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Pääkirjoitus
Lupa rähistä

Leirillä leikitän itse sudareita ja pa-

Vanhemmat johtajat poimivat usein
rusinat pullasta ja jättävät nuoremmille pelkät kantapalat. Minä myös. Eikä
se ole mitään oikeaa partiota. Oikeassa partiossa nuorille on annettava tilaa; mahdollisuus onnistua tai mokata turvallisesti. Oikeassa partiossa ei
myöskään jyrätä hiljaisempia tai kerätä
tiimiin pelkkiä kavereita.

nen nuoremmat johtajat lapioimaan
kakkaa. Pirkko ei valinnut Elmeriä
ratamestariksi vaan pestasi hommaan
parhaan kaverinsa. Vaeltajaporukka
liukeni Lahnuksen Shellille munkkipossulle jättäen veejiit vahtimaan
lapsia kämpälle. Seuraajan puuttuessa lippukunnanjohtaja hoiti postiaan
puoli vuosikymmentä vaikka mieli
paloi jo isompiin ympyröihin.

Partio ja erityisesti EPT on niin mieletön mahdollisuus tehdä päättömiä ja
rohkeitakin juttuja, ettei kannata antaa
sen valua hukkaan. Hanki mitä haluat:
vaadi lippukunnanjohtajalta uusi tehtävä, ryhdy Pinkin kisanjohtajaksi tai
kieltäydy puulta maistuvasta pestistä.
Aikuiset ei opi mitään jos lapset on
aina vaan kilttejä!

Kohautellaan hartioita. Elämä on.
Eikä ole! Partio ei ole vain vastuuta ja
velvollisuuksia; meillä partiolaisilla on
myös oikeuksia. Oikeus olla oma itsemme, oikeus valita mielekäs tehtävä
ja oikeus kehittää itseämme ihmisenä.
Oikeus kiitää tukka putkella projektista toiseen ja oikeus pitää harrastus harrastuksena. Ja ihan erityisesti
meillä on oikeus pitää puoliamme ja
olla eri mieltä, vaikka seurauksena ei
olisikaan pelkkiä kivoja juttuja. Kyllä
partiossakin saa rähistä.

Intoa ja tarmoa kevääseen,
toivoo Anna
(Älkää kuitenkaan ruvetko gangstereiksi. Tulkaa Vimmalle!)
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Lumiveistoskisa

Kuuletko jo sademetsän kutsun?!
Minkä viidakon eläimen haluaisit veistää lumesta? Älä jätä tilaisuutta väliin, vaan
ota kaverisi mukaan ja toteuttakaa idea!

LUMIVEISTOSKISA ..

Lumiveistosmestaruudesta kisataan tänä vuonna Itärannalla Tapiolassa sunnuntaina 11.3. klo 10.00 alkaen. Palkinnot on jaettu klo 12.30 mennessä. Tarjolla
lunta ja kuumaa mehua. Reittiopas opastaa paikalle osoitteella Itäranta 13.
Ilmoita laumasi, vartiosi, vaeltajaryhmäsi tai muu sellainen (ryhmän koko, lpk ja
yhteyshenkilö) Annukalle EPT:n toimistolle viimeistään 2.3. puh. 6122 7035 tai
ept@ept.fi.
Kisamaksu on 4€/joukkue, joka laskutetaan lippukunnalta. Kilpailu on avoin
kaikille päpalaisille.
Ei muuta kuin ideoimaan ja kaivamaan esille kastelukannuja, lapioita ja
ämpäreitä!
TERVETULOA!
Lisätietoja Ansku Kukkoselta, p. 0400-946 628 tai a-m.kukkonen@lycos.com
T: EPT:n sudariryhmä
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Seuraa haetaan

LOMMOLAINEN, LÄHDE MUKAAN TEKEMÄÄN! ISOJA JA PIENIÄ PESTEJÄ ON VIELÄ
TARJOLLA ÄMPÄRILLISEN VERRAN, OTA SIIS YHTEYTTÄ SUORAAN KISANJOHTAJA
PAULINA VAIJAAN (SIPAVA@UTU.FI, 040 5160115).

