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Pääkirjoitus

ERÄS EPT:LÄINEN ROMANSSI

M

nottuna sympaattinen, vähän ilkikurinen
ja tietysti ihan tyrmäävän hyvännäköinen.
Täydellinen tapaus.

inulle EPT:ssä on upeiden tyyppien
lisäksi hienointa mahtavat tapahtumat.
Vaikka tykkäänkin niistä melko lailla kaikista, on yksi silti ylitse muiden. Se suurin,
kaunein ja mölyisin kaikista - Väiski.

Ei siis ihme, että ajatukseni jo harhailevat
Aihkin yli kohti ensi vuoden kesää. Entä
sun?

Oma Väiski-rakkauteni roihahti vuonna
1993. Silloin olin vasta pieni seitsemänvuotias räkänenäinen sudari, mutta siinä
leirissä, ja ekassa kesäleirissäni ikinä, oli
Sitä Jotain. Suhteemme sai tasaista jatkoa
vuosina 1998 ja 2001. Todelliseen intohimoromanssiin heittäydyimme kuitenkin
vuonna 2005, ja sen jälkeen olen onnistunut solmimaan vain muutaman lähinnä yhden illan jutulta tuntuneen suhteen
lippukuntaleireihin. Tulevan kesän Aihkia
myönnän kyllä odottavani, mutta kovin
uskolliseen sitoutumiseen en ole senkään
kanssa ryhtynyt. Mielessäni pyörii nimittäin jo joku ihan toinen. Väiski nollaysi.

Sanna

Olen miettinyt, miksi Väiski tuntuu niin
hyvältä. Suurin syy nyt puolitoista vuosikymmentä yllä pysyneeseen ihastukseeni
on varmaan se, että leiri on mitoiltaan jotenkin sopusuhtainen. Kaverit on lähellä,
mutta joukkoon mahtuu uusiakin naamoja. Tekemisessä on suurleirin tuntua, mutta kokonaisuuden voi vielä hallita, eikä
leirin kasaamisessa tarvitse jäykistellä ihan
niin paljon kuin yli tuplakokoisen piirileirin tekeminen jo vaatii. Väiski on äkkiä sa-
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Peikon Puikaus


Peikon Puikaus toukokuussa






JärviͲEspoonEräpartiolaisetkutsuusinutvartioinesikilpailemaanPeikkariin17.–18.5.2008.
LeikkimielinenPeikonPuikauskäydääntänävuonnaPohjoisͲEspoossa.

Ilmoittautuminentapahtuusähköpostillataipostikortilla,jostailmeneevartionnimi,
vartionjohtajannimijaosoitetiedot,puhelinnumero,lippukuntasekäkilpailuvartionkoko.
Sähköpostintaikortinpitääollaperilläviimeistään25.4.2008(jälkiͲilmoittautumisten2.5.2008
mennessä).

Lähetäilmoittautuminen
sähköpostitseosoitteeseenmatti.riekkinen@iki.fitai
postitseosoitteeseenMattiRiekkinen,Kuunsirppi4as17,02210Espoo

Kilpailuvartionjohtajasaakisakirjeenilmoittautumisenjälkeentoukokuuntoisellaviikolla.
LisätiedustelutjakysymyksetvoiesittääMasille,p.0505554600taimatti.riekkinen@iki.fi.

Osallistuminenmaksetaanlaskulla,jokalähetetäänkisakirjeenmukanaennenkilpailua.Kisamaksu
on35€/vartiojajälkiͲilmoittautumismaksu40€/vartio.Maksutositetuleenäyttäälähdössä.
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Rantalentisturnaus






RANTALENTISTURNAUS
Sunnuntaina31.8.2008

Aurinkoa,
yhdessäoloaja
kivaaurheilua…



Mara:
040Ͳ5062400
martti.suontausta@tkk.fi
Ilmoittautumiset:
ept@partio.fi
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Sählyturnaus

