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Pääkirjoitus

T
alvi, tuo ah niin ihana vuodenaika. Lämpömittari näyttää pakkasta ja

sessä luonnossa. Järvet ovat jäässä,
joten vettä ei voi nostaa, vaan tulee
se sulattaa jäästä (kyllä jäästä. Litra
jäätä on litra vettä, mutta litra lunta
on vain desi vettä) ja kulkeminen ilman suksia tai lumikenkiä on todella
rankkaa, upotessaan reiteen saakka
hankeen. Mutta tarjoaa talvi myös
etuja kesään nähden. Ei tarvitse
miettiä säilyykö ruoka, pilaantuuko
maito ja härskiintyykö voi. Gourmet
ateriat odottavat...
Nyt siis haastankin kaikki EPT:läiset vartiot ja laumat metsään. Edes
päiväksi. Viimeksi itse olin metsässä
Vinkulilla, joka oli todella hieno reissu. Terveiset kaikille jotka oli leirillä.

ikkunasta näkyy valkoisenaan hohtavat hanget, mitä siis tehdä? Tietenkin
lähteä metsään!
Ai miksi? Moni saattaa jäädä kotiin,
kun kuule ehdotuksen talvisesta
metsäretkestä, ajatellen odottavansa
mieluummin kevääseen, ”kunhan
säät lämpenee ja hanget sulaa.” Talvinen metsä on kuitenkin niin erilainen ja virkistävä kokemus, että itse
lähden innolla metsään hiihtämään,
lumikenkäilemään tai mikä parasta,
pulkkailemaan!
Vartion retki metsään talvella on ehkä
helpoin juttu mitä vartionjohtaja voi
tehdä. Talvella ei tarvitse mitenkään
ihmeellisesti miettiä ohjelmaa, ottaa
mukaansa vain pari pulkkaa ja lapion, niin kyllä luminen luonto aktiviteettejä tarjoaa. Talvella kohtaa myös
ihan erilaisia haasteita kuin kesäi-

