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Seuraava EPT-tiedottaa ilmestyy elokuussa.
Tiedotus toivottaa rentoa kesää!
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Nuuksio-Luukkaa

Pääkirjoitus

M

OSTA OMA KARTTA
Toimen Poikain kannatusyhdistys ry on painanut Genimap Oy:n luvalla Nuuksio-Luukkaa ulkoilukartasta
1:15 000 vuodelta 2001 lisäpainoksen. Tämän jälkeen
niitä ei enää ole saatavilla.
Kartta on painettu arkin molemmille puolille ja se on
taittamaton (helppo päällystää muovilla tai kiinnittää
esim. kämpän seinälle). Kooltaan kartta on 102,5 x 63
cm ja se toimitetaan kevyesti rullattuna.
Yhden kartan hinta on 18 euroa, yli kymmenen
kappaleen kertatilauksena 17 euroa/kpl. Maksu käteisenä tai tilille Toimen Poikain kannatusyhdistys,
137830-112561. Viestiksi "kartta".
Kartat pyritään toimittamaan nopeasti annettuun
osoitteeseen. Tilauksia ottaa vastaan puheenjohtaja
Erkki Malin, puh. 050-563 7212.

ä tykkään salmiakkimerkkareista. Mutta mä en tykkää
taskunpohjalle sulaneesta turkinpippuriklöntistä.

ista ja kinuskista ja lakujädestä.
Mutta banaanijäätelöstä mä en
pidä ollenkaan. Paitsi jos anoppi
tarjoaa, sitten siitä tulee herkkua.
Enkä mä irvistele silloin, vaikka
mieli tekisi, koska irvisteleminen
ei ole kilttiä. Silloinkin mä yritän
antaa suurimman osan omasta
palasta pois, koska on sellasia,
jotka tykkää hurjasti just banaanijäätelöstä ja auttaa mielellään.
Mutta jos ei kukaan halua lisäpalaa, niin sitten ei auta kuin ottaa niin pieni pala kuin suinkin
mahdollista. En tiedä kenenkään
kuolleen banaanijäätelöön, hirvikärpäsiin tai salmiakkiklönttiin,
joka on sulanut taskun pohjalle.
Ja niistä ainoastaan hirvikärpäset
voi tehdä hulluksi.

Sitten mä tykkään perhosista ja
mittarimadoista, tietty kanssa muurahaisista, jotka herää nyt kun paistaa aurinko. Mutta mä aika paljon
inhoan hirvikärpäsiä, enkä hirveän
paljon tykkää hyttysistäkään, varsinkaan niistä, jotka inisee korvan
juuressa kun yrittää nukkua.
Mä tykkään kans savun hajusta,
eikä edes haittaa vaikka se tarttuisi vaatteisiin silleen, että koko koti
haisee nuotiolle, mutta aika monista hajuvesistä tulee paha olo, varsinkin jos niitä on lorauttanut pikkasen reippaasti.

Kesästä mä tykkään kanssa, ja
lähdenkin nyt odottamaan sitä.
Tykkään odottamisesta kanssa,
siitä kun tietää, että kohta tapahtuu jotain kivaa, se odottaminen
on melkein yhtä mukavaa. Luin
juuri, kuinka pääsee bikinikuntoon kolmessa viikossa, täytyy
alkaa treenata, vaikka suklaajäätelöllä.

Ja mä tykkään tosi paljon kahlaamisesta, eka kerta kesässä on paras.
Se, kun varpaat on ollut koko talven
pakattuina villasukkiin ja toppamonoihin. Mutta siitä mä en tykkää,
jos sukat kastuu, paleltaa koko päivän ja loppujenlopuksi jaloista tulee
ryppyset kuin rusinat.
Mä tykkään suklaajäätelöstä, ja
mansikasta kans. Ja mangomelon-
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Hallituskuulumisia
Niipperin Nuolihaukat ovat tehneet
ohjeen kiusaamiseen puuttumiseen partiossa. Ohje löytyy EPT:
n nettisivuilta Ajankohtaista -osion
alta.

40-vuotisjuhlassa julkaistiin EPT:n historiikki Tarinoita. Historiikkia myytiin
juhlassa ja juhlan jälkeen sitä voi ostaa
EPT:n toimistolta.