LOUPA PEITTOSI MAVAN!
EPT:n perinteinen sählyturnaus pelattiin sunnuntaina 9.3. Esport Areenalla. Kentät
olivat loistavassa kunnossa ja turnaus saatiin pelattua hyvässä hengessä järjestäjien
poissaolosta huolimatta. Pelipaikalle kerääntyneet 4 joukkuetta mittelivät paremmuudestaan pelaten kaikki kertaalleen toisiaan vastaan. Kaksi parasta joukkuetta pelasivat
finaalissa ja kaksi vähemmän parempaa joukkuetta pronssiottelussa.
Turnauksen löysähkö tuomarilinja innostutti kaikki yrittämään parhaansa, mikä oli
erittäin positiivista. Reippaita partiolaisia olisi saanut olla enemmän pelaamassa, mutta
alussa tehdyillä pelaajasiirroilla sekä viimehetken vahvistuksien saavuttua kaikki joukkueet saivat pelattua ehjän turnauksen.
Kaikkein reippaimmat pelaajat palkittiin tsempparipalkinnoilla. Ne jaettiin Mikolle (Pitva), Sonjalle (Vava), Santerille (Vava), sekä kahdelle punashortsiselle pojalle
Mavasta, joiden nimet hukkuivat turnausmateriaalien joukkoon. Myös ”hieman”
vanhempia pelaajia muistettiin turnauksessa, kun Antti Kämppi (Lou) sai eläkeläispalkinnon. Turnaus oli Kämpille jo 13.
Turnauksessa pelanneet joukkueet
sijoittuivat seuraavasti:
1.
Lou
2.
Mava
3.
Pitva
4.
Vava
Ensi vuonna turnauksen järjestää
Lounapartio ja mukana saatetaan
nähdä myös joitakin helsinkiläisiä
joukkueita.
Mara Suontausta
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Väiski 09

VAROITUS!
"Oireet alkoivat oikeastaan heti
edellisen keikan päättymisen jälkeen.
Oli pakko vaan palata väkisin niihin
kikseihin, mitä oli saanu elää. Mikään
ei tuntunu miltään, arki ei meinannu
käynnistyä ja koulusta soiteltiin.
Lopulta mä en enää kestäny, mun oli
pakko pistää teltta pystyyn pihalle."
Jori, 17 v.

Älä vaivu niin kuin Jori!
Aihkin jälkeen tulee uusi kesä ja Väiski 09. Se
haluaa paikkansa kalenteristasi perinteiseltä
paikalta heinä-elokuun vaihteesta.
Tapaa kaltaisiasi. Tämä ei jää tähän!
Ljoht. Mikko Miettinen / 040-595 3989
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Juhlanäyttely

TERVETULOA PARTIOMUSEON JUHLANÄYTTELYYN!
Partiomuseon juhlavuoden kiertonäyttely saapuu vihdoin Helsinkiin! Näyttely on esillä huhtitoukokuun ajan Mikael Agricolan kirkon kryptassa (Tehtaankatu 23). Mikä parasta, näyttelyyn
tutustuminen ei maksa mitään!

VIETÄ LAUMAN TAI VARTION KOKOUS NÄYTTELYSSÄ
Kaappaa laumasi, vartiosi tai vaeltajaporukkasi kainaloon ja tule viettämään ryhmän kokous
näyttelyssä! Aika kuluu rattoisasti paitsi näyttelyyn tutustuessa, myös vanhoja
leirifilmatisointeja Partiokinossa tapittaessa ja näyttelyyn liittyvän tietokilpailun visaisia
tehtäviä ratkoessa.

LÄHDE RETKELLE RÖÖPERIN SYDÄMEEN
Viikonloppuisin juhlanäyttelyssä on tarjolla arki-iltojen tapaan Partiokino ja tietokilpailu, mutta
vaihtelevina lauantaipäivinä luvassa saattaa olla vaikka nukketeatteria ja köysitöiden esittelyä.
Oheisohjelmasta tiedotetaan näkyvästi sen varmistuttua, joten seuraa näyttelyyn liittyviä
ilmoituksia!

MATKAAN YHDESSÄ PERHEEN TAI KAVEREIDEN KANSSA
Tule näyttelyyn perheen, kavereiden tai naapurin kanssa! Näyttely on tarkoitettu myös eipartiolaisille. Samat maksuttomat ohjelmat ovat avoinna kaikille!

NÄYTTELYN SALOIHIN OPASTETULLA KIERROKSELLA
Näyttelyssä järjestetään opastusta, muttei ihan joka ilta. Opastusajat on julkaistu osoitteessa
www.partioviikko.net.

