, mutta tätä piti
oikeasti miettiä. Haluaisin sanoa jonkun semmosen kivan toiminnallisen
tylsän tapahtuman. Esimerkiksi 'makuupussi kastui kesäleirillä', mutta
nehän on ollut aika kivaa, varsinkin näin jälkikäteen ajatellen. Vastaan
kuitenkin, että kun joku pettää luottamuksen. Tekee oharit. Mielestäni
työn ollessa vapaaehtoista, voi sanoa ei. Mutta jos sanookin joo, eikä tee
asian eteen mitään, niin se on tylsä kokemus.
3. "Odota, miksi karkuun juokset niin varoen..." Mä odotan kokemuksia.
En semmosia "Kuuden-tunnin-kokous-ja-sitten-toinen-perään" -kokemuksia, vaan enemmänkin semmosia saavuttamisen tuottamia kokemuksia. Itsensä tutkiskelua, mihinkäs sitä oikeesti pystyy.
4. Partioesikuva? Itse asiassa partioesikuvani on kaikki sudenpennut. Nykyään teen partiota katsoen "ylöspäin" sudareita. Ennen se varmaan oli
oma vartionjohtajani.
5. En tiedä mikä musta tulee isona... Ja jos joku muu sen tietää, niin ottakaa
rohkeasti yhteyttä, niin mun ei tarvi sitä itse pähkäillä.
6. Ottasin kaverin, mutta sitten se ei olisi enää autio... Yhdessä on aina paljon helpompaa selvitä isommistakin esteistä. Hah! Kysymyksessä on porsaanreikä, tavaran paljoutta ei ole määrätty. Tässä listaa: Haaksirikkotilanteessa puukon, paljon tulitikkuja, jotain pressuntynkää, teltan, satelliittipuhelimen, lämpimiä vaatteita ja ruokaa ihan kauheesti.
Lomatilanteessa riippumaton, aurinkorasvaa, kameran ja hyvän kirjan.
7. Jaa, pahan pistit. Tietenkin joku lauhkea leijona. Hellä ja lempeä, mutta tarvittaessa kuitenkin iso, vaikutusvaltanen
ja todellakin uskottava. EPT on partiomaailman leijona, eläinmaailman kuningas!

ANNA MUNSTERHJELM, OLARINMÄEN SAMOOJAT
1. Kärsimätön hame poukkoilee.
2. Ei sellaisia ole, mulle partio ei ole koskaan ollut tylsää. Kamalia kokemuksia kyllä on, esimerkiksi se, kun taivalsimme Viron polttavassa
helteessä sata kilometriä vuorokaudessa viikon leirikamat selässä
ja tomera toverimme H. Lieto myrkytti ainoan ateriamme Sinoliin
kastetulla haarukalla.
3. Uutta pontta ja potkua talviunessa olleelle partiouralle.
4. T. Muttonen, koska se osaa sanoa mitä tahansa kenelle tahansa. Ja J.
Hirn, koska se pääsee samoihin tuloksiin ilman rähinääkin.
5. Monen pienen, kauniin ja väkivaltaisen omssilaisen äiti sekä presidentti
tai vastaava.
6. Kaiken Suomen paperipartion, silloin sitä ei pääsisi pakoon. Ja sit ehkä
yhden ihanan.
7. EPT tuntuu tällä hetkellä Pälvi-Paula-tädin vaaleanpunaiselta sylikoiralta, ainakin verrattuna alkuaikojen radikaaliin touhuun. Pari piirua
ärhäkämpään suuntaan, kiitos.
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Hallitus 2006
LEENA LAKKA, ESPOON METSÄNKÄVIJÄT
1. Raikas, metsä ja yritämme (akt.m1.prees.)
2. Äiti pakotti minut pienenä lähtemään retkelle. (Tästä muodostui sitten
yksi parhaista partiokokemuksistani.)
3. Olen osa hallitusta, joten odotan meidän olevan innokkaita sekä reippaita
partiolaisia ja oppivamme toisiltamme.
4. Partioesikuvani on oma siskoni.
5. Minulla ei ole mitään yhtä päämäärää, mutta toivon kulkevani itselleni
sopivaa polkua ja tavoittavan edes osan haaveistani.
6. Riippuu siitä, missä saari sijaitsisi, mutta ehkäpä kiikarit ja snorkkelin.
Niin ja sitten tietysti selviytymiseen liittyviä asioita, kuten juomavettä jne.
Määräähän ei ollut rajoitettu... Täytyykö sinne mennä yksin?
7. Jokin yhteiskuntahyönteinen, vaikka mehiläinen, koska EPT ja sen jäsenet
ovat tärkeä osa isoa joukkoa ja näin rakennetaan hienoa ja hunajaista
partiokennoa.