%SPOON 0ARTIOTUKI RY  VUOTTA HISTORIIKKI

4!2)./)4!

Myllyjärven majalla järjestettiin talkoot
sunnuntaina 18.4. Osanottajia oli vähän, mutta ahkeralla porukalla hommia
saatiin tehtyä mukavasti. Kämppäryhmä
suunnittelee keinoja, joilla lippukuntia
kannustettaisiin huolehtimaan yhteisistä
majoista.

Piirineuvosto vahvisti maaliskuun
kokouksessaan uuden vaalipiirijaon, jossa Espoo ja Kauniainen on
jaettu viiteen vaalipiiriin rypäsjaon
mukaisesti. Toimen Pojat liittyi uuteen SVPR -vaalipiiriin. TP jatkaa
vanhaan tapaan Järeä-Granissa Pinkin ja Espoon Punasen järjestelyissä
ja ainakin toistaiseksi käy myös rypästapaamisissa.

Tapailu päätettiin siirtää kevään runsaan
tapahtumatarjonnan vuoksi alkusyksyyn.
Tapailu järjestetään torstaina 9.9.

EPT:n 40-vuotisjuhlat menivät hyvin, vaikka sateinen ja kolea sää verotti osanottajia ja yleisöä. Kulkueeseen osallistui lähes 350 partiolaista
ja järjestelijöitä oli kymmeniä. Kutsuvieraina oli nuorisolautakunnan puheenjohtaja Nina Knaapila, johtava
nuoriso-ohjaaja Carina Granholm,
Tapiolan kirkkoherra Antti Rusama
sekä PäPan edustajana piirinjohtaja
Teemu Kujala ja Partiokannuksesta
puheenjohtaja Mika Hållfast sekä
Tea Jormanainen.

Pekka ja Aliisa kävivät Espoon kaupungin
kanssa sopimuspohjaisen avustamisen
arviointi- ja kehittämisneuvottelun
huhtikuun alussa. Neuvottelussa käytiin
läpi EPT:n kuluvaa vuotta sekä tulevaisuudensuunnitelmia. Lisäksi keskusteltiin
muun muassa Väiskin vaikutuksista avustustarpeeseen ja avustusten kohdentamiseen sekä porrastamiseen.
Hallitus järjestää yhteisen tapaamisen
EPT:n pysyvien ryhmien kanssa 11.5.
Tapaamisessa on tarkoitus tutustua ja
keskustella yhteisistä tavoitteista.

Tiedotusryhmä
on
tyytyväinen
EPT:n juhlien saamaan näkyvyyteen. Muun muassa Helsingin Sanomissa ja Länsiväylässä oli juhlista
kaksi juttua. Essessä oli juttu Nupurin lippukuntahankkeesta ja samalla
kerrottiin juhlakulkueesta.

±.IITi OLI KYMMENIi JA TAAS KYMMENIi PiIVITTiIN JOILLA OLI SORMET AUKI
/DOTETTIIN ETTi AUTO TULEE TiYTEEN JA SITTEN VASTA LiHDETTIIN VIEMiiN
TIKATTAVAKSI -i VEIN YHDEN HAIN SEURAAVAN OTIN EDELLISET TAAS KYYTIIN
MULLA OLI SELLAINEN SUKKULALIIKENNE² 6iISKI 
%SPOON 0ARTIOTUEN NELIKYMMENVUOTISTA TAIVALTA KUVAAVA HISTORIIKKI 4!2)./)4! SISiLTii
MONIA VEREVIi JA VEIKEITi SATTUMUKSIA MATKAN VARRELTA (ANKI OMAKSI TAI LAHJAKSI %04
N TOIMISTOSTA HINTAAN  EUROA ,yNNROTINKATU  $ TAI TILAAMALLA PUH   
EPT PAPAPARTIO½ 

Hallitus täsmensi aiempia päihdelinjauksia ja päätti, että EPT:n rahoja ei käytetä tilaisuuksiin (esim. niiden tilavuokrat, ruokatarjoilut tms.), joissa käytetään
alkoholia.
4
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Tapailu 2004

TAPAILU TULEE TAAS!
EPT järjestää jälleen partiokilpailun
Tapiolan keskustassa
TORSTAINA 9.9.2004
Kaikki vartiot, laumat ja muut
partiohörhöt ovat tervetulleita
osallistumaan syksyiseen iltaan ulkona.
Luvassa on hulvatonta meininkiä rastien,
suunnistamisen sekä kisatunnelman
merkeissä. Mikäpä olisikaan parempi tapa
aloittaa partiovuosi, kuin vauhdikas
kokous Tapailun merkeissä.

Valmistaudu jo nyt syksyn menevimpään
partiotapahtumaan ja varaa kalenteristasi ilta.
Jos kiinnostuksesi heräsi ja haluat järjestää
paikan päällä rastin, niin ota yhteyttä!

Espooseen perustettiin partioviikolla 20.4. uusi partiolippukunta nimeltään Nuuksion Eräkarhut (Nuka). Nuuksion Eräkarhut kokoontuvat
Tuomiokirkkoseurakunnan uudella kappelilla Nupurissa. Nukan johtajisto
koostuu Karhusuon, Nupurin ja Siikajärven alueen lasten vanhemmista.
Kevään aikana lippukunnan johtajisto kouluttautuu tehtäviinsä.
Ikäkausitoiminta lippukunnassa alkaa syksyllä suunnitelmien mukaan kahdella laumalla ja kahdella vartiolla. Lippukunnanjohtajana toimii Jukka
Yli-Kuivila ja varajohtajana Tarja Pöllänen. Molemmilla on partiotaustaa
muualta Suomesta. Lippukunta liittyy osaksi Vespan rypästä ja yhteistyölippukuntana Nukalle toimii Espoon Metsäkävijät.
EPT:n 40-vuotishistoriikki on ilmestynyt! "Tarinoita" sisältää monia
vereviä ja veikeitä sattumuksia matkan varrelta, tarinoita EPT:stä, EPT:
n tapahtumista sekä EPT:läisistä ihmisistä vuosien varrelta. 120 sivuista
kirjaa saa ostaa EPT:n toimistolta hintaan 20 €/kpl. (Lönnrotinkatu 30 D,
ept@papa.partio.ﬁ, 09-6122 4035) Saatavana myös Tapiolan Partioaitasta!
Loistava lahjaidea valmistuville!

Vapaita kämppävuoroja Dåvarille ja Myllikselle voi tiedustella toimistolta Aliisalta. Syksyn vuorot nyt jaossa!

EPT:   
.. - ..
A  

Lisätietoja Marjukalta (p. 050-3217307) tai
EPT:n toimistolta (p. 6122 4035, ept@papa.partio.fi)
12
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Valborg-purjehdus
Pinkki

Valborg-purjehdus
Valborg-purjehdus
EPT:N VAELTAJA- JA JOHTAJAIKÄISTEN

VALBORG – PURJEHDUS

Tulossa jälleen...

PINKKI 10.10.04
SUNNUNTAINA 30.5.2004
KLO

18.00 - 21.00

LÄHTÖ HALKOLAITURILTA (ELISA S.38 DL/75)
MAUKKAAN TARJOILUN, OHJELMAN, SAUNAN
JA HYVÄN SEURAN SAAT 10 EUROLLA!
MAKSU KERÄTÄÄN PAIKANPÄÄLLÄ.
OTA MUKAAN PARTIOVALOKUVIA
VUODEN VARRELTA!
ILMOITA TULOSTASI EPT:N TOIMISTOLLE
P. 6122 4035 TAI EPT@PAPA.PARTIO.FI
24.5.2004 KLO 16 MENNESSÄ.

Järjestää Vespa

TERVETULOA!
6
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TEHTÄVÄLUETTELO
Viikinki-Punkku

Suunnistus
Poiminta
Paikannus
Kartat
Merenkulku
Tio Mila
Kätevyys
Puhallinorkesteri
Loota
Purnukka
Juoma-astia
Viilivyö
Puu-ukko
Tasapaino
Salpa
Erä ja luonto
Loiset
Rohto
Kylläste
Haihdutus
Valkea
Asento
Suurus
Ilmansuunnat
Partiotaidot

va
9
x

ku
7
x

ke/pu si/ha
21
24
x
x
x
x

x

17
x

25

x
x

x
x

19

25

x

x
x

x
x
x

x

x
x
x

Syyskuussa he ovat täällä...
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Tavat
Puntarointi
15
Hätä
Haveri
Ylitys
Selitys
Jumalten juoksu
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32
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Pennin venytys
Nyt tulee!
Riimu
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Yhteensä