NÄYTTELY ON AVOINNA (KAIKKINA PÄIVINÄ KLO 1620)
Huhtikuussa

Toukokuussa

to 10.4.
to 17.4.
ke 23.4.
to 24.4.
la 26.4.

la 3.5.
to 8.5.
la 10.5.
ke 14.5.
to 15.5.
ke 21.5.
to 22.5.
la 24.5.
ke 28.5.
to 29.5.
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Vimma-iltamat

VIMMA-ILTAMIEN MAAILMANENSI-ILTA
PARTIOASEMALLA
Ensimmäiset Vimma-iltamat järkättiin Partioasemalla perjantaina 28.3.2008
40 rohkean vimmaajan voimin. Iltamissa muun muassa skabailtiin
osallistujien ept-tietämyksestä, lennätettiin munaa ja lanseerattiin
joukkoomme underground-huivimunakulttuuri. Joko sulla on oma?
Seuraavat Vimma-iltamat järjestetään Aihkilla
tiistaina 5.8.2008. Tule Lintukotoon klo 22.00!
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Meri-seikkailu

Heippa hei kaikki!
Muistattehan kaikki että loistava ja hauska päiväretki sudareille on tulossa! Luvassa on
siis valmis päiväretki laumoille, ei kisa, vaan retki luonnossa tutustuen partiotaitoihin.
Kaikki mukaan retkeilemään!
Mitä häh? lauantaina 10.5. noin klo 10-16, päiväretki laumoille! Päiväretki järjestetään
Leppävaarassa. Valmista ohjelmaa ja metsässä liikkumista! Kaikki mukaan! Ilmoittautumista on jatkettu 27.4. asti jotta juuri sinäkin joka nyt innostuit, pääset mukaan!
Ilmoittautuminen tapahtuu toimistolle osoitteeseen ept@partio.fi. Kerrothan ilmoittautumisessa lauman nimen, arvioidun koon ja laumanjohtajan tiedot. Retken maksu
on 10 euroa. Lisätietoja tapahtumasta voi kysellä retkenjohtajalta.

Entä jos ei itse johda laumaa mutta retki kuullostaa mahtavalta? Ei hätää! Kaipaamme
paljon rastimiehiä! Mukaan ideoimaan saa myös tulla mutta mahdollista on myös vain
tulla mahdollistamaan rasteja! Porukkaa tarvitaan! Iällä, sukupuolella ja kokemuksella
ei ole väliä. Kuhan on valmis viettämään päivän metsän keskellä mahtavan fiiliksen
ympäröimänä! Myös esimerkiksi vartio voi osallistua rastin pitämiseen, vaikka oman
yöretken yhteydessä! Ilmoittautukaa retkenjohtajalle yksilöinä tai porukkana! Juuri
sinua kaivataan!
Kysymyksiä? Soita tai lähetä sähköpostia, vastaan mielellään!
Retkenjohtaja, Saana Laukkanen
saana.laukkanen@luukku.com
050-3759522
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MERI
–päiväretki Espoolaisille ja Kauniaislaisille laumoille lauantaina 10.5.2008
Lähtö ja paluu:

Retkelle lähdetään Leppävaaran urheilupuistolta (iso nurmikenttä
uimahallin vieressä) noin klo 10.00.
Paluu samaan paikkaan noin klo 16.
Laumamme tapaa klo__________ paikkana___________________________.

Ruokailu:

Retken aikana syödään yksi lämmin ateria, jota varten ilmoita eri
tyisruokavaliosi ja allergiasi 2.5.08 mennessä omalle johtajalle. Ret
kelle kannattaa ottaa mukaan myös omia eväitä.

Mitä mukaan?

Nämä kannattaa pakata reppuun:
- sadevaatteet (sadehousut ja –takki)
- lämpimiä vaatteita (pipo ja lapaset)
- ruokailuvälineet kangaspussissa (lautanen, muki, lusikka)
- puukko
- juomapullo
- eväitä
- Suomen partiolaisten jäsenkortti

Muistathan pukeutua sään mukaisesti ja laittaa partiohuivin kaulaan. Lisäksi laumallanne on mukana yhteisiä tavaroita, jätä reppuun vähän tilaa myös niille.
Lupalappu

Revi tämän lapun alaosasta lupalappu ja palaute se täytettynä
omalle johtajallesi viimeistään_________________

Kysyttävää?