MARA, MARKUS VUORINEN, MASTONVARTIJAT
1. Innovatiivinen, mänty, yrittää
2. Lähinnä tulee mieleen joku lippukunnan kämppäretki, missä ei ole tapahtunut mitään.
3. Odotan rohkeaa otetta asioihin ja että EPT ei jää etäiseksi isoksi möröksi, vaan on
mukana jokapäiväisessä partiotoiminnassa.
4. Muutama EPT:läinen johtaja jotka ovat täysin sisäistäneet ajatuksen, että johtaja tekee
todellisuudessa töitä nuoremmille johtajille ja vartiolaisille, eikä toisinpäin.
5. Toivon kovasti, että en ajaudu olemaan "isona" samaa asiaa 20-30 vuotta. Sen näkee
sitten.
6. Ei sitä yksin kestäisi vaikka ruokaa löytäisikin, kaveri pitäisi saada mukaan.
7. EPT on ehkä liian norsu, etäinen ja kankea, kun sen pitäisi olla muurahainen, arkipäiväinen ja ahkera.

MARJA LAUKKANEN, KILON KIPINÄT
1. Iloinen, kipinä ja laulaa.
2. Ei mikään kokemus ole ollut kokonaisuudessaan tylsä, mutta sillon on aina tylsää, jos
ihmiset ei hoida sovittuja asioita.
3. Että saan tehdä partiojuttuja eri tavalla kuin aikaisemmin.
4. Kai esikuvani on joku, joka on ollut silloin johtajana, kun itse olen ollut vartsulainen.
Ei siis erityisesti kukaan.
5. Nyt oon jo aika iso, vielä ei voi tietää mitä seuraavaksi.
6. Saarelle ottaisin mukaan kännykän ja kavereita.
7. Muurahainen! Meitä on paljon ja tavoite on yhteinen.
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MUIKKU, MAIJA SALMIOVIRTA, NIIPPERIN NUOLIHAUKAT
1. Nuorehko, ihminen, nauraa
2. Tällä hetkellä ei tule mieleen mitään todella tylsää kokemusta.
3. Odotan hallitukselta uusia ja vanhoja tuttuja ja erilaisia näkökulmia sekä
monia kokoustunteja :)
4. Ei ole mitään esikuvaa, esimerkillisiä partiolaisia voi nähda ihan missä vain!
5. Isona minusta tulee toivottavasti viisaampi.
6. Autiuteen ottaisin mukaan kaverin.
7. Orava. Utelias ja ketterä, varastossa monta hyvää käpyä.

MÖKKI, MIKKO KYTÖ, LOUNAPARTIO
1. Rauhallinen, meri ja pelata.
2. Harvemmin on ollut tylsää, mutta liiallinen paperien pyörittäminen voi
käydä tylsäksi.
3. Odotan mielenkiintoisia haasteita, ja haluan oppia näkemään asioita
laajasti.
4. Ei ole yhtä tiettyä esikuvaa, mutta omat sudarijohtajat ja muutama muu
vanha lounapartiolainen johtaja ovat malliksi.
5. Isona musta tulee toivottavasti jotain, mistä voin olla ylpeä.
6. Saarelle lähtee mukaan puupurjevene.
7. Tuhatjalkainen, niin monia jalkoja siihen kuuluu

