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Seuraava EPT-tiedottaa ilmestyy elokuussa.
Materiaali toimistolle 19.8. mennessä.
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Pääkirjoitus

"Juokse, juokse!" "Emmä tätä tiedä!"
"Käännä se toisinpäin!" "Kenellä on
meidän kompassi?!"
Tällaisia huutoja voi bongailla syksyisin pääkaupunkiseudun lähimaastoista. Kyseessä on tietysti koko maan
suurin partiotaitokilpailu Espoon
Punanen, punkku. Punkku on jo pitkään ollut espoolaisen partiotoiminnan vuosittainen huipentuma. Onko
punkku muuttunut jotenkin taipaleensa aikana? Kyllä ja ei. Punkku on aina
tekijöidensä näköinen, kuitenkaan
unohtamatta PT-skabojen perinteitä.

200
Ihmeellinen luku. Mitä se pitää sisällään? Mistä se kertoo? 200 vuotta
ennen ajanlaskumme alkua Berberikuningaskunnat joutuivat Rooman
valtakunnan alle. 200-luvulla jkr. Kiinan Han-dynastia kaatuu ja ns. Kiinan
keskiaika alkaa. Syyriassa kehitettiin
silmälasit likinäköisille. 200mm on jo
kohtalaisen kaukaa kuvia ottavan objektiivin polttoväli.

Syyskuussa kisataan taas. PunkkuEvoluutio ei ole kisa apinoille vaan
juuri sinulle! Kasaa vartio ja lue tarkkaan EPT-tiedotetta ja Heppua, sekä
pidä silmäsi auki Väiskillä!
Toivottavasti nähdään kisassa.

Tänä vuonna tämä luku, 200, on ollut
tapetilla erityisesti tiedemaailmassa.
Tulee nimittäin kuluneeksi 200 vuotta
tuon kuuluisan apinamiehen, Charles
Darwinin syntymästä.
Darwin oli aikanaan koko kansan
narri. Pilkattu tiedemies, jolla oli ihmeellinen ajatus lajien kehityksestä ja
evoluutiosta. Naurettavaa. Ainakin aikalaistensa mielestä.
Nykyään käsitys lajien evoluutiosta
alkaa olemaan jo valtaosan meistä hyväksymä. Evoluution keskeinen ajatus
on, että hyvin olosuhteisiin sopeutuva pärjää. Kun olosuhteet muuttuvat,
pärjää se joka sopeutuu parhaiten.
Tätä mukautumista ja muuttumista tapahtuu muuallakin kuin eliöissä. Ympäristömme muuttuu. Maailma teknistyy. Myös partioliike on muutoksen
kourissa, SP:n lanseerattua ikäkausiuudistuksen vuonna 2007.
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Osallistuin/Potka
ESPOON VIHREE, LUMISATEESTA HUOLIMATTA
Lauantai-aamu alkoi lumisateella. Espoon Vihreen starttiin mennessä sää kuitenkin
kääntyi suotuisaksi: aurinko pilkisteli, hiutaleiden leijailu lakkasi ja navakka tuulikin
lieventyi hieman. Kisan lähtöön saapui kolmetoista kisavartiota, jotka koostuivat kahdesta tai useammasta jäsenestä. Kaikki olivat sonnustautuneet pyöräilykypäriin, sillä
EPT:n järjestämän partiotaitokisan rastivälit taitettiin sujuvasti pyörillä. Reitti oli noin
kaksikymmentä kilometriä pitkä ja sijoittui kisakeskuksena toimineen PitVan kolon läheisyyteen. Rasteilla valmistettiin munakasta, paikattiin kumia, vastattiin Vantaata koskeviin nippelitietokysymyksiin sekä kuljetettiin vettä nurin päin käännetyssä saavissa,
jonka suuaukko oli suljettu paketillisella Elmu-kelmua.
Pisteiden lasku tapahtui realiajassa ja palkintojenjako suoritettiin heti tapahtuman jälkeen. Kisanjohtaja Pekka Piirainen ojensi kolmen kärjelle palkinnoiksi retkeilyvälineitä.
Voitoin vei KiPi:n Vaihteet Sekaisin. Kisailijoiden omien kommenttien mukaan Espoon Vihree oli toteutettu suhteellisen onnistuneesti. Eniten kiitosta saivat sää, vedenkantotehtävä sekä kisanjohtajan taidokas kampaus.