Jos haluat tietää lisää, voit kysyä omalta laumanjohtajaltasi tai ottaa yhteyttä retkenjohtajaan: Saana Laukkanen, p.050 3759522.
Laumanjohtajan nimi: _____________________________________
Puhelinnumero: _______________________________________

Lupalappu: -------------------------------------------------------------------------------------------Annan ______________________________________________________ luvan
osallistua Espoon Partiotuen järjestämälle päiväretkelle 10.5.2008.
_________________________________________________________________________
huoltajan allekirjoitus ja puhelinnumero retken aikana

Ei trikoopelleilyä. Ei millimetrien mittailua.
Ei interpolointia. Mikä se sellainen partiotaitokisa nyt muka sitten on?

pu N K
Es po on Pu na ne n
20 .- 21 .9 .2 00 8
Järeä-Granin lippukunnat kutsuvat kaikki espoolaiset ja kauniaislaiset
vartiot skabaamaan Punk 08:aan. Kilpailu on avoin myös muille päpalaisille vartioille. Tämä kilpailu on tekemisen puolesta, pilkunviilausta
vastaan.

Sarjajako
Valkoisessa sarjassa vartioon kuuluu 4–6 saman lippukunnan 11–13 -vuotiasta jäsentä. Kuitenkin yksi vartion jäsen saa olla yli 13-vuotias. Sarja
on tytöille ja pojille. Reitin pituus on noin 15 km. Sopii vartion ensimmäiseksi yökisaksi. Vj:llä tulee olla aikaisempaa maastoretkikokemusta.
Keltaisessa ja punaisessa sarjassa vartioon kuuluu neljä 13–17 -vuotiasta jäsentä, joiden yhteenlaskettu on korkeintaan 64 vuotta. Tyttövartiot
kilpailevat keltaisessa, poika- ja sekavartiot punaisessa sarjassa. Reitin
pituus on noin 20 km. Sopii vanhemmille vartioille ja vaeltajaryhmille.
Aikaisempi maastoretkikokemus on suositeltavaa.
Sinisessä ja harmaassa sarjassa vartioon kuuluu kolme 17-vuotiasta tai sitä
vanhempaa jäsentä. Tyttövartiot kilpailevat sinisessä ja poika- ja sekavartiot harmaassa sarjassa. Reitin pituus on noin 25 km. Sopii pj-ikäisille,
joilla on aikaisempaa maastoretki- tai kilpailukokemusta.
Kultaisen sarjan vartioon kuuluu 2–5 yli 25-vuotiasta jäsentä. Osa vartion jäsenistä voi kuitenkin olla nuorempia, mikäli he ovat saman perheen
jäseniä. Kultaisen sarjan vartio voi vaihtoehtoisesti koostua kolmesta
lippukunnan aktiivipartiolaisesta, joista yksi on iältään yli 17 vuotta,
yksi 14–17 -vuotias ja yksi alle 14-vuotias. Reitin pituus on noin 15 km.
Vartiossa tulee olla aikaisempaa maastoretkikokemusta.
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Kaikki sarjat kilpailevat yön yli. Iät
lasketaan ennen vuoden 2008 alkua täytetyin vuosin. Kaikilla kilpailijoilla tulee
olla SP:n jäsenmaksu maksettuna.

Ilmoittautuminen
Kilpailuun ilmoittaudutaan 4.9. mennessä
Punkun nettivuilla tai sähköpostilla osoitteeseen ept@partio.fi. Jälki-ilmoittautuminen on mahdollista 11.9. asti kaksinkertaisella kisamaksulla. Sähköpostista
tulee selvitä vartion nimi, lippukunta,
sarja, vj:n nimi, osoite, sähköpostiosoite ja puhelinnumero. Ilmoittautumisessa on mainittava myös, jos vartio haluaa
kisakirjeen perinteisesti paperiversiona.
Muuten kisakirje toimitetaan sähköisenä.

Kilpailumaksu
Kilpailumaksu on 60 euroa ja se laskutetaan lippukunnilta ilmoittautumisajan päätyttyä. Jälki-ilmoittatuneille kisamaksu
on 120 euroa. Lisäksi peritään erillinen
kuljetusmaksu 5 euroa/henkilö. Kokonaan
espoolaisia ja kauniaislaisia valkoisen,
keltaisen ja punaisen sarjan vartioita EPT
tukee niin, että heidän kisamaksunsa on
30 euroa + kuljetusmaksut, jälki-ilmoittautuessa 90 euroa + kuljetus.