KESÄLEIRISUUNNITELMAT VIELÄ AUKI?
PIENI LIPPUKUNTA LEV ETSII LEIRIKAVERIA
KESÄKAUDELLE -07.
SOITA ESSI LEHDOLLE 040 732 4038 TAI
KIRJOITA LEV.POSTI@LUUKKU.COM.
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Tukea tukiin

Tarvitsetko apua kaupungin
avustusten hakemisessa?
Espoon keskuksessa on avattu Nuorten osallisuuskeskus Välkky. Nuorten
tieto- ja neuvontapiste yESBOx muutti tiloista Selloon, toinen yESBOx toimii edelleen Omenassa.
Välkyn avajaisviikolla on mahdollisuus saada neuvontaa kaupungin avustuksista! Avajaisviikko on 5.-9.2. ja Välkyn aukioloajat ma & pe klo 10-16 ja
ke & to klo 12-17.
Lisäksi kaupunki järjestää avustusinfon ke 14.2. klo 18-20.00 Valtuustotalon
kahvilassa, johon ilmoittautuminen pe 9.2. mennessä.
Neuvontaa ja apua avustusasioihin saat myös EPT:n järjestösihteeriltä Annukalta.
Välkyssä tarjolla
- kopiointia (ilmainen omat paperit tuoville)
- leirikeskusten varaukset sekä avaimien nouto ja palautus
- lainaamo: pelejä, av-laitteita, megafoni, nappikone…
- tietoa ja neuvontaa: yhdistysasiat, avustukset, leirivälineet, kv-asiat…
- kokoushuone
yESBOxit palvelevat sinua mm. kesätyö- ja
opiskeluasioissa.
Lue lisää: www.espoo.fi/nuoriso
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Maastojuoksu

Hienosti ja reippaasti tehty Anton Ahonen (LEV),

Jouni Heinänen (OMS), Ilkka Hyvönen (VaVa), Antti Jalava (EsMe), Taneli
Klemola (VaVa), Pasi Kyheröinen (PitVa), Topi Laaksonen (EsMe), Timo
Nordlund (VaVa), Eero Saarijärvi (VaVa), Pekka Vedenpää (VaVa) ja Ari
Vänskä (EsMe)!
EPT:n perinteinen maastojuoksu juostiin tällä kertaa kirpeässä syyssäässä
Espoosta Helsinkiin. Nopein taittoi linnuntietä mitattuna noin 12 kilometrin matkan ajassa tunti ja kaksikymmentäkolme minuuttia. Tunnelma oli
mainio, löylyt kipakat ja makkara maistui. Kannattaa tulla ensi vuonna itse
kokemaan maastojuoksun meininki!

K ummit
E PT:stä
k aipaavat
ä kkiä
l isää
e nergiaa!

Tule mukaan EPT:n kummiryhmään Kekäleeseen
tarjoamaan auttava kätesi lippukunnille.
Aluekummina näet kuinka lippukunnissa partiota tehdään
eri tavoilla, ja voit tuoda oman mausteesi toimintaan.
Kummin tehtäviin kuuluvat mm. yhteydenpito lippukuntiin ja
lippukunnanjohtajien auttaminen.
Kummina voit toimia omalla persoonallisella tavalla yhdellä
EPT:ssä olevista alueista. Homma sopii erityisesti kokeneelle
lippukunta-aktiiville, kuten entiselle lippukunnanjohtajalle.
Yhteydenotot Kekäleen PJ:lle Mikko Kydölle osoitteeseen
mokki@ept.fi 5.2. mennessä.
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Ooksä espoolainen vaeltaja? Jes!
Me järkätään EPT:n vaeltajaleiri Vimma 3.–
8.6.2007 sinulle ja ihan kaikille espoolaisille
vaeltajille.
Ai miksi? Jotta sinä voit mäjäyttää itsesi ja muut
velmut remuamaan, innostumaan, tuulettumaan
ja ihastumaan!
Vimma on jotain älyttömän siistiä, jotain uutta,
jotain espoolaista, kesäkuun eka viikko on
Vimma.
Tuu Vimmalle. Pääset mukaan, kun ilmoittaudut
huhtikuussa.
Merkkaa leiri nyt jo sun kalenteriin.