POTKA HAKEE UUSIA TEKIJÖITÄ
EPT:n Potka-ryhmä tarjoaa ohjelmaa yli 22-vuotiaille "aikuisille". Ikäraja ei ole tiukka
vaan suositus.
Jos olet kiinnostunut ryhmän toiminnan järjestäjänä, ota yhteyttä Timoon (timolle@
mac.com) tai Anna-Riikkaan (arkutinlahti@gmail.com). Muista myös facebook-ryhmä.
Vuoden aikana ohjelmassa ainakin seuraavaa:
* Keskiviikko 10.6. Kesäistä illan viettoa jossain Espoon lähimaastoissa
* Väiskillä mahdollisesti tukeville aikuisille suunnattu iltaohjelma
         
Seuraa ilmoittelua!
---------T. Anna-Riikka
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Työ etsii tekijäänsä

SE ON RUMAA, MUT SE TOIMII!
Ensin oli leiri, sitten iltamat, nyt perustetaan ryhmä.

Jos olet viihtynyt Vimma-leirillä tai iltamissa ja haluat jakaa
samaa riemua muillekin, tämä koskee juuri Sinua.
EPT:lle perustetaan Vimma-ryhmää järjestämään Vimma
henkistä toimintaa sekä koordinoimaan tulevaa leiriä.
Lisätiedot Maralta puh. 040-5062400 tai
martti.suontausta@gmail.com

AINA EI OLE JOONASTA TAI CILLAA TAITTAMASSA TIEDOTETTA.
VOISITKOHAN SINÄ AUTTAA?
Kekkonen, Kekkonen, Kekkonen...
Tältä on kuullostanut Tiedotusryhmän puheenjohtajavaalien ääntenlaskenta
viimeiset 6 vuotta.
Onko nyt Sinun vuorosi?
Tunnetko taitto-ohjelmat kuin omat taskusi? Osaatko visuaalisesti näyttävien lehtien
taittamisen paremmin kuin oman kotiosoitteesi kirjoittamisen?
#  $% $   $ $  &'$   maan, kyllä työ tekijäänsä opettaa...

Tiedotusryhmästä lisätietoja
Saanalta: puh. 050-3759522 tai saana.laukkanen@luukku.com
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Tapailu
TAPAILU TULEE!
Aikaisemmin se on järjestetty Tapiolassa tai Leppävaarassa Tapiirin alueen lippukuntien toimesta.
Tänä vuonna Tapailu levittyy koko Espoon alueelle…
Mistä oikein on kyse?
Espoolainen partiotoiminta esittäytyy kauniina ja ylpeänä, auringossa kylpien. Tapailu
järjestetään 5 paikassa ympäri Espoota 29.8. Uteliaille siviileille tarjotaan mahdollisuus
tutustua partioon ja liittyä mukaan.
Miks tää järjestetään?
Tapailu on lippukunnille mahdollisuus näkyä lähialueellaan ja hankkia lisää jäseniä.
Miten ihmiset tietää minne tulla?
Noin viikkoa ennen Tapailua julkaistaan Länsiväylässä mainos, jossa kerrotaan missä ja
milloin tapahtuu. Mainokseen tulee jokaisen lippukunnan kolon sijainti.
Mitä kansalle sitten järjestetään?
Lippukunnille tarjoillaan kesällä valmiita ideoita ja materiaalia mitä kaikkea Tapailussa
voi tehdä. Valmista materiaalia ei ole pakko käyttää, jos omat ideat tuntuvat paremmilta.
Mitä pitää tehdä asian hyväksi?
Ennen kesää lippukunnilta kerätään tiedot, paljonko uusia jäseniä mahtuu mukaan.
Lisäksi on hyvä varmistaa, että Polku -ohjelmassa ja mahdollisilla nettisivuilla on oikeat
yhteystiedot.
Varaa siis kalenterista 29.8. ja seuraa ilmoittelua. Nyt mainostetaan partiota ihan ennennäkemättömällä tavalla!
Lisätietoja:
Mara,
040-5062400 tai martti.suontausta@gmail.com
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Vihree

RANTALENTISTURNAUS
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Väiski 09

Jälki-ilmo on
käynnissä NYT—
ilmoittaudu
viimeistään 29.5.!