-heikki
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Vinkulilta..
VINKULILLA ANNETTIIN 36 987 LUMIPESUA
Kattilajärven rannalle Nuuksioon pystytettiin 22.-26.2. EPT:n talvileiri Vinkuli jo yhdettätoista
kertaa. Vinkulilla lumi oli iso lelu ja iloinen leikki: siinä kierittiin, riehuttiin ja tanssittiin lähes 80
espoolais- ja kauniaislaispartiolaisen voimin. Leiritoimikunta piti myös jämäkästi kiinni tavoitteestaan antaa leirillä tasan 36 987 lumipesua.
Kattilaniemi täyttyi suksista, pulkista ja meluavista partiolaista kun Tapiolasta lähteneet bussit
keskiviikkona kurvasivat leirikeskuksen pihaan. Isit ja äidit etsivät omiaan: Vinkulilla elettiin
tänäkin vuonna kiepeissä eli leiriperheissä vanhempien johdolla. Telttakylän noustua niemeen
päästiin popsimaan keittiön herkkuja ja selailemaan Kattilajärven Sanomat –leirilehteä. Odotetuissa avajaisissa katseltiin telkkaria: kanavasurfailijat seurasivat niin Conanin show´ta, urheiluruutua kuin illan uutislähetystäkin.
Torstaina leiri jakautui kahteen ohjelmaan: Sankari- ja Action-laaksoihin. Aurinkoisessa säässä
päästiin kokeilemaan muun muassa jääkeilausta, pilkkimistä, vaijerirataa sekä mäenlaskua tynnyrissä. Lisäksi Kattiksella etsittiin lumivyöryssä kadonneita karkkeja ja opeteltiin ensisammutusta
vapaapalokuntalaisten johdolla. Laaksopäivänä Vinkuli näkyi myös mediassa: sekä Yleisradion,
Hesarin että Länsiväylän edustajat vierailivat leirillä.
Myöhemmin illalla vj-ikäiset ottivat vielä etäisyyttä leirin rapistuneempaan johtajistoon lähtemällä Swinghillin laskettelurinteeseen. Ohjelmassa oli rusettipulkkailua: isoa mäkeä syöksyttiin
alas niin kylpyammeella kuin liukurillakin.
Kotiteltta jäi odottamaan, kun koko leiri sivakoi vuorokauden mittaisella hiihtohaikilla selvittäen
samalla jäävuoren räjäyttämiseen liittyvää rikosta. Golf-virran suuntakin oli vaarassa muuttua,
mutta onneksi matkalle oli ripoteltu vihjeitä syyllisen henkilöllisyydestä. Reitin varrella päästiin
niin purkamaan pommia kuin kokkaamaan kesäkeittoakin; yörastilla puuhaa riitti laavupaikan
raivaamisessa ja nuotioiltapalan valmistuksessa.
Leirin ohjelma huipentui viimeisenä iltana Conan O´Brienin show´hun, johon vieraiksi saapuivat niin Martti Vainaa kuin porollaan paikalle karauttanut poliisikin. Yleisön avustuksella
jäävuoren räjäyttäjäkin bongattiin studio-orkesterin riveistä. Hurjan takaa-ajon jälkeen koko
leiri kerääntyi kynttilät kädessä Kattilajärven jäälle sisaruspiiriin, jonka keskelle Conan roihautti
näyttävän nuotion. Taisipa kokossa kärähtää myös armaan naapurikuntamme Vantaan nimikylttikin… Loppuilta kului riehakkaasti perinteisessä huopatossudiskossa, jossa ratkottiin myös
EPT:n tanssimestaruus.
Sunnuntaina leiri purettiin ja leiriläiset lähetettiin kotimatkalle haliringin ja viimeisten lumipesujen jälkeen. Seuraavalle Vinkulille on jo kova hinkuli!
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TANSSIMESTARUUS. Johtajiston perinteinen tanssimestaruus ratkottiin Vinkulilla.
Edellinen tanssimestari Heikki
Laine kruunasi seuraajansa ja
TM 2006 on:
Anni Räty, PitVasta.

SÄHLYTURNAUKSEN TULOKSET:
1. Pitva
2. Loupa

3. OMS
4. Mava

”Joo ja ﬁilikset oli hyvät ja varsinkin loppuottelu tiukkaakin tiukempi, eipä siinä muuta.
Hyvä turnaus kaiken kaikkiaan.”
Touko, isoimman mailan heiluttaja

LUMIVEISTOSKISA.
Sunnuntaina
5.3. pidettiin EPT:n Sudariryhmän järjestämä lumiveistoskilpailu Karakallion
asukaspuistossa. Kisassa oli mukana 16
joukkuetta (laumoja ja vartioita). Kilpailu käytiin erittäin mukavassa säässä ja
tunnelma oli hyvä.
TULOKSET:

1. Fendarit, Meme (jääkarhu ja eskimo)
2. Leijonat, SuSa (pakkasukko)
3. Sopulit, Kar-Ka (toukka tonkkeli)
kunniamaininta: Starligen, MuHö (olympialippu)
Kristiina Lahti

Hallituksessa...
MENNEET JA TULEVAT TAPAHTUMAT:
» Vinkuli leireiltiin 22.-26.2. hyvässä säässä ja iloisissa tunnelmissa Kattilaniemen leirikeskuksessa. Osallistujia oli miltei 80. Leiri sai näkyvyyttä hyvin, siitä kirjoittivat Helsingin Sanomat ja Länsiväylä, Yleisradio teki leiristä jutun Ylenaikaiseen. Leirin jälkitapaamista ei olla järjestämässä. Ennakkotapaaminen pidettiin 14.2. Etelä-Tapiolan lukion
tiloissa ja siihen osallistui noin 60 leiriläistä.
» Lumiveistoskilpailu käytiin Karakallion asukaspuistossa 5.3. Kilpailuun osallistui 16
joukkuetta eli 109 henkilöä. Länsiväylä kirjoitti tapahtumasta jutun.
» Myös sählyturnaus käytiin Karakalliossa 5.3. Sählyturnaukseen osallistui 7 joukkuetta.
» Mylliksen talkoot järjestetään 9.4. klo 11 alkaen - kaikki mukaan!