Lisätiedot
Kisakirje
toimitetaan
ilmoittautuneille
viikolla 37 sähköpostitse, ellei vartio ole
erikseen pyytänyt paperiversiota.
Lisätietoja kilpailusta saa toukokuun lopusta
alkaen osoitteesta punkku.ept.fi tai kisanjohtaja Teemu Penttilältä, teemu.penttila@
papa.partio.net/0500 444 939. Kilpailun valvojana toimii Markus ”Mara” Vuorinen.

maas.
kiristys hi
Jätä pipon
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Espoon Punk
Tehtäväluettelo

Suunnistus
Ratamestari
Kerroinsuunnistus
Karttapalapeli
Perinteinen
Ampumajuoksu

va
80
16

x
x
x

Erätaidot
Perustukset
Rinkan pakkaus
Elukat yössä
Ruokaa luonnosta
Ylitys
Savusukellus
Räkäkivi
Päiväkahvit
Asento
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Kätevyys
Leivänpaahdin
Pöytä
Poltin
Kantolaite

17
x
x

Partiotietotaito
Partiomarssi
Partiotarinat
Koulutus
Uu-des-taan
Julkiset
Käytös

14
x
x
x

Yllätys
Laser
Väkipyörä
Tunne vihollisesi
Disco
Tasa-arvo
Avautuminen
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Tulossa

Sinä päivänä velhot valtaavat maailman…
VELHO-PINKKI

12.10.2008

Espoolaiset ja kauniaislaiset
sudenpentulaumat ja ensimmäisen
vuoden vartiot, tervetuloa kisaamaan!
Lisätietoja: Kisanjohtaja Niina Lietzén, puh. 040 7522 384,
sähköposti niina_lietzen@hotmail.com

Tule talkoolaiseksi

HERÄTTÄJÄJUHLILLE
pe–su 4.–6.7. Leppävaara
HJ-talkoot

a j ajuhlat.ﬁ

Lisätietoja
Topi Haarlaa
topi@haarlaa.ﬁ
040 550 1021
www.espoonhera t t

Tee yksi talkoovuoro
tai urakoi talkoissa koko
viikonloppu. Voit tulla yksin tai
ryhmänä ystävien, työtoverien
tai perheen kanssa.

RAKENTAJAKSI, KEITTÄJÄKSI, JÄÄTELÖN MYYJÄKSI, OPPAAKSI, SIIVOOJAKSI

15

Kuulumisia
ALUETYÖ
» Eldis järjestettiin lauantaina 19.4. PäPan ja Uudenmaan partiojohtajille sekä seurakuntien partiosta vastaaville työntekijöille. Maaliskuussa lähetettiin kirje Espoolaisiin seurakuntiin, jossa kerrottiin Eldiksestä, Herättäjäjuhlista ja EPT:n
toiminnasta yleisesti. Kirjeen mukana toimitettiin myös lista
EPT:n lippukunnista alueittain.
» LPKJ-klubi järjestetään 19.5. Kutsun tapahtumaan saa
lippukunnanjohtaja, mutta jos tämä on estynyt, kannattaa
tapahtumaan lähettää joku muu lippukunnan avainhenkilö.
» Partiotoiminnan perustamista Suurpellon asuinalueelle on selvitetty ja tilojen suhteen on
oltu yhteydessä seurakuntiin ja kaupunkiin. Lähialueen lippukunnat kutsutaan info-iltaan
13.5.2008.
» LPK2020:iin osallistui yli 20 lippukunnanjohtajaa ja kymmenen järjestäjää EPT:stä!

RYHMÄT
» Sudariryhmä kutsuu laumoja päiväretkelle 10.5. Myös rastien pitäjiä etsitään. Lue lisää tästä
lehdestä!
» Lumiveistoskisaan osallistui 11 joukkuetta eli noin 70 sudenpentua johtajineen. Tapahtuman aikana 9.3. oli myös lunta riittävästi.
» Kämppien hinnat pysyvät edelleen samoina: 47 €/viikonloppu ja 20 €/ilta partiotapahtumissa. Kolmen yön vuokra on 70 €. Muihin kuin partiotilaisuuksiin vuokrattaessa hinnat
ovat kaksinkertaiset. Lisäksi kaminan käytöstä peritään puumaksua 10 €/kamina/yö. Syksyn kämppävuorot on nyt haettavissa.