ANNUKKA HELANDER, EURAN PEURAT, JÄRJESTÖSIHTEERI
1. Yhtä hymyä.
2. Kesken ensimmäisen metsäyöretken vartiolaisena vj :t päättivät, että
Meidän vartio osallistuu lippukunnan maastojuoksukilpailuun. Kivaa
sinänsä, mutta matkaa kävellen oli n. 10 km yhteen suuntaan eikä meille
edes kerrottu minne olimme menossa… Motivaatio oli aika hukassa.
Oli kuuma päivä ja hidastimme matkaa istumalla ja itkeskelemällä tien
varsilla.
3. Hallitukselta odotan yhteistyötä, tutuksi tulemista, uusia kokemuksia,
tähtihetkiä... Ennen kaikkea partiohenkisyyttä.
4. Esikuviani ovat varmaankin ne kaikki lapsuuden sankarit, eli lippukunnan johtajisto. Ihan tavalliset ihmiset, jotka jaksoivat järjestää
leirejä, yöherätyksiä, kertoa kummia juttuja, opettaa melomaan, selittää
myrskärin toimintaa, leikittää, antaa vastuuta, viihdyttää iltanuotiolla…
Tutustuttaa partioperinteisiin ja –kulttuuriin.
5. Isoksi tulemiseen on vielä aikaa.
6. OEK-laulukirja voisi olla aika hyvä seuralainen autiollekin saarelle.
7. EPT on nalle, otso, mesikämmen. Iso, pehmeä, turvallinen, ketterä, teräväkyntinen hunajasuu.
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Jo muinaiset roomalaiset tunsivat legendan kauheasta ja jättimäisestä lumimiehestä, pohjoisen otuksesta, jonka hirmuisuus vei voiton jopa
jättiläisistä ja kykloopeista. He törmäsivät tarinaan
yhä uudestaan valloittaessaan lisää elintilaa sittemmin Keski-Eurooppana tunnetuilta villien barbaarien
hallitsemilta alueilta ennen ajanlaskumme alkua.

Rooman valtakunnan luhistuttua ja koko tunnetun
maailman syöksyttyä pimeimmän keskiajan syövereihin jatkoi kertomus lumimiehestä kulkuaan suusta
suuhun ja sukupolvelta toiselle. Kuten legendoilla ja
tarinoilla usein on tapana, alkoi myös pohjoisen lumimiehen saaga paisua ja saada yhä uskomattomampia sävyjä kertojien lisätessä mukaan oman mielikuvituksensa tuomia lisämausteita.
Pohjoisessa, silloisen tunnetun maailman pimeällä
laidalla, asui kuitenkin jääräpäinen ja jäyhä kansa,
joka vähät välitti etelästä tulleiden kauppamiesten
kummallisista kertomuksista. Koska kukaan ei ollut
moista otusta nähnyt, ei kukaan sittemmin Suomenniemenä tunnetulla järvien ja metsien peittämällä
alueella piitannut tuon taivaallista etelän miesten
höpinöistä.
Pohjoisessa ei siis pelätty hirmuista lumimiestä, joten
sivistyksen valon valaistessa Eurooppaa alkoi tarina
kauheasta pohjoisen otuksesta hiipua ihmisten
8

mielistä. Ensimmäisten höyryveturien syöstessä mustaa ja harmaata savuaan ilmoille
kaikkien luontokappaleiden hengitettäväksi
ja viimeistään peltilehmien valloittaessa
sittemmin asvaltoidut valtatiemme ei
kukaan enää edes tuntunut muistavan
lumimieheksikin kutsutun olennon
oikeaa nimeä.
Mutta kuin kohtalon oikusta tuon jäyhän
pohjoisen kansan, johon on tässäkin
kertomuksessa jo kertaalleen
viitattu, joukosta löytyivät
juuri ne ainoat, jotka tiesivät totuuden. Pohjoinen
”hirmuolento” oli olemassa.
Se eli ja voi hyvin. Totuus
kuitenkin oli, ettei se ollut
oikeasti hirmuinen lumimies,
vaan kiltti ja lempeä otus
nimeltään Vinkuli...