Terkuin Vimma-jengi
vimma.ept.ﬁ

Sählyturnaus

EPT:N PERINTEINEN SÄHLYTURNAUS
TULEE TAAS !
Lippukuntien välinen sählymestaruus ratkaistaan tänä vuonna Otaniemen Otahallilla (Otaranta 6) sunnuntaina 25.3 klo 12-16.
Ilmoittautuminen tapahtuu viimeistään to 8.3.
sähköpostitse ept@ept.fi tai puhelimitse 09 6122 4035.
Lisätietoja antaa
Mikko Eloholma, mikkoeloholma@hotmail.com tai
050 552 3371
Ilmoittautumisesta tulee selvitä:
- lippukunta, jota joukkue edustaa
- joukkueen nimi
- kapteenin (ilmoittajan) nimi, ikä ja puhelinnumero
- osallistujien arvioitu lukumäärä
- laskutusosoite, jos muu kuin lippukunta
Kaikkien osallistujien vuoden 2007 jäsenmaksu pitää olla
maksettu.
Huomioikaa lisäksi, että sählykentällinen on 5 pelaajaa + maalivahti, joka on
ehdoton minimi joukkueen kooksi. Vaihtopelaajat ovat kuitenkin suositeltavia.
Tapahtuma on tarkoitettu johtajaikäisille.
Tapahtuman osanottomaksu on enintään 35 €/joukkue. Osanottomaksu laskutetaan ilmoittautumisajan päätyttyä.
Tarkempaa infoa turnauksesta (mm. tarkka maksu, otteluohjelma ja säännöt)
tulee sähköpostitse joukkueen ilmoittajalle 8.3. jälkeen.
Kerätkää turnaukseen joukkue, luokaa uusi perinne, ja tulkaa nauttimaan rennosta pallonpelailusta hyvässä partiohengessä!
9

Hallitus-esittely
Tammikuussa alo

ittanut uusi halli

tus vastaa!
1. Mikä on ollu
t paras partiope
stisi? Entä huon
2. Olisiko Punk
oin?
usta piirin kisaks
i, jos ehdot olisi
EPT:lle edulliset
vat
?
3. Mitä lupaat te
hdäksesi EPT:st
ä paremman/eril
tehokkaamman
aisen/
?
4. Veikkauksesi
osallistujamääris
tä
A: Vimma-leiri
lle B: Espoon Pi
meeseen
C: Väiski 2009:ll
e?

HEIKKI "PUHEENJOHTAJA" LAINE, MASTONVARTIJAT, ESPOO
1. Paras on ollut joko Punkku tai Väiski, koska niissä on päässyt venymään ja tekemään jotain ennennäkemätöntä. Huonoin on ehkä ollut
joku jossain, mihin on tullut lupauduttua kun kukaan muu ei ole tehnyt
ja itseäkään ei ole oikein kiinnostanut.
2. Kyllä.
3. Aion jatkaa yhdistyksen luotsaamista tehokkaaksi toimielimeksi.
4. A: 250
B: 90
C: Pyöreät 1820!

TIMO ANTTALAINEN, TAPIOLAN METSÄNKÄVIJÄT, ESPOO
1. Parhaimpia hommia partiossa on retkien järjestely: siistiä tehdä
kaikkea uutta. Huonointa on vaikea sanoo, mutta mikä vaan mihin
ei saa ihmisiä lähtemään mukaan.
2. Ehkä Punkusta mahdollisesti voisi ollakin.
3. Mennä kuuhun!
4. A: Vimmalle 97
B: Espoon Pimeeseen 38
C: Väiskille 2200
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CILLA BJÖRKQVIST, SCOUTKÅREN MUHÖ, HELSINKI
1. Hauskinta oli olla leirinjohtajana 2004 (aurinkoa, iloisia lapsia,
hyvä johtajatiimi, toimiva ohjelma). Tylsin kokemus oli ehkä
ensimmäinen syksy vj:nä. Taisi olla 12 vartiolaista, ehkä puolet
niistä samanikäisiä tai mua vanhempia ja mä olin vasta seiskalla. Aika kaaos, mutta siitä selvittiin. :)
2. Miksipä ei? Molemmat saattaisivat hyötyä siitä. Toisaalta voi
myös olla ettei meitä ei-päpalaisia näkyisi edes sen vertaa kuin
tällä hetkellä, varsinkaan järjestelypuolella.
3. Nauraa enemmän... no ei, haluaisin jotenkin saada mukaan
myös ne lippukunnat, joita ei viime aikoina ole näkynyt niin
usein EPT:n tapahtumissa.
4. A: 450 B: 200 C: 2009