AJANKOHTAISTA:
» Pinkki 2006 kisan johtajaksi on nimetty Saana Laukkanen.
» EPT:lle on hankittu oma domain, www.ept.fi. Tiedotusryhmä on aloittanut kotisivupalvelun kehittämisen. Lippukuntien toiveen mukaisesti kotisivuille kehitetään RSS-palvelua. Se toteutetaan kotisivujen muutoksen yhteydessä.
» EPT:n toimisto muuttaa Töölönkadulle muiden partiojärjestöjen kanssa. Näin taataan
laadukas partiojärjestöjen yhteistyö jatkossakin.
» EPT:n hallitus selvittää kiinnostusta ja resursseja vaeltajaleirin järjestämiseen sekä sopivaa ajankohtaa sille.
» Hallituksen aluekummit osallistuvat LPK2010 –tapahtumaan ja sen järjestelyihin.
» Espoon kaupungin hakuajat päättyvät 31.3.

- leirikeskusten käyttövuorot syyskaudelle
- leirivälineiden käyttöhakemukset syyskaudelle
- nuorisotilojen käyttövuorojen hakeminen kaudelle 2006-2007

EPT:N RYHMIEN PUHEENJOHTAJINA TOIMIVAT VUONNA 2006
Sudenpenturyhmä: Anna-Maria Kukkonen, Olarinmäen Samoojat
Koulutusryhmä: Ida Kukkapuro, Oravanmarjat
Tiedotusryhmä: Joonas Hirn, Kivenlahden Piilevät
Kämppäryhmä: Kimmo Kotro, Niipperin Nuolihaukat
Talous- ja työnantajaryhmä: Heikki Laine, Mastonvartijat
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...puhuttua
HALLITUSJÄSENTEN TYÖNJAKO VUODELLE 2006:
Heikki Laine (Mastonvartijat)
• Hallituksen puheenjohtaja
• Talous- ja työnantajaryhmän puheenjohtaja
Leena Lakka (Espoon Metsänkävijät)
• Hallituksen varapuheenjohtaja
• Talous- ja työnantajaryhmän jäsen
• Lommon aluekummi
Timo Anttalainen (Tapiolan Metsänkävijät)
• Järeä-Granin ja Tapiirin aluekummi

Venla Kemppainen (Kivenlahden Piilevät)
• Koulutusryhmän yhteyshenkilö
• Espoon Punasen 2006 yhteyshenkilö

Mikko Kytö (Lounapartio)
• Lommon aluekummi
• Kummiryhmä Kekäleen puheenjohtaja
• Tiedotusryhmän yhteyshenkilö

Marja Laukkanen (Kilon Kipinät)
• Järeä-Granin ja Tapiirin aluekummi
• Piirin alueryhmän jäsen
• Sudenpenturyhmän yhteyshenkilö
Anna Munsterhjelm (Olarinmäen Samoojat)
• Ellin ja Vespan aluekummi
• piirin alueryhmän jäsen
• Pinkki 2006 yhteyshenkilö
Maija Salmiovirta (Niipperin Nuolihaukat)
• Ellin ja Vespan aluekummi
Markus Vuorinen (Mastonvartijat)
• Edunvalvontatiimin jäsen
• Kämppäryhmän yhteyshenkilö
75