Mitä Väiskille kuuluu juuri nyt?
x

Johdollaon hyvä pöhinä päällä. LTMK toimii kuin junan vessa, monet
ongelmat ovat ratkenneet ja tekijät ovat mahtavia. Usko savunjohtajiin on
korkealla. Pyhän Yrjön kutsuu työ...

x

Ohjelman  

            
leiripaikalla. Suurin osa päälliköistä on kasassa, nyt haalitaan innokkaita
tekijöitä tuhatta ja sataa. Tavoitteena saada mahdollisimman paljon
tekijöitä mukaan ennen kesää :)

x

Muonituksellekuuluu hyvää, muonituskoulutuksen metsäviikonlopun jäljiltä
on kuivuttu ja jotain opittukin. Nyt puuhataan kaikenlaista leirielämään
liittyvää käytännön juttua ja mietitään kalustoa.

x

Talous viilailee kioskin ja kahvilan myyntituotteita, joista mansikat ovat
jo varmistuneet, satovarauksella tosin.

x

Turvallekuuluu varsin mainiota. Järjestyksen ja EA 
ovat pyörähtäneet käyntiin, viranomaisiin ollaan aktiivisesti
yhteyksissä ja erinäisen roinan haaliminen on käynnistynyt. Seuraavana
haasteena on viestin saaminen toimintaan.

x

Kuu kiurusta kesään, leiritoimikunnan kevätreissusta vähäsen, raksaleiristä
ei päivääkään! Tulkaa ihmiset rakennus- ja purkuleirille: niillä on oma
johtaja ja purulla päätösbileet! Tätä et ole kokenut aikaisemmin, tästä
vantaalaiset puhuvat kuiskuttaen!

Väiski TOP3:

www.väiski.fi

 Vielä ehdit mukaan! Jälki-ilmoittautuminen
on auki 29.5. saakka.
 Kaikille avoin videokisa on käynnissä
juhannukseen saakka. Tsekkaa ohjeet
netistä www.väiski.fi tai EPT tiedottaa

 Piirin tapahtumassa helsinkiläisten suusta
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Väiski 09
Parhaat hommat viedään päältä
LEIRITOIMISTO

vie sinäkin omasi!

Sudariohjelma kaipaa joukkoonsa vielä
yhtä laaksopäällikköäsekä
sudaripäättäjäisvastaavaa  
idearikkaat puuhastelijat ovat
tervetulleita. Jos tahdot tuntea
lapsellista riemua, liity joukkoomme!
Ota yhteyttä: Mira Virtanen
mira.virtanen@helsinki.fi
*###+

Leiritoimisto hakee joukkoonsa vielä
toimistopäällikköä  
tukevan aikuisen ikäinen, tekevä
ihminen, niin tule kokemaan ja
näkemään leirin hermokeskus!
Lisätietoja projektipäällikkö Riikalta
"##$% 
riikka.nenonen@partio.fi)

Seikkailija & tarpojaohjelma tarvitsee
mahtavaan joukkoonsa kaiken
karvaisia puuhastelijoita  
innokkaasta tehotiimistämme löytyy
varmasti oman kokoinen pesti juuri
Sinulle. Ota yhteyttä: Henri Haaksiala
henri.haaksiala@gmail.com
%**$

OHJELMA
Haikki hakee joukkoihinsa lokoisaa
tehtäväpäällikköäja hyväunista
yörastipäällikköä. Tehtäväpäällikkö
vastaa haikin tehtävistä, jotka
painottuvat erätaitoihin.
Yörastipäällikkö vastaa yörastien
toiminnasta. Huom! Tänä vuonna
haikin ajankohta on poikkeuksellisesti
jo alkuleiristä. Ota yhteyttä: Mikko
"Sipi" Sipilä mikko.sipila@pp.nic.fi
%$$$$

Samoaja- & Vaeltajatiimi etsii
rautaiseen joukkoonsa kokeneita
eräjormia, mielellään vaeltajaikäisestä
ylöspäin. Ota rohkeasti
yhteyttä: Emilia Knaapi
emilknaa@gmail.com %%***