KRISTA "POPO" KAUPPINEN, LEPPÄPIRKOT, ESPOO
1. Huonoin nakki oli viime kesän kesäleirin ohjelmajohtajuus, koska
en ohjelman suunnittelun jälkeen päässytkään leirille. Paras on vielä
tulossa, mutta partio on siitä kiva harrastus, että aina oppii jotain
uutta.
2. Punkku on EPT:n oma juttu - miksi "korjata" jotain, joka toimii jo
hyvin?
3. Aion korostaa hallituskaudella lippukuntien välisen yhteistyön merkitystä, jäsenten ”EPT-tietoisuuden” parantamista ja vaeltajaikäisten toimintaan panostamista.
4. A: 120 B: 80 C: 1650

MIKKO "MÖKKI" KYTÖ, LOUNAPARTIO, ESPOO
1. Lippukunnanjohtajan pesti on ollut sekä paras että huonoin.
Se oli vastuullinen ja opettavainen pesti, mutta välillä myös
turhauttava.
2. Kyllä Punkusta olisi piirin kisaksi. Tällöin vältyttäisiin turhalta päällekkäisyydeltä. Kaikkien niiden asioiden, jotka tekevät
Punkusta Punkun tulisi kuitenkin ehdottomasti säilyä.
3. Lippukuntien tukeminen aluetyön kautta vaatii kehittämistä,
joten aion panostaa siihen.
4. A: Vimmalle 120,5 B: Pimeeseen 90 C: Väiskille 1600
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ANNA MUNSTERHJELM, OLARINMÄEN SAMOOJAT, HENKINEN KOTI FRIISILÄSSÄ
JA VIRALLINEN LAUTTASAARESSA
1. Parasta oli olla mukana Väiskin leiritoimikunnassa. Siinä
näki ison leirin rakentumisen alusta asti ja tajusi hyvin
konkreettisesti miten yhden ihmisen ideat - hyvät tai
huonot - vaikuttavat satoihin ihmisiin. Vähiten parasta
on ehkä ollut Pinkin tekeminen, siitä ei löytynyt tarpeeksi
haastetta ison projektin jälkeen. Pinkki on niin toimiva
konsepti että sitä on turha keikauttaa ympäri pelkän
muutoshalun takia.
2. Seison hallituksen muotoileman ehdotuksen takana. Sen
mukaan Punkku ei kisaajan tai tekijän näkökulmasta
tulisi juurikaan muuttumaan, mutta työmäärä piirin kisojen osalta vähenisi merkittävästi. Näinä työvoimapulan
aikoina koen sen pelkästään positiiviseksi.
3. Kuluneen vuoden aikana olen huomannut, että henkilökohtainen kontakti vaikkapa
lippukunnanjohtajiin on paljon rehellisempi kuin jäykkä hallituksen jäsen - tavallinen
pulliainen -asettelu. Aion siis hankkia kovasti uusia kavereita ja viettää kaikki illat, yöt
ja päivät partiolaisten kanssa voidakseni viedä hallitukseen autenttista viestiä EPT:n
kuulumisista.
4. A) Vimmalle 200 B) Pimeeseen 100 C) Väiskille 2000 eturivin espoolaista. Toivottavasti vieläkin enemmän!

TEEMU PENTTILÄ, PITKÄJÄRVEN VAELTAJAT, ESPOO
1. Paras pesti on ollut toimiminen lippukunnanjohtajana. Siinä pääsi toteuttamaan itseään soveltaen kaikkea oppimaansa ja näki sen vaikutukset kokonaisuuteen. Ei ainakaan
paras, muttei mikään huonokaan: Smuglaus 03, koska toimikunnassa oli vähän ristiriitoja. Ei tämmösiin kysymyksiin
voi vastata. Ei partiossa ole huonoja nakkeja!
2. Päpan piirihallitus tuskin on pitkällä tähtäimellä myöntyväinen niin suotuisiin ehtoihin, että meidän kannattaisi myydä
ylpeyttämme, Punkkua.
3. Pyrin olemaan aktiivinen, osallistuva, ehkä jopa kuunteleva,
sekä tehokas päätösten toimeenpanossa.
4. A) 120 B) 40 x 5 = 200 C) 1500 / 3500 = 43 % (2005), 4000 x 50 % = 2000 (2009)
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ISAK POUTANEN, SJÖSCOUTKÅREN STORMFÅGELN, HELSINKI
1. Lippukunnanjohtajana toimiminen on varmaan ollut paras ja
huonoin partiopesti. Parasta nakkien jakaminen, haittapuolena
jakamattomat nakit napsahtivat minulle.
2. En ole itse osallistunut Punkkuun, en ota kantaa
3. Yheistyötä kielirajojen yli
4. A) 100 B) pimeesti porukkaa C) 2009