Vielä ehdit lumisotimaan talven ykkösleirille! Palauta osoitteesta www.papa.partio.fi/ept/vinkuli löytyvä ilmoittautumislomake
EPT:n toimistolle 27.1.2006 mennessä ja olet mukana menossa. Täysi-ikäiset
johtajat voivat käyttää myös
netti-ilmoa.
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(Lisää sairasta
läppää kuulet
Kattiksella
22.-26.2.2006.)

Lumiveistoskisa
Kaivakaa lapiot, ämpärit ja kastelukannut varastoista
ja suunnatkaa kohti Karakallion asukaspuistoa!

LUMIVEISTOSKISA 5.3.2006

Perinteinen kilpailu järjestetään Karakallion asukaspuistossa (Kotkatie 10) sunnuntaina 5.3.2006 klo 10 alkaen. Kilpailu päättyy klo 12.00 ja palkinnot on jaettu klo 12.30
mennessä.
Kokoa ryhmä sudareita, vartiolaisia, vaeltajia tai johtajia ja ilmoittaudu EPT:n toimistolle (ryhmän koko, lpk ja yhteyshenkilö) viimeistään sunnuntaina 19.2.2006, puh.
6122 4035 tai ept@papa.partio.fi
Kisamaksu: Kaikille EPT:läisille ilmainen. Muilta osallistumismaksu 4 € / joukkue.
Kilpailu on avoin kaikille päpalaisille.
Mukaan tarvitsette ’työkalut’, mukit ja lämpimät vaatteet
Kisan teema on talvi, joten ei muuta kuin ideoimaan!
Tervetuloa, toivottaa EPT:n sudenpenturyhmä!
Lisätietoja Kristiina Lahdelta p. 050 520 3530, kristiina.lahti@luukku.com
tai Ansku Kukkoselta, p. 0400 946 628, a-m.kukkonen@lycos.com
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Sählyturnaus
VUONNA 2005 POKAALIN POKKASI PITKÄJÄRVEN VAELTAJAT.

EPT:N SÄHLYTURNAUS TULEE JÄLLEEN!
Milloin?
Su 5.3. klo 13.00-16.00.
Missä?
Karakallion salibandyhallissa, heti Karakallion ostoskeskuksen takana.
Osoite on Karakalliontie 10.
Osallistumismaksu?
Enintään 25 euroa/vartio. Osallistumismaksut laskutetaan lippukunnilta
ilmoittautumisajan päätyttyä.
Mitä mukaan?
Normaalit sisäliikuntakamat ja leikkimielinen asenne. Vuoden 2006
SP:n jäsenkortti tai muu todistus maksetusta jäsenmaksusta.
Ilmoittautuminen?
19.2. mennessä EPT:n toimistolle puh. 6122 4035 tai ept@papa.partio.fi.
Ilmoittautumisesta pitää selvitä joukkueen nimi, lippukunta ja joukkueen
yhteyshenkilön nimi.
Lisätietoja saat Touko Tupolalta (Pitva), puh. 0400 621 581 tai
touko.tupola@gmail.com.
Tervetuloa mukaan!
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r
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2
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ramm millime
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Ilmotustaululta

LIPPUKUNNANJOHTAJA!
Muistaahan lippukuntasi täyttää vuosiselosteen. Se on mahdollista myös netissä,
osoite on www.partio.fi/vuosiseloste. Muista täyttää myös piirin lisäsivu.
Vuosiselosteen viimeinen palautuspäivä on 20.1.2006.

KAUPUNGIN KOHDE- JA YLEISAVUSTUKSET HAUSSA!
Espoon kaupunki on uusinut avustusohjeensa. Ensimmäinen kohdeavustusten hakuaika päättyi 15.1. Yleisavustusten hakuaika päättyy 28.2. Kaavakkeita ja ohjeita saa
yhteispalvelupisteistä ja yESBOxeista sekä netistä (www.espoo.fi/nuoriso). Neuvoja
ja esitteitä voit kysyä myös EPT:n toimistolta.
Tiedotustilaisuus avustuksista to 2.2. klo 17.30 alkaen Espoon Valtuustotalon kahviossa, Espoonkatu 5. Tilaisuus on avoin kaikille asiasta kiinnostuneille. Tarjoilun
vuoksi ilmoittautuminen viimeistään pe 27.1.2006 Carina Granholmille. Puh. 8165
2332, e-mail etunimi.sukunimi@espoo.fi.