Yhteiset ohjelmat kaipaavat
riemukkaaseen joukkoonsa esiintyjiä'
äänimiestä (nainenkin käy!) ja
idearikkaita suunnittelijoitatekemään
avajaisia, päättäjäisiä sekä
vierailupäivän tähtisateisia pläjäyksiä.
Ota yhteyttä: Lotta Lepola
lotta_lepola@hotmail.com
*%$+

HUOLTO
Huolto kaipailee
seuraavia päteviä
tyyppejä:
Ammattitaitoinen
sähkömies 
putkimies     
omaava vesi- ja sähköinsinööri :),
vessansiivoojia'kahvipojan kakkonen'
yleismiehiä ja -naisia logistiikasta
kiinnostuneita mukavia henkilöitä.
Ota yhteys huoltojohtaja Marja
Laukkaseen
marja.laukkanen@gmail.com
%%##

Kahvilan tiimissä on paikka auki vielä
muutamalle söpölle kahvilatytölle ja pojalle, jotka tahtovat viettää Väiskinsä
chillaavassa kahvilaympäristössä
samanhenkisten herkkupeppujen
kanssa. Ota yhteyttä: Henrietta
Kekäläinen piahenrietta@gmail.com
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Väiski 09
TURVA

Yhteydenotot turvallisuusjohtaja Janne
Peltolaan janne.peltola@partio.net tai
*%%+*

Turva etsii ylilääkäriä
Vastaat leirin lääkintähuollon
lääkinnällisestä puolesta yhteistyössä
käytännön asioista vastaavan
leirisairaalan päällikön kanssa. Olet
lääkäri tai juuri valmistumassa
sellaiseksi.

RAKSA JA PURKULEIRI
Etsii purkubilepäällikköä
Tule tekemään Väiskin purkuleiristä
unohtumaton elämys! Ilmoittaudu
purkubilepäälliköksi ja saat vapaat
kädet viimeisen illan juhlallisuuksien
suunnitteluun. Ölmosin uskomattomat
hiekkarannat, hyvä sää, ja kaunis
luonto tarjoavat silmää hivelevät
puitteet päräyttävien juhlien
järjestämiseen. Vain mielikuvitus on
rajana!

Leirisairaalan väkeä
Leirisairaala kutsuu ensiaputaitoisia ja
alan opiskelijoita. Tule oppimaan ja
kokemaan!
Palopäällikköä
Vastaat leirin paloturvallisuudesta
kouluttamalla tekijöitä, tekemällä
palotarkastuksia ja johtamalla tarpeen
vaatiessa leiripalokuntaa.
Tehtävä sopii parhaiten VPK-taustaa
omaavalle, mutta muutkin ovat
tervetulleita.

Rakennusmestareita
Rakennus- ja purkuleiritiimi hakee
muutamaa kokenutta partiorakentajaa
tiiminsä täydennykseksi raksa- ja
purkuleirien ajaksi. Homma ei edellytä
eikä sulje pois leirille osallistumista.
Tehtävänä on johtaa ja koordinoida
jonkun haastavamman rakennelman tai
kokonaisuuden rakennus- tai
purkutöitä.

Viestipäällikköä
Vastaat siitä, että leirin tekijät pystyvät
viestimään toistensa kanssa. Takanasi
ovat niin kännykät, radiot kuin
tietokoneetkin.

Mikäli olet kiinnostunut voi kyselyt
lähettää raksapurkujohtaja Sorville
osoitteeseen
juho.sorvettula@gmail.com
*+%%##

Viestimiestä
Kiinnostavatko radiot tai
tietotekniikka? Viesti kaipaa tekijöitä
paimentamaan radioita, rakentamaan
verkkoja ja pohtimaan leirin tekemistä
helpottavia tietokoneratkaisuja.