MAIJA "MUIKKU" SALMIOVIRTA, NIIPPERIN NUOLIHAUKAT, ESPOO
1. Vaikea sanoa parasta ja huonointa, useimmissa on ollut hyviä
ja huonoja puolia.
2. Punkku on hyvä kisa, joten olisihan siitä siinä mielessä PäPan
kisaksi.
3. Aion lisätä tietämystäni joistakin asioista, jotta voin paremmin
osallistua keskusteluun ja päätöksentekoon.
4. A) 150 B) 60 C) 1750

HALLITUKSEN TYÖNJAKO VUONNA 2007
Heikki Laine
- hallituksen puheenjohtaja
- talous- ja työnantajaryhmän
puheenjohtaja
Cilla Björkqvist
- tiedotusryhmän yhteyshenkilö
- Vespan aluekummi
Anna Munsterhjelm
- Ellin aluekummi
Isak Poutanen
- Lommon aluekummi

Mikko Kytö
- EPT:n varapuheenjohtaja
- talous- ja työnantajaryhmän
jäsen
- piirin alueryhmän jäsen
- Kummiryhmä Kekäleen
puheenjohtaja
- Lommon aluekummi
Krista Kauppinen
- Ellin aluekummi
Maija Salmiovirta
- piirin alueryhmän jäsen
- Sudariryhmän yhteyshenkilö
- Vespan aluekummi
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Timo Anttalainen
- Koulutusryhmä Potkan
yhteyshenkilö
- Tapiirin aluekummi
- OEK-killan yhteyshenkilö
Teemu Penttilä
- Kämppäryhmän yhteyshenkilö
- Järeä-Granin aluekummi

Kuulumisia
ALUETYÖ
» Kekäle eli EPT:n aluekummien ryhmä on
kokoontunut syksyn aikana ahkerasti. Ryhmä
panostaa lpkj-korttihaastatteluiden tekemiseen
jatkossakin ja on myös kouluttautunut sitä varten.
Keväällä aluekummit osallistuvat SP:n
lpkj-tapaamiseen Tampereella sekä samana viikonloppuna järjestettävään LPK2010:iin. Vuoden
vaihteessa ryhmään liittyi Johanna Viitasalo
(Lepi). Myös muut uudet aluekummit ovat edelleen tervetulleita ryhmään!
» Alueille on avattu omat sähköpostilistat, jotka
ovat mallia ”alueennimi@ept.fi”. Sähköpostilistoja päivittää järjestösihteeri.
» Marraskuun lpkj-klubiin osallistui 14 henkilöä.
Ohjelmassa oli curlingia Oulunkylässä ja taisi
siihen liittyä hallin omistajan kohtaaminenkin.

