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Pääkirjoitus
Jonkun Toisen Ongelma
Yhteisestä kesäleiristämme Väiskistä jäi
paljon asioita mieleen. Monta hyvää hetkeä, ihmisten riemua, hulluja tempauksia, hyvää ohjelmaa ja ihmisiä, jotka todella panostivat leirin onnistumiseen ja
josta heille kuuluu ISO KIITOS. Väiski
oli monella tapaa ennätyksellinen leiri!

minun ei tarvitse maksaa päivämaksua,
kun olen täällä vain niin lyhyen ajan ja
olen muutenkin nyt niin tärkeä tyyppi.
Yhteiset säännöt ovat jotain muuta varten, voin noudattaa niitä, jos ne menevät
yhteen minun tottumuksieni ja tapojeni
kanssa. Ja jos joku huomauttaa minulle asioista, se on vain turhaa nipotusta,
jota minun ei tarvitse kuunnella -se on
jonkun toisen ongelma.

Väiski löi ennätyksiä muun muassa osallistujamäärissä. Leirille osallistui enemmän porukkaa kuin koskaan ja kuitenkin
purkuleirille osallistui vähemmän väkeä
kuin koskaan. Viimeisen päivän sade
liuotti purkamaan lupautuneita ihmisiä
kotiin paljon enemmän kuin kukaan
olisi olettanut. Pieni, mutta sitkeä purkamaan jäänyt porukka ansaitsee todella
ison kiitoksen siitä, että se jäi hoitamaan
myös sellaisia hommia, jotka jäivät savuilta ennen lähtöä tekemättä. Useita
savuja oli jäänyt siivoamatta, harrikuoppia täyttämättä ja jopa savuportteja oli
jäänyt kokonaan tai osittain purkamatta. Purkuleiri venyi pidemmäksi kuin
koskaan aiemmin, koska omaa vastuuta
yhteisestä leiristä ei jaksettu kantaa ihan
loppuun asti.

Kohta vuosisata sitten eräs herrasmies
perusti nuorisojärjestön opettaakseen
ihmisille muun muassa yhteistä vastuunottoa asioista ja toisten kunnioittamista,
sitä miten sillä, että jokainen tekee oman
pienen osuutensa yhteisen hyvän eteen,
voidaan saavuttaa jotain todella suurta.
Hