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Timo Anttalainen, Mikko Kytö,
Heikki Laine, Ulpu Mankinen,
Anna Munsterhjelm.

Seuraava EPT-tiedottaa ilmestyy syksyllä.

ESPOON PARTIOTUKI RY.
Puheenjohtaja
Järjestösihteeri
Toimisto

Pankkitili
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Heikki Laine (050 61860)
Annukka Helander
Lönnrotinkatu 30 D
00180 Helsinki
puh. 6122 4035
fax. 6122 4033
s-posti: ept@papa.partio.fi
www.ept.fi
Nordea Kaivopuisto 101630-76111

Pääkirjoitus
...ja kärpäset.

Nautitaan siitä.. ja jaksamme
taas syksyllä!

t. latomo
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auringonlaskut meloottiretki parhaat tyypit leiriromanssi non-stop –
johtajakahvila haikki sudariohjelmaa päivätanssit hierontaa leirifestarit
letunpaistoa vanhoja tuttuja uusia kavereita pulkkamäki vesisota rakentelua
iltanotskeja leirikampaamo kahvitauot väkivaltaleikkejä purjehdusta
palvelutempaus extremeä eräilyä auringonottoa lepuuttamista benji-hyppy
nukkumista kadonneita tavaroita etsimistä löytämistä naurua leirihuivi
mustikoita kauniita tyttöjä lempiruokaa huonoja juttuja lämpöä suunnistusta
savuntuoksuiset vaatteet kiva poika vuolemista paperipartiota kesäsade
rusketus kiipeilyä koskenlaskua laskuvarjohyppy taimien istutusta kipinöitä
päiväretki unilelu väsymys hymy lasinpuhallusta uintiretkiä lumiukkoja
rantahiekka sandaaleissa havunneulaset hiuksissa käpy selän alla reipasta
menoa kompassi
pahkalilja nahkalilja
lipunnosto avajaiset
oma teltta eväskarkit
päiväunet leirikiska
valvotut yöt itsensä
ylittäminen paistetut
munkit nauravat nakit
ennätyksiä ahkerointia
saunavuoro roolipeli
karaoke bändejä ilm
apalloja rentoutumista
hikeä voittajafiilis sam
malikossa kierimistä
nokkeluustehtäviä d
eittipalvelu sokkotreffit
maailmanmatkailua
väsyneet varpaat
haava sormessa saippuakuplia mansikoita riehakkuutta musiikkia elämyksiä
tuulinen sää märät kengät pisamat mehuhetki triathlon leiriolympialaiset
vatsatanssia taidetta yösuunnistus päättäjäiset reppuselkäviesti vauvauinti
rikkinäiset housut yö veneessä hysteriaa takkuja tukassa seksivalistusta
leirihuivi lapsivapaata herkkupäivä teekutsut kynttilöitä silmäniloa laastareita
läppäreitä yöjuoksut höpötystä seikkailu jousiammuntaa splättäystä
juoksukisat pitsinnypläämistä maitokärryt kikatusta palautetta parsaillalliset
suunnittelua väittelyitä parasta rallia leirilehti vierailupäivä salainen ihailija
tietovisa sauvakävely muurahaisia vapaapäivä ekojuttuja leiriposti grillijuhlat
solarium lintujen bongausta pakettimatka ravintola asuntolaiva shakkikerho
mutapainia barbileikkejä hajoilua vaahtobileet repsahduksia lipsahduksia
kokkausta baywatch kaarnalaivoja bajamaja metsägourmet risusavotta
majan rakennusta vesiletkua lauteiden pesua kuunsilta naku-uinti donitsi
pullakahvit espoolaiset granilaiset hilpeys kansainvälisyyttä rakkoja
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jaloissa uusia perunoita actionia leiriportti vuorenhuippu lentomatka
tippaleipäkurssi hengailua ketkutusta leirimuotia flirttailua pipareita höperöita
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TEHDÄÄN

SELLAINEN.

Hallituksessa...
MENNEET JA TULEVAT TAPAHTUMAT:
» EPT:n kevätkokous pidettiin 15.3. Kokoukseen osallistui edustajia kymmenestä lippukunnasta. Kokouksessa hyväksyttiin Espoon Punasen sääntömuutos, jonka EPT:n hallitus oli tehnyt TosiPunkun kisatoimikunnan esityksen pohjalta.
» EPT:n aluekummien ryhmä Kekäle osallistui kokonaisuudessaan LPK2010- seminaariin. Lippukunnanjohtajia paikalla oli noin 20
» Tosi Punkku 2006
Espoon Punanen kisataan tänä vuonna uusituin säännöin. Uusien sääntöjen mukaan kultaisen sarjan tehtävien vaativuustaso on kunkin kisatoimikunnan määriteltävissä. Kultaisessa sarjassa ei ole oikeutta tehdä tarkistuspyyntöjä ja muissa sarjoissa se päättyy
tunti maalin sulkemisen jälkeen. Kultaisessa sarjassa palkintoja ei jaeta enää sijoitusten
mukaan, ei myöskään kiertopalkintoa.

RYHMÄT:
» Mylliksen talkoot jouduttiin perumaan huonojen sääolosuhteiden vuoksi. Dåvarille on
hankittu polttopuita, joten talkoisiin päästään jatkossa.
» Majojen vuokrahintoja on tarkennettu. Partiotapahtumissa ne ovat 20 €/ilta, 47€/viikonloppu ja 70 €/kolme yötä. Mikäli retken yhteydessä käytetään kaminalla lämmitettävää
telttaa on maksu 10€/kamina/yö.
» Sudenpenturyhmän jäseneksi on liittynyt Henrietta Kekäläinen.
» Potka järjestää tänä vuonna vaelluksen sijasta saaristoretken. Retken ajankohta tulee olemaan syyslomalla. Loppuvuodesta on ohjelmassa Kummeli-viikonloppu.

TOIMISTO:
» EPT:n kesätyöntekijän toimeen tuli paljon hyviä hakemuksia. Valinta tehtiin haastattelujen ja pitkällisen pohdinnan jälkeen. Kesätyöntekijä tulee auttamaan toimiston muuttoon liittyvissä asioissa kolmen viikon ajan kesäkuussa. Kesätyöntekijä on oikeutettu
Espoon kaupungin kesäsetelin saamiseen.
» EPT on tehnyt sopimuksen piirin kanssa talouspalveluitten tuottamisesta. Jatkossa
piiri huolehtii mm. EPT:n laskujen maksusta, laskuttamisesta, veroista, vakuutuksista
sekä tilinpäätöksestä. Vastaavasti EPT:n järjestösihteeri tekee piirin töitä, esimerkiksi
sisupartiotoimintaan liittyviä asioita.
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...puhuttua
MUUTA:
» EPT on ollut edustettuna NYT-nuorisolautakunnan seminaarissa maaliskuussa. Suurimpana osallistuvana yhdistyksenä EPT sai positiivista palautetta.
» Huhtikuussa EPT:laiset jakoivat tikkareita Tapiolan alueen YleX ja Hubu –konsertissa.
Myös tästä saimme järjestäjiltä kiitosta!
» OEK-laulukirjan painos on käymässä vähiin. Laulukirjaryhmän kokoaminen aloitetaan
syksyllä.
» LPK2010:ssa on kysytty osallistujien halukkuutta EPT:n omalle vaeltajaleirille. Leiri
on päätetty järjestää vuonna 2007 ja sen johtajaksi on nimetty Anna Munsterhjelm.
» Partioyhteisöjen muutto Töölönkatu 55:een on varmistunut huhtikuun lopussa solmitun
kaupan myötä.
» Partiotoimisto on suljettu heinäkuun ajan (3.-30.7.) sekä perjantait 26.5. ja 4.8.