Mylliksen talkoot

-YLLIKSEN TALKOOT
9.4. KELLO  ALKAEN
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+AIKKI HALUKKAAT OVAT TERVETULLEITA
-YLLIKSEN
TALKOISIIN
 ALKAEN
KLO  4ALKOISSA MENEE
Mylliksen
talkoot
– kaikki
mukaan!
YLEENSË
MUUTAMA
TUNTI 4ALKOIDEN
LOPUKSI
PURTAVAA
SAMALLAmenee
JAETAANyleensä
SYKSYN
Mylliksen
talkoot
pidetään
9.4 ON
kloTARJOLLA
11.00PIENTË
alkaen.
Talkoissa
HUOM! JA
Syksyn
vapaat
vuorot:
KËMPPËVUOROT
$ÍVARILLE
)LMOITTAUTUMISET

MENNESSË
SËHKÚPOSTILLA
OSOITTEESEEN
muutama MYÚS
tunti.
Talkoiden
lopuksi on
tarjolla
pientä
purtavaa
ja
samalla
Dåvari 25.-27.11. ja 16.-18.12.
KIMMO
NIINUCOM
jaetaan
syksyn kämppävuorot, myös Dåvarille. Ilmoittautumiset 6.4.

Myllis 16.-18.12.
mennessä sähköpostilla osoitteeseen kimmo@niinu.com

VAPAITA KÄMPPÄVUOROJA!
DÅVARILLA KAIKKI VIIKONLOPUT PÄÄSIÄISESTÄ ALKAEN
VAPAANA, MYÖS MYLLIKSELLÄ VAPAITA VIIKONLOPPUJA.
VARAUKSET TOTUTTUUN TAPAAN EPT:N TOIMISTOLTA.
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Mitalien kilistelyä
Espoon Partiotuki ry:n ansiomitalit on tarkoitettu
myönnettäväksi kannustukseksi ja kiitokseksi
partiolaiselle, joka on ansioitunut EPT:n partiotoiminnassa. Alla on listattu ansioita, jotka on kuitenkin
tarkoitettu ainoastaan ohjeellisiksi mietittäessä ansiomitalien myöntämistä. Jokainen myöntämisehdotus
käsitellään yksilökohtaisesti.

Rautaa rintaan

EPT:N KULTAINEN ANSIOMITALI
Ansiomerkin myöntämiseksi vaaditaan hallituksen yksimielinen päätös sekä ohjeellisesti
EPT:N PRONSSINEN ANSIOMITALI
ainakin yksi seuraavista:
Vähintään kaksi ansiota seuraavista:
- Aktiivinen ja tunnettu järjestelijä ja osallistuja - EPT:n hallitusjäsen vähintään yhden kaksivuotiskauden
tapahtumissa
- Kilpailu- tai leiritoimikunnanjäsen vähintään - EPT:n puheenjohtaja vähintään kaksi
kolme kertaa (Pinkki, Punkku, Vinkuli)
vuotta
- Leiritoimikunnan jäsen (Väiski)
- aikaisemmin myönnetty EPT:n ansiomitali
- Vinkulin tai Pinkin johtaminen
- Merkittävä panos jossakin EPT:n ryhmistä
- EPT:n hallituksen jäsen

EPT:N HOPEINEN ANSIOMITALI
Vähintään kolme ansiota seuraavista:
- EPT:n hallituksen jäsen
- Tunnettu ja aktiivinen osallistuja ja/tai järjestelijä EPT:n tapahtumissa
- Merkittävä panos espoolaisessa tai kauniaislaisessa partiotoiminnassa ja sen kehittämisessä
- Useita kertoja vähintään alueen laajuisen
leiri-/kisatoimikunnan jäsen
- Kilpailun- tai leirinvarajohtaja (Punkku, Väiski)
tai leirinjohtaja (Vinkuli)
- Leiritoimikunnan jäsen (Väiski)
- Erittäin merkittävä ja pitkä työpanos EPT:n
ryhmissä

Ansiomerkkien saajilta edellytetään
esimerkillistä toimintaa ja positiivista
asennetta EPT:n toimintaa kohtaan.
Tapahtumien johtamista tulee voida kuvata
menestyksekkääksi.