MUONITUS
Etsii Keskuskeittiön muonittajia
Etkö päässyt savuun muonittamaan?
Tai haluaisitko kokkailla uudessa
seurassa? Keke hakee oma-aloitteisia,
muonituksesta kiinnostuneita tyyppejä
tekemään ruokaa. Jos mukavan
leppoisat hommat leirikeittiössä
kiinnostaa, niin otapa yhteyttä
keittiömestari Ileen
ilkka.paukkuri@elisanet.fi

Ohjelmoijaa
Pysyykö PHP, Rails tai Django käsissä?
Tule tekemään leirille tekijöiden
elämää helpottavia järjestelmiä!
Järjestyksenvalvojia
Vastaat leirin arkisesta turvallisuudesta.
Järjestyksenvalvojan pätevyys on etu,
mutta ei vaatimus.
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Väiski 09
Muonavaraston henkilökuntaa
Sinä reipas, ahkera ja innostunut
henkilö, tule muonavarastolle töihin.
Työnkuvaan kuuluu ruokakuormien
purkaminen ja niiden jakaminen
savuille. Tehtävät vaativat hyvää
fyysistä kuntoa tai lujaa tahtoa :)
"Hyvä varastomies, parempi mieli" —
kaikilla. Kiinnostuit? Ota yhteyttä
muonavarastopäällikkö Riinaan
riina@niinu.com 050-543 5437

Etkö löytänyt sopivaa pestiä
itsellesi? Ei huolta, tekemistä
leirillä riittää kaikille halukkaille!
Ota yhteys suoraan osaaluejohtajiin tai projektipäällikkö
Riikkaan, joka auttaa sinua
löytämään juurin sinunkokoisen
pestin leirille. Yhteystiedot:
riikka.nenonen@partio.fi
##$%

VIESTINTÄ
Kirjoitatko blogia? Surffaatko ahkerasti
netissä? Oletko näppäräsanainen
kirjoittaja? Viestintätiimi etsii
menevään joukkoonsa leirinaikaista
verkkoviestijää  ' 
yhteyttä viestintäjohtaja Johkuun
johanna.viitasalo@gmail.com
*+%#$

ENSI SYKSYN KÄMPPÄVUOROT JAOSSA!

Jos metsään haluat mennä nyt..

niin siitä vaan, mutta jos haluatkin kämppään ensi syksynä, niin Dåva +     /    
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Kuulumisia
ALUETYÖ

EPT:N UUSI VISUAALINEN
ILME

Tänä vuonna Tapailu järjestetään 29.8.
useissa toimintapisteissä koko Espoon
ja Kauniaisten laajuisena! Viikkoa ennen H-hetkeä julkaistaan Länsiväylässä
mainos, jossa kerrotaan partiosta, Tapailusta ja EPT:n lippukunnista. Lippukunnanjohtajia informoidaan asiasta
vielä tarkemmin!

Visuaalinen ilmeen uudistus on valmistunut ja se sisältää logon lisäksi
Tiedotteen uuden taittopohjan ja nettisivujen layoutin. Uudistusprosessi oli
Kati Varkkolan päättötyö Helsingin
tekniikan alan oppilaitokseen. Seuraavaksi Kati alkaa suunnitella visuaalisen
ilmeen mukaista t-paitaa ja vyötä, jotka
saadaan toivottavasti käyttöön jo Väiskille.

HALLITUS
EPT:n kevätkokous järjestettiin Partioasemalla 26.3.. Sääntömääräisten
kokousasioitten lisäksi hyväksyttiin hallituksen valmistelema Punkun sääntömuutosehdotus. Syksyn 2009 Punkku
Evoluutio järjestetään vielä vanhojen
sääntöjen mukaan, uudet astuvat voimaan sen jälkeen. Uudet säännöt on
saatavilla toimistolta ja EPT:n nettisivuilta.

TAPAHTUMAT

PLUS- JA MOKU-HANKKEET

Pinkin järjestäminen on käynnistynyt
Vespan alueella. Pinkin johtajaksi on nimitetty Joni Taipale (EsMe).

Punkku on tänä vuonna Punkku Evoluutio. Kisaa tekevät kisanjohtaja Heikki Laineen (Mava) ohella Sanni Salomaa
(Mava), Satu Salmi (Mekä), Mikko Kytö
(Lou), Timo Pääskynkivi (Kava), Arri
Niemenmaa (Mekä), Anna-Lotta Hiillos (KiPi), Laura Lepola (HaHa), Niina
Sahlstedt (KaPo) ja Markus Vuorinen
(Mava).

Plussan työntekijänä on aloittanut Marianna ”Manna” Öhman. Marianna
löytyy Partioasemalta samasta työhuoneesta EPT:n työntekijöitten kanssa.
Plus-hanke tähtää partiolaisten määrän
kasvattamiseen pääkaupunkiseudulla.
EPT toimii hankkeessa yhteistyössä PäPan kanssa ja EPT:n edustaja on mukana Plussan ohjausryhmässä.