VAPAITA KÄMPPÄVUOROJA!
DÅVARIN JA MYLLIKSEN KÄMPPÄVUOROT JAOSSA!
VARAUKSET TOTUTTUUN TAPAAN EPT:N TOIMISTOLTA.

NYT.LOPPUI.HANKALAT.OSOITTEET.EPTN.UUDET.NETTISIVUT.OSOITTEESSA

WWW.EPT.FI
KÄY KATSOMASSA VALOKUVAT!
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Tosi-Punkku
KILPAILUKUTSU TOSI-PUNKKU 06
Tosi-Punkku kisataan 16.-17.9. Kilpailuun ovat tervetulleita
kaikki espoolaisten ja kauniaslaisten, sekä PäPalaisten lippukuntien jäsenet. Mikäli osallistumista joudutaan rajoittamaan, on Espoolaisilla ja Kauniaislaisilla partiolaisilla joka tapauksessa oikeus osallistua kilpailuun.
Tosi-punkun järjestävät Vespan lippukunnat, kilpailun johtajina toimivat Topi Laaksonen ja Mika Ranta Espoon Metsänkävjöistä, kilpailun valvojana toimii Paulina Vaija
Olarinmäen Samoojista.
Kilpailuun voi ilmoittautua 1.-28.8. Ilmoittautuminen tapahtuu Espoon Partiotuen
nettisivuilla, www.ept.fi, jonne ilmoittautumisohjeet ja lomake ilmestyvät 1.8. mennessä. Jälki-ilmoittautumisia ei oteta vastaan.
Ilmoittautumisesta tulee käydä ilmi vartion nimi, sekä lippukunta, jota vartio edustaa. Vartionjohtajan tiedot, eli nimi, osoite, puhelinnumero sekä sähköpostiosoite. Ilmoittautumisessa listataan myös vartion jäsenten nimet, syntymäajat ja jäsennumerot.
Lisäksi ilmoittautumisessa täytyy mainita, haluaako vartio kisakirjeen postitse vaiko
sähköpostilla. Kilpailumaksu on 60 euroa/vartio, espoolaisia ja kauniaislaisia vartioita
EPT tukee 25 eurolla/vartio, valkoisessa sarjassa 35 eurolla/vartio. Kilpailumaksun
tulee olla maksettu 31.8. mennessä, ohjeet kilpailumaksun maksamisesta tulevat EPT:
n nettisivuille ilmoittautumisen alkaessa.
Kisakirjeet lähetetään ilmoittautuneille viikolla 36.
Kisan tehtävissä mitataan perinteiseen tapaan vartion kädentaitoja, yhteistyökykyä,
partio- ja erätaitoja sekä suunnistustaitoja. Tarkempi tehtäväluettelo pisteineen ilmestyy elokuussa.