TAPAHTUMAT
» Pinkki järjestetään totuttuun tapaan lokakuussa. Suunnittelut
ovat jo hyvässä vauhdissa. Kisan järjestelyvuorossa on Tapiiri ja sitä johtavat Niina Lietzen (Hasi) ja Hannele Mikkonen
(Hasi).
» Vinkuli 2008
Vinkuli järjestettiin 20.-24.2. Kattiksella. Leirille osallistui
noin 50 partiolaista EPT:stä ja 5 vierailijaa Venäjältä.
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» Vimma-illat
Historian ensimmäinen Vimma-iltama järjestettiin 28.3. Partioasemalla 40 vaeltajan voimin.
Munat lentelevät jälleen Aihkilla 5.8.!
» Väiski 2009
Väiskin leiritoimikunta muovautuu kovaa vauhtia! Leirinjohtajat
Moq ja Joonas metsästävät tällä hetkellä parasta leiripaikkaa.
Projektipäälliköksi valittiin 23-vuotias Riikka Nenonen. Riikka
tulee Mikkelistä ja on Ekin Partion jäsen. Toimistolla Riikka
nähdään täysipäiväisenä 15.9. alkaen, mutta tuntityöt Riikka
aloittaa jo keväällä.
» Espoon Punanen
Punkulle on jo löytynyt kisapaikka ja tehtävätkin ovat hyvällä mallilla. Kisan valvojaksi on nimitetty Markus Vuorinen
(Mava).

HALLITUS
» EPT:n kevätkokous järjestettiin 19.3. Partioasemalla. Kokouksessa vahvistettiin tilinpäätös
ja toimintakertomus viime vuodelta sekä kuultiin infopläjäys Väiski 2009:stä.
» EPT:n hallitus vietti mukavaa sunnuntai-iltaa syöden, saunoen ja leikkien PäPan piirihallituksen kanssa. Partiokannuksen hallituskin kutsuttiin mukaan, mutta valitettavasti heistä
kukaan ei päässyt osallistumaan.

OEK:N LAULUKIRJA
» EPT toimittaa seuraavankin Lauluja OEK –kirjan ja projektiryhmä on jo koottu. Laulunlyömiä ovat Anna "Nansu"
Koroma-Mikkola (Meme), Paulina "Pau" Vaija (OMS), Tuuli
"Bambi" Piiroinen (OMS), Riikka Nousiainen (OMS), Outi
Lahtela (Muli), Aapro Tuokko (OEK), Jasmin Joenperä
(LeKo), Jarkko Tiainen (OEK), Matti Toikka (OEK), Niko
Ryytty (Muli) ja Anna Voutilainen (Tellut). Ryhmän puheenjohtajana toimii Outi Lahtela.
» Jos jäit rannalle ruikuttamaan, voit vielä päästä mukaan olemalla yhteydessä Tiituun.
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ESPOOSSA TAPAHTUU
» Mahdollisuuksien tori 23.5.
Espoon ensimmäinen Mahdollisuuksien tori järjestetään 23.5. klo 14.-19.00 Sellon toriaukiolla. Tapahtuma on osa Espoossa järjestettävää Kaiken kansan juhlaa. EPT esittelee
partiotoimintaa tapahtumassa – mukaan toivotaan myös lippukuntia tai yksittäisiä partiolaisia! Yhteydenotot toimistolle.
» Leirikeskustalkoot
Espoon leirikeskusten kevättalkoot järjestetään Kattiksella 14.5., Sierlassa 21.5. ja Luukissa
27.5. Uutta leirikeskuksissa on, että kesällä käyttövuorojen välillä käy siivooja siistimässä
lattiapinnat ja saunan.
» Perhepiknikit
Espoo 550 v. –perhepiknikit järjestetään
30.8. osana Espoon 550 v-juhlaviikkoa.
Tapahtumapaikkoja ovat Palttinatalon puisto (klo
10.-12.00), Suvelan asukaspuisto (klo 11.-13.00),
Marketanpuisto (klo 12.-14.00) ja Kalajärven
Ruskatalo (klo 13.-15.00). Kohteissa on kaupungin
järjestämää ohjelmaa, kuten sirkusta ja musiikkia.
Myös partiolaisia toivotaan mukaan tapahtumiin
talkootyöhön ja toimintansa esittelyyn.
» Herättäjäjuhlat 4.-6.7.
Vielä ehdit ilmoittaa ryhmäsi Herättäjäjuhlien
talkoovahvuuteen! Ilmoitus löytyy sivulta 15!