Fillariskaba Espoon Vihree järjestettiin
tänä vuonna kolmannen kerran! Kisakutsuun vastasi yli 10 vartiota. Lue lisää
tästä lehdestä!
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Kuulumisia
REILU ESPOO

Sudenpentujen Seikkailu Välimerellä
-retki järjestettiin 9.5. Karakalliossa.
Osallistujat seikkailivat reittiä:
E S PA N J A - R A N S K A - I T A L I A KREIKKA-TURKKI-ISRAELEGYPTI-ALGERIA-MAROKKO.

Espoon kaupunki sai Reilun kaupungin arvonimen 27.3.2009. Arvonimen
myönsi Reilun kaupan edistämisyhdistys. Aikaisemmin arvonimen ovat saaneet Tampere ja Pori sekä Utajärven
kunta. Kaupungin sitoutumisen lisäksi
arvonimen saaminen edellyttää, että
vähintään 50 espoolaista yritystä tai yhteisöä ja yli puolet seurakunnista sitoutuivat käyttämään Reilun kaupan kahvia
ja teetä.

Taittokoulutus järjestettiin 10.3. Tapahtumaan osallistui yhteensä neljä henkilöä. Koulutukseen osallistuneet pääsivät
suoraan tositoimiiin ja Tiedottaan taittamisen pariin.

EPT on yksi näistä! EPT:nkin tapahtumissa juodaan tästä lähin reilun kaupan
kahvia ja teetä!

RYHMÄT
Potka suuntaa toimintansa jatkossa
tukeville aikuisille eli yli 22-vuotiaille
partiolaisille! Luvassa on monenlaista eräretkeä, tsekkaa päivämäärät tästä
lehdestä ja ilmoittaudu mukaan! Huhtikuussa Potkaistiin Hyvinkään Usmissa
retkiruokateemalla.

TOIMISTO
EPT:n toimiston tytöt lomailevat vuorotellen ja palvelevat koko kesän. Työvuorossa olevan tavoittaa sekä EPT:n
että Väiskin numerosta. Lisäksi EPT:n
toimistolla hyörii kesän aikana kaksi
kesäsetelin turvin palkattua espoolaista
nuorta.

Uusi tulospalveluohjelma valmistuu tasaisen varmasti. Ohjelmaa ollaan ottamassa testikäyttöön jo kevään Törmässä.
Vimma-ryhmä etsii edelleen tekijöitä.
Hyviä tyyppejä kaivataan kipeästi mukaan tekemään rumaa, mutta toimivaa
ohjelmaa.

13

Punkku 09
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Punkku 09
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TOUKOKUU
18
22
23
29

Kova-ilta
Partiotoimisto suljettu
Lohi kevät-SM
Väiskin jälki-ilmoittautuminen
päättyy

KESÄKUU
3
6-7
10
19

Väiski-leiritoimikunnan kokous
Hallituksen kesäretki
Potka tarjoaa kesäistä illanviettoa
Partioasema suljettu

HEINÄKUU
13
26
29

Väiski-leiritoimikunnan kokous
Väiskin raksa alkaa
Väiski alkaa

SYYSKUU
5-6
8
10
10
15
15
16
19-20
14-27
19-20
21
21
24

25-27
25-27

LuottiSemma
Kekäleen kokous
Hallituksen kokous
DL Heppu 5
Ansiomerkkien haku DL
Tervetuloa lippukunnan
hallitukseen -koulutus
Vespan aluetapaaminen
Punkku
Aluetapaamiset
Punkku Evoluutio
Järeä-Granin aluetapaaminen
Lommon aluetapaaminen
Tapiirin aluetapaaminen
    
vuoden aloitus Potka-hengessä
Kämppäkurssi
Soppa-muonituskurssi

ELOKUU
2
6
8
13
19
21-23
28
29
30

Väiskin vierailupäivä
Väiski loppuu
Väiskin purku loppuu
DL Heppu 4
DL EPT tiedottaa 4
Hallituksen seminaari
Piirin kurssi-ilmoittautumisten
DL
Tapailu
Rantalentis-turnaus

Lähettäjä: Espoon Partiotuki ry - Töölönkatu 55 - 00250 Helsinki