EPT TIEDOTTAA -LEHTI
EPT tiedottaa on Espoon Partiotuen tiedote. Se postitetaan tilauksesta ja on Espoon
ja Kauniaisten alueen partiolaisille maksuton. EPT tiedottaa ilmestyy 5-6 kertaa vuodessa. Tilauksia, tilausten peruutuksia sekä juttuvinkkejä ja palautetta otetaan vastaan
Espoon Partiotuen toimistossa. EPT tiedottaa –lehden sisällöstä vastaavat EPT:n järjestösihteeri ja tiedotusryhmä.
EPT tiedottaa -lehdet ovat luettavissa myös PDF–muodossa EPT:n nettisivuilla
(http://www.papa.partio.fi/ept/ept-tiedottaa)
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Maastojuoksu

WILHELMIN VOIMALLA
EPT:n perinteinen maastojuoksu kirmattiin Nuuksiossa marraskuussa. Tällä kertaa sarjoja oli kaksi: lyhyemmän reitin hölkkäsarja ja maastojuoksun perinteinen sarja, jonka pituus
linnuntietä oli noin 16 kilometriä. Juoksun rankkuutta saattoi itse säädellä vauhdilla ja
reittivalinnoilla. "Jos ei tunnu tarpeeksi pahalta, juoskaa vain kovempaa", järjestäjät Pekka
Antila ja Topi Laaksonen kehottivat lähdössä.
Juoksu kulki ja pipot höyrysivät kuulaassa syysmetsässä. "En olekaan ennen juossut kahta
loppukiriä", kommentoi hölkkäsarjalainen, joka intoutui lopulta juoksemaan perinteisen
sarjan täyspitkän reitin.
Matkan varrella juoksijoille tarjottiin suolakurkkua, nestetankkausta, virkistäviä pesusieniä
ja mustikkakeittoa. "Vain suolapähkinät puuttuivat", juoksijat kommentoivat. Rastihenkilökunnan kannustusta kiiteltiin: "Ilmassa oli suuren hiihtojuhlan tuntua!"
Maalissa tarjottiin saunaa, nuotion loimua ja makkaraa. Makkara oli wilhelmiä. Merkki
tarkistettiin jo lähdössä – motivaation nostattamiseksi. B-luokan makkaralla ei kuulemma
olisi juostukaan.
EPT:n maastojuoksussa 12.11.2005 itsensä voittivat ja maaliin pääsivät:
Antti Aarnio
Anton Ahonen
Olli Anttonen
Mikko Elomaa
Petri Mannonen
Sonja Nyberg
Hanna-Mari Ruotsalainen
Pauli Vaahtoranta
Markus Vuorinen
Miikka Vuorinen
Ari Vänskä
Nopein selvitti vaativan reitin ajassa 1.08.09 ja kaikki olivat maalissa kahden tunnin tietämissä. Kiitos osallistujille ja tervetuloa ensi vuonna uudestaan!
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Hallituksen kootut
MENNEET JA TULEVAT TAPAHTUMAT
» EPT:n maastojuoksu järjestettiin 12.11. Nuuksiossa. Maastojuoksuun osallistui 11
juoksijaa sekä jänis. Ensi vuoden järjestäjät ilmoittivat jo tapahtuman aikana halukkuutensa tapahtuman järjestämiseen.
» LPKJ-klubi järjestettiin 28.11. Suomenojalla. Ohjelmassa oli laitesukellukseen tutustumista, tarjolla iltapalaa ja hyvää seuraa. Osallistujia oli 25. Tapahtuma järjestettiin
lippukunnanjohtajien virkistykseksi.
» EPT osallistui perinteisesti itsenäisyyspäivänä Espoon Reserviläiset ry :n
järjestämään seppeleen laskuun Espoon kirkolla. Paikalla oli lippuairue. Seppele
laskettiin sankarihaudoille.
» Vinkulin järjestelyt etenevät hyvin, nettisivut ovat avautuneet. Ilmoittautumisaikaa
on 27.1. asti ja ennakkotapaaminen järjestetään 14.2.2006.
» LPK 2010 -tapahtuma koittaa 24.-25.3.2006.