ESPOON VIHREE
» Vihree kisattiin ympäri Espoota auringon porottaessa.
» I-sarjan voittajaksi polki APUA KUMISSANI ON
REIKÄ. Kakkoseksi kamppaili Å.
» II-sarjan voiton pokkasi TH, toisena palkittiin
NAURULOKIT ja kolmantena T- RISTEYS.
» Kisakuvia esillä Vihreen sivuilla.
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Suurpelto

TIETOA SUURPELLON ASUINALUEESTA
Espoon Suurpelto on pääkaupunkiseudun merkittävimpiä kehitys- ja
rakennushankkeita. Alueelle tulee suunnitelmien mukaan 7000 asukasta. Ensimmäiset asukkaat alueelle tulevat tämän hetken aikataulun
perusteella kesällä 2009.
Suurpelto sijaitsee Etelä-Espoossa Kehä II:n varrella, Länsiväylän ja
Turunväylän välissä. Nykyisessä asussaan Suurpelto näyttää viljelymaisemalta, jota reunustavat metsäiset mäet. Alue rajoittuu Espoon
keskuspuistoon.
EPT:n Kekäle ja piirin Sytyke ovat kokoontuneet talven
mittaan miettimään, mitkä ovat partiotoiminnan mahdollisuudet uudella asuinalueella. Lippukuntia kehotettiin
vastaamaan kyselyyn tilanteen kartoittamiseksi.
Tiistaina 13.5. klo 17.30-19.30 pidetään kyselyyn vastanneille sekä mahdollisille muille kiinnostuneille yhteinen
tapaaminen Partioasemalla.
Illan aikana perehdytään Suurpellon alueen suunnitelmiin, mahdollisiin partiokäyttöön soveltuviin tiloihin, keskustellaan kuinka partiotoiminta alueella tullaan järjestämään sekä sovitaan projektin jatkumisen
kulusta.
Varmista kahvit ja pullat lippukuntasi edustajille ilmoittamalla tulostanne viimeistään torstaina 8.5. sähköpostitse ept@partio.fi. On
tärkeää, että lippukunnasta osallistuu ainakin yksi edustaja, jos olette
kiinnostuneita siirtymään alueelle.
Tervetuloa!
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TOUKOKUU
2.
3.-4.
9.
10.
12.
13.
15.
17.-18.
19.
21.
23.
24.
24.-25.
27.
28.

PäPan ja EPT:n toimistot suljettu. Toimistot siirtyvät vapun viettoon 30.4. klo 13.00
Törmä 08, piirin kevätkisa
Eurooppa-päivä, Sello
Sudenpentujen Meri-päiväretki
KoVa-ilta lippukuntien koulutusvastaaville
Suurpelto-tapaaminen
Aihkin jälki-ilmoittautuminen päättyy
Peikon Puikaus
LPKJ-klubi
Sierlan talkoot
Mahdollisuuksien tori, Sello – EPT mukana!
Pt-kisojen kevät-SM, Tervareitti Kajaanissa
Maailma kylässä
Luukin talkoot
EPT:n luottisten Kiitos- ja kannustustapahtuma

KESÄKUU
13.-15.
19.
28.–29.
30.

veneenohjaajakurssi, käytännön osa
PäPan ja EPT:n toimistot suljetaan klo 14, suljettu 20.6.
EPT:n hallituksen kesäretki
PäPan ja EPT:n toimistot jäävät kesälomalle

HEINÄKUU
4.-6.
25.
28.
30.

Herättäjäjuhlat, Leppävaara
Aihkin rakennusleiri alkaa
PäPan toimisto aukeaa
Aihki alkaa

ELOKUU
3.
5.
7.
10.
11.
21.
22.-24.
22.-24.
28.
30.
31.

Aihkin vierailupäivä
Vimma-iltama Aihkilla
Aihki päättyy
Aihkin purkuleiri päättyy
Piirin uusi koulutus- ja ohjelmaorganisaatio aloittaa
DL EPT tiedottaa 4/2008
EPT:n hallituksen seminaari
Syysregatta
Syksyn kurssi-ilmoittautumisten DL
Espoo 550 v perhepiknikit
Rantalentis-turnaus

Lähettäjä: Espoon Partiotuki ry - Töölönkatu 55 - 00250 Helsinki