80

100

100

120

Yllätykset

Viikinkien valtakausi ajoittui noin 700-1000 jKr. Viikingit tulivat tunnetuiksi
taitavina merenkulkijoina, jotka hienoilla aluksillaan matkasivat eri puolilla
Pohjois-Eurooppaa ja kauempanakin. Suojainen Itämeri ei ollut mikään este
nopeille ja merikelpoisille viikinkilaivoille, joilla ihmiset ja tavarat kulkivat
kätevästi
maasta
toiseen.
Vaikka
viikinkien
tärkein
idäntie
kulkikin
riimukivikirjoitusten perusteella pitkin Suomenlahden etelärantaa, kulki myös
Suomen rannikkoa pitkin useita viikinkikauppiaita ja -sotureita matkalla
Suomeen tai kauemmas itään ja etelään kauppaa tekemään ja ryöstelemään.

Viikinkien joukossa on ollut myös suomalaisia. Heillä on ollut kuitenkin toisista
viikingeistä poikkeava piirre - kun skandinaavit hankkivat itselleen tehokkaita jokamiehen
aseita, suomalaiset halusivat miekkoja, joissa olisi mahdollisimman komea kahva.
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Viikinkien kauppalaivat olivat noin 15 metriä pitkiä, ja niissä oli yksi masto ja
kankainen purje. Kannen alla oli paljon tilaa. Siellä säilytettiin matkatavaroita ja
kauppatavaraa sekä monta viikkoa kestävillä matkoilla tarvittavat ruokatarvikkeet ja
juomavesi puutynnyreissä ja nahkasäkeissä. Kun tuulta ei ollut, venettä soudettiin
nelimetrisillä airoilla. Soutajat istuivat puukirstuilla, joissa he myös säilyttivät omia
matkatavaroitaan. Miehistöllä, jonka määrä vaihteli kymmenestä 40:een, oli aseet aina
esillä, sillä vihollinen saattoi ilmaantua milloin tahansa. Viikinkien laivat oli rakennettu
sellaisiksi, että ne pystyivät kulkemaan matalassa vedessä. Näin ne eivät tarvinneet
satamaa, vaan pääsivät matalimpiinkin lahtiin, missä oli helppo rantautua. Vuoden
1000 tienoilla Leif Eerikinpoika Onnellinen purjehti kaukaiseen maahan, jota kutsuttiin
Vinlandiksi. Vuoden 2004 jKr. syksyllä viikingit rantautuvat Espoon Punaseen.
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18.-19.9.04

www.elli.ﬁ/punkku

Sarjat
Punainen sarja on partiopojille. Vartioon kuuluu neljä iältään 13 – 17 -vuotiasta poikaa, joiden
yhteenlaskettu ikä on korkeintaan 64 vuotta. Reitin pituus noin 15-25 km.

Viikinki-Punkku

Keltainen sarja on partiotytöille. Vartioon kuuluu neljä iältään 13 – 17 -vuotiasta tyttöä, joiden
yhteenlaskettu ikä on korkeintaan 64 vuotta. Reitin pituus noin 15-25 km.
Harmaa sarja on vaeltajille ja heitä vanhemmille miespuolisille partiolaisille. Vartioon kuuluu
kolme jäsentä. Reitin pituus noin 20-30 km.

Kilpailukutsu

Sininen sarja on vaeltajille ja heitä vanhemmille naispuolisille partiolaisille. Vartioon kuuluu
kolme jäsentä. Reitin pituus noin 20-30 km.

Kilpailukutsu
Viikinki-Punkku
Espoonlahden alueen lippukunnat kutsuvat kaikki Päpa:n lippukuntien vartiot, joiden
jäsenet ovat maksaneet SP:n jäsenmaksun vuodelle 2004, kisaamaan Viikinki-Punkkuun

Valkoinen sarja on partiotytöille ja -pojille. Vartioon kuuluu 4 – 6 saman lippukunnan jäsentä
iältään 11–13 vuotta, kuitenkin yksi heistä saa olla yli 13 -vuotias. Reitin pituus noin 10-15 km.
Kultainen sarja on tarkoitettu rennolla partioasenteella kisaaville vartioille
(sarjassa kaksi vaihtoehtoa vartion kokoonpanolle) Reitin pituus noin 10-15 km.
1) on yli 25 -vuotiaille partioveteraaneille. Vartioon kuuluu 2-5 jäsentä. Vartion jäsen voi olla
alle 25-vuotias, mikäli hänen huoltajansa on mukana vartiossa.
2) on lippukunnan aktiivipartiolaisille tarkoitettu sarja. Vartioon kuuluu kolme jäsentä: yksi yli
17 -vuotias, yksi 14 – 17 -vuotias ja yksi alle 14 -vuotias.