RYHMÄT
» Koulutusryhmä Potkan puheenjohtajaksi on nimetty Ida Kukkapuro. Potka järjestää
koulutusvaelluksen myös vuonna 2006. Ryhmän tarkoituksena on järjestää erätoimintaa tukevia ohjelmatapahtumia ensisijaisesti vartionjohtaja-ikäisille.
» Vesa Kiviluoto (EsMe) on liittynyt Kämppäryhmään.

ESPOON PUNANEN 2006
» Punkku kisataan 16.-17.9. Kisanjohtajana on Topi Laaksonen (EsMe).
Myös kisatoimikunnan kokoonpano on varmistunut. Kilpailun varajohtajana toimii
Mika Ranta (EsMe) ja ratamestarina Teemu Karhula (EsMe). Tehtävistä vastaa Ari
Vänskä (EsMe) ja huollosta Kimmo Kotro (NiiNu). Järjestelysihteerin tehtävät
jakavat Karoliina Leppävuori (NiiNu, 31.1.2006 asti) ja Maija Salmiovirta (NiiNu,
1.2.2006 alkaen). Taloudesta vastaa Mari Reinikainen (EsMe) ja tiedotusasioita
hoitaa Heidi Gylden (Kau-Ku).
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Kevätkokous

ESPOON PARTIOTUKI RY:N
KEVÄTKOKOUS
PÄÄKAUPUNKISEUDUN PARTIOLAISTEN
TOIMISTOLLA (LÖNNROTINKATU 30 D)
15.3.2006 KELLO 19:00.

PIDETÄÄN

KOKOUKSESSA KÄSITELLÄÄN SÄÄNTÖMÄÄRÄISET
ASIAT, JOITA OVAT MM. TILINPÄÄTÖKSEN JA
TOIMINTAKERTOMUKSEN HYVÄKSYMINEN.
TERVETULOA!
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TAMMIKUU
27.1.

Vinkulin ilmoittautumisaika päättyy

HELMIKUU
2.2.
2.2.
11.-12.2.
14.2.
15.2.
15.2.
22.2.
22.-26.2.

Tiedotustilaisuus Espoon nuorisotoimen avustuksista
Toinen toistaan –bileet
Talvikisa Krasa ’06 (järjestäjänä Uudenmaan partiopiiri)
Vinkulin ennakkotapaaminen
Sykettä suorituksiin - ilta vartionjohtajille
lpk-lehtikisan palkintojenjako
Muistelemispäivä
Vinkuli

MAALISKUU
5.3.
5.3
11.-12.3.
15.3.
18.3.
24.-25.3.

Lumiveistoskilpailu, Karakallio
Sählyturnaus, Karakallio
Trombi, SM-talvikisat Mikkelissä
EPT:n kevätkokous
Päpan Nettisivukurssi
LPK 2010 lippukunnanjohtajille

HUHTIKUU
9.4.
23.4.

Mylliksen talkoot klo 11
Partioparaati ja Yrjönpäivän kirkko

Lisätietoja http://www.papa.partio.fi, tapahtumakalenteri
Espoon Partiotuen toimisto on suljettu
16.-18.1. sekä 23.-27.1.
Kiireellisissä tapauksissa auttaa PäPan toimistosihteeri Marika Toivonen, puh. 6122 400 tai toimisto@papa.partio.fi

Lähettäjä: Espoon Partiotuki ry, Lönnrotinkatu 30 D, 00180 Helsinki