Lisätietoja antavat:
Kisan järjestelysihteeri Maija ”Muikku” Salmiovirta,
maija.salmiovirta@helsinki.fi, 050-4616909 ja kisan tiedottaja Heidi ”Heippa” Gyldén, heippagee@gmail.com,
050-5840481
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ESPOON PUNASEN SARJAT
VALKOISEN SARJAN vartioon kuuluu 4-6 tyttö- tai poikapartiolaista, iältään 11-13
-vuotiaita, yksi vartion jäsenistä saa olla yli 13-vuotias. Valkoisen sarjan reitti on n.
10-15 kilometriä pitkä.
PUNAISEN SARJAN vartioon kuuluu 4 poikapartiolaista, iältään 13-17 -vuotiaita, kuitenkin niin, että yhteenlaskettu ikä on korkeintaan 64 vuotta. Punaisen sarjan reitti
on n. 15-25 kilometriä pitkä.
KELTAISEN SARJAN vartioon kuuluu 4 tyttöpartiolaista, iältään 13-17 -vuotiaita, kuitenkin niin, että yhteenlaskettu ikä on korkeintaan 64 vuotta. Keltaisen sarjan reitti
on n. 15-25 kilometriä pitkä.
HARMAAN SARJAN vartioon kuuluu kolme miespuolista partiolaista, iältään vähintään 17-vuotiaita. Harmaan sarjan reitti on n. 20-30 kilometriä pitkä.
SINISEN SARJAN vartioon kuuluu kolme naispuolista partiolaista, iältään vähintään
17-vuotiaita. Sinisen sarjan reitti on n. 20-30 kilometriä pitkä.
KULTAISEN SARJAN vartioon kuuluu joko
2-5 partiolaista, iältään yli 25 -vuotiaita, yksi vartion jäsen voi olla alle 25 -vuotias,
mikäli samassa vartiossa kilpailee hänen samaan perheeseen kuuluva huoltajansa.
Tai
3 saman lippukunnan partiolaista, joista yksi on yli 17 -vuotias, yksi 14-17 -vuotias
ja yksi alle 14 -vuotias. Kultaisen sarjan reitti on n. 10-15 kilometriä pitkä.
Kaikissa sarjoissa iät lasketaan ennen tämän vuoden alkua täytetyin vuosin, sekavartiot kilpailevat poikapartiolaisten sarjoissa. Mikäli vartio ei täytä sarjan ehtoja,
kilpailee vartio ulkopuolisena sarjassa, johon on ilmoittautunut. Kaikilla kilpailuun
osallistuvilla tulee olla SP:n jäsenmaksu maksettuna.
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EIKÖ SINUSTAKIN VESI OLE HIENO ELEMENTTI?

Meistä on, ja siksi EPT:n ihana Potka järjestää syyslomalla 18.-22.10.2006 HUIKEAN

MERISEIKKAILUN - lähde mukaan! Luvassa tyrskyjä, merenneitoja, tuulen
tuivertamaa tukkaa, vauhtia ja vaaratilanteita, saunomista, poliisiunivormuja ja paljon muuta.
Toinen tuleva Potkaisu on ensi marras-joulukuun aikoihin järjestettävä, legendaarinen ja kauan
odotettu KUMMELI-VIIKONLOPPU, jossa Kummeli-dvd:t tulevat pyörimään
ainakin 24 tuntia vuorokaudessa. Tästä tapahtumasta tulee jotain aivan uskomatonta. Ota siis
mankelisi kainaloon ja tule kanssamme nauttimaan suomalaisesta laatuviihteestä mitä
parhaimmassa seurassa.
Infoa Potkan tapahtumista saa nti Ida Kukkapurolta numerosta 050 5303854 tai lähettämällä
tiedustelut osoitteeseen idakukkapuro@hotmail.com.

Seuraa myös lippukuntapostiasi, niin saat lisätietoja!

Tapahtumakalenteri
ToUKoKUU

20.-21.5.
24.5.
27.5.
28.5.

Tyrsky ‘06
NODU-vierailu Arandalle
Poiskotti, kevät-SM
EPT:n kiitostapahtuma

KESäKUU

9.-18.6.
10.-11.6.

Tunturivaellus, PäPa
Peikon puikaus

HEINÄKUU

3.-30.7.

partiotoimisto suljettu

ELOKUU

2.-10. 8.
4.8.
20.8.
26.-28.8.

Luppo-leiri, Partiokannus
partiotoimisto suljettu
EPT:n rantalentisturnaus
Syysregatta

SYYSKUU

16.–17.9.
24.9.

Tosi-Punkku 06
EA-taitomerkkirata sudenpennuille

Jälleen kerran on aika merkitä kalentereihin syksyn kohokohta…
PINKKI 8.10.2006
Kutsumme kaikki laumat ja ensimmäisen vuoden vartiolaiset
viettämään ikimuistoista kisapäivää!
Aurinkoisin terveisin,
kisatoimikunta
Lisätietoja kisanjohtajalta:
Saana Laukkanen
saana.laukkanen@luukku.com

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