Ilmoittautuminen
Ilmoittautumisten tulee olla perillä Espoon Partiotuen toimistolla
viimeistään 27.8.2004 klo 16.00.
sähköpostilla:
postilla:
faksilla:
www-sivulta:

ept@papa.partio.ﬁ
Espoon Partiotuki ry., Lönnrotinkatu 30 D, 00180 Helsinki
6122 4033
http://www.elli.ﬁ/punkku

Ilmoittautumisessa tulee olla:
- vartion nimi ja lippukunta
- sarja
- vartionjohtajan tiedot (nimi, osoite, puh, sähköposti)
- kaikkien vartion jäsenten nimet, syntymäajat ja jäsennumerot (SP)
- tieto siitä, haluaako vartio kisakirjeen postilla vai sähköpostina

Kilpailumaksu
Osallistumismaksu on 45 euroa/vartio. Osallistumismaksu maksetaan kisan tilille
137230-41493, viestissä mainittava vartion nimi ja sarja sekä vj:n nimi. Viitenumeroksi laita 123. Mikäli laskun maksaminen viitenumeron kanssa ei onnistu, laita
maksuun vain viesti. Osallistumismaksun tulee olla maksettuna viimeiseen ilmoittautumispäivään klo 16.00 mennessä tai muuten vartion ilmoittautuminen
peruuntuu.
Osallistumismaksun lisäksi vartioilta kerätään kuljetusmaksu, joka on
max. 5 euroa/henkilö.
Jälki-ilmoittautuminen on mahdollista viimeisen ilmoittautumispäivän jälkeen aina
3.9.2004 klo 16.00 saakka. Tällöin osallistumismaksu on 60 euroa/vartio. Maksun
tulee olla maksettuna viimeiseen jälki-ilmoittautumispäivään mennessä.
Viimeinen peruutuspäivä, jolloin kilpailumaksu on mahdollista saada takaisin,
on 27.8.2004. Tämän jälkeen kilpailumaksu on mahdollista saada takaisin vain
lääkärintodistuksella.

-

sarjajako on Espoon Punasen sääntöjen (20.2.2002) mukainen
iät lasketaan ennen vuoden 2004 alkua täytetyin vuosin
sekavartiot kisaavat poikien sarjoissa
vartiot, jotka eivät täytä sääntöjen ehtoja, kisaavat kilpailun ulkopuolella siinä
sarjassa, johon ovat ilmoittautuneet
- kaikilla osallistujilla tulee ehdottomasti olla SP:n jäsenmaksu maksettuna!

Kilpailun järjestäjät

Rastimieheksi?

Viikinki-Punkun järjestävät

Jos et ole lähdössä kisaamaan, ilmoittaudu
rastimieheksi kisan rekrytointivastaava
Markus Vuoriselle (050-5426244,
markus.vuorinen@laurea.ﬁ)

Espoonlahden alueen lippukunnat.
Kilpailun johtajana toimii Sanna
”Sanski” Laurila Kivenlahden Piilevistä
ja kilpailun valvojana Jussi ”Suikka”
Vaittinen Kelovartijoista.

Lisätietoja
Lisätietoja saat
Viikinki-Punkun järjestelysihteeri
Heikki Laineelta
(heikki.laine@helsinki.ﬁ, p. 050-61860),
EPT:n
järjestösihteeri
Aliisa
Kujalalta
(ept@papa.partio.ﬁ, p. 6122 4035)
tai Viikinki-Punkun www-sivuilta
www.elli.fi/punkku.

Kisakirje
Kisakirje ja tehtäväluettelo postitetaan ilmoittautuneille vartioille
kaksi viikkoa ennen kisaa.
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