Tunnetko jonkun, joka ansaitsisi partiopaitaansa maineikkaan EPT-mitalin?
Lähetä vapaamuotoinen hakemus toimistolle joko sähkö- tai etanapostilla: ept@
papa.partio.fi / Lönnrotinkatu 30 D, 00180
Helsinki. Myöntämisehdotukset käsitellään
hallituksen kokouksissa.
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Kesätyöpaikka
Tule kesätöihin Espoon Partiotuelle! Tarjoamme
mukavan työympäristön kolmeksi viikoksi nuorelle,
joka on oikeutettu Espoon kaupungin kesäseteliin
2006. Työaika on kolme viikkoa ja se sijoittuu kesä- tai
elokuuhun sopimuksen mukaan.
Työtehtävät ovat pääasiassa partiotoimiston muuttoon
liittyviä, esimerkiksi arkistointia ja toimistotöitä sekä
siivoamista ja pakkaamista. Työaika on arkisin 7 tuntia.
Työskentely tapahtuu pääasiassa partiotoimistolla
Helsingissä järjestösihteerin tuella.
Toivomme hakijalta oma-aloitteisuutta, reipasta asennetta
sekä partiotoiminnan tuntemusta.
Vapaamuotoiset hakemukset tulee postittaa 18.4.
mennessä EPT:n toimistolle. Mahdollisiin tiedusteluihin
vastaa järjestösihteeri Annukka Helander.

Kesätyöntekijän on täytettävä Espoon kaupungin
kesäsetelin 2006 saamisen edellytykset. Kesäseteleitä
ei tänä vuonna arvota, vaan ne jaetaan nuorille Espoon
keskuksen yESBOxissa lauantaina 13.5. Kesäseteli
on tarkoitettu kaikille vuosina 1988 - 1990 syntyneille
espoolaisille nuorille. Kesäsetelin arvo on 250 €.
Lisätietoa kesäsetelistä www.espoo.fi tai yESBOxeista.
Espoonpartiotuki ry:
puh: 6122 4035
s-posti: ept@papa.partio.fi
internet: www.ept.fi
Lönnrotinkatu 30 D
00180 Helsinki
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Tapahtumakalenteri
MAALiSKUU

23.-26.3.
24.-25.3.

Järjestyksenvalvojan peruskurssi (kt. PäPan sivut)
LPK 2010 lippukunnanjohtajille

HUHTiKUU

6.4.
7.-9.4.
7.-9.4.
7.-9.4.
8.-9.4.
9.4.
12.4.
17.-23.4.
19.4.
23.4.

Järjestyksenvalvojainfo
LPK-johtamiskurssi II
VJ-vihjarit I (metsässä)
Laumanjohtajakurssi I
Heraldiikkakurssi
Mylliksen talkoot klo 11.00
Lpkj-koulutus: pelastuslaki ja turvallisuus, PäPa
Partioviikko
Suuntaa kisaan
Partioparaati ja Yrjönpäivän kirkko
(katso tarkempi partioviikon ohjelma PäPan sivuilta)

ToUKoKUU

5.-7.5.
6.-7.5.
6.5.
8.5.
10.5.
20.-21.5.
24.-28.5.
28.5.

ET III Survival
Laumanjohtajavihjarit
Törmä ´06
Lpkj-koulutus: toiminnan suunnittelu, PäPa
Leiri EA, PäPa
Tyrsky ‘06
Partiojohtaja peruskurssi III
EPT:n kiitostapahtuma

KESäKUU

9.-18.6.

Tunturivaellus, PäPa
LÖYTÖTAVARAA – TIEDUSTELUT TOIMISTOLTA
VINKULILTA: VIHREÄ ANORAKKI, RINKAN SADEHUPPU SEKÄ
MUUTA PIENEMPÄÄ.
PUNKUSTA: OTSALAMPPU, RANNEKELLO.
VÄISKILTÄ: KUMISAAPPAAT, SADETAKKI, PUUKKOJA, KATTILAN
KANSI YMS.
11
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16.-17.9

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