RYHMÄT
» Sudenpenturyhmä on järjestämässä laumanjohtajien tapaamisen tulevana keväänä. LJ-tapaamisille
on toivottu jatkoa Väiskillä pidetyn tapaamisen
jälkeen. Sudenpenturyhmä etsii uusia jäseniä yli
17-vuotiaista partiolaisista.
» Potkan syysseikkailu Turun saaristoon onnistui
loistavasti, mutta Kummeli-viikonloppu ei kerännyt osallistujia tarpeeksi ja se jouduttiin
peruuttamaan.
» Kämppäryhmä järjesti lokakuussa polttopuutalkoot Dåvarilla. Talkoolaisia oli paikalla lähes
30. EPT:n kämppien vuokrat (47 €/viikonloppu partiolaisilta) pystytään pitämään alhaisina
talkootyön voimin.
» Mylliksen lattiat on hiottu, paikattu ja lakattu. Jatkossa lattioiden kunnosta on pidettävä
hyvää huolta ja esimerkiksi kiehisten veistely lattiapintaa vasten on ehdottomasti kielletty!
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TAPAHTUMAT
» Partiotoimintaa on kuluneen syksyn ja talven aikana esitelty mm. Tapiolassa Tapailussa ja
Olarissa MLL:n ja WWF:n Perheiden ekopäivässä. Tapailussa partiotoimintaan tutustui
lähes 100 henkilöä!
» EPT:n maastojuoksu onnistui hyvin. Lue lisää tapahtumasta tästä lehdestä!
» EPT:n edustajat laskivat perinteisesti seppeleen itsenäisyyspäivänä Espoon Reservijärjestön
tapahtumassa.
» Hallitus vietti pikkujoulujaan 19.12. Vavakalla. Pikkujoulut järjestettiin vanhan ja uuden
hallituksen kohtaamiseksi. Talviseminaariin uusi hallitus kokoontui tammikuussa Pitvan
Kammille.
» HuhuPunkun kisatoimikuntaan on nimitetty kisanjohtaja Paulina Vaijan (OMS) lisäksi
järjestelysihteeri Anna Munsterhjelm (OMS), radat Cilla Björkqvist (Muhö) ja Sanna Räty
(OMS), talous Marjukka Ilmanen (OMS), huolto Kalle Kyyrö (Muli) ja tehtävät Lotta
Henriksson (Lepi) sekä kisakeskus Tuuli Piiroinen ja tulokset Anu Kiiskinen (OMS). Kisan
valvojaksi on nimitetty Tero Saarno (PitVa).
» Espoon Vihree on nuorimpien sarjojen pt-kisa, joka järjestetään 21.4. Kisaa ovat tekemässä Markus Vuorinen (Mava), Pekka Manner (LEV) ja Mikko Miettinen (ViPe). Myös muita
tekijöitä on ilmoittautunut.
» Espoon Pimee on yökisa vaeltajaikäisille, joka järjestetään 12.-13.5. Kisan johtajaksi on
nimitetty Tommi Luostarinen (Lou). Muita järjestäjiä ovat mm. Nora Ahde (KiPi), Arri
Niemenmaa (Mekä) ja Friida Turku (Mava).

VAELTAJALEIRI VIMMA
» Leirin järjestelyt ovat jo kovassa vauhdissa! Leiritoimikuntaan kuuluvat leirinjohtajan Anna
Munsterhjelmin (OMS) ja varajohtaja Sanna Kaistisen (Lepi) lisäksi A4-pomo Joonas Hirn
(KiPi), talous Krista Kauppinen (Lepi), tiedotus Susanna Anttalainen (Meme), turva Timo
Anttalainen (TapMe) ja muonitus Linda Finell (ViPe).
» Leiripaikaksi on varmistunut Luukki. Leirimaksuiksi on vahvistettu 55 € koko ajalta ja 35 €
leirin aikana työssäkäyviltä.

MUUTA
» Spämmi-lehti julkaistaan tulevana keväänä. Lehden päätoimittaja on Heikki Laine.
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HELMIKUU
5.-9.
14.
22.
24.
25.
28.

kaupungin teemaviikko avustuksista, Välkky
kaupungin avustusinfo klo 18-20, Valtuustotalo
Muistelemispäivä
SP:n lpkj-tapaaminen, Tampere
LPK2010, Tampere
Espoon yleisavustusten hakuaika ja vuoden 2006 avustusten käyttöselvitysten jättöaika

MAALISKUU
3.-4.
vkt 11-12
21.
25.
31.

Hankisata SM-talvikisat
aluetapaamiset
EPT:n kevätkokous
sählyturnaus
Espoon leirikeskuksien ja leirivälineiden hakuaika syyskaudelle

HUHTIKUU
13.-14.
15.
21.
22.
23.-29.

laumanjohtajailta
kämppätalkoot
Espoon Vihree pt-kisa vartioille
Paraati, Helsinki
Partioviikko

TOUKOKUU
13.-14.
16.
vko 21

Espoon Pimee pt-kisa vaeltajille
EPT:n kiitos- ja kannustustapahtuma
LPKJ-klubi

KESÄKUU
3.-8.
9.

Vimma vaeltajaleiri, Luukki
Suurjuhla, Tampere

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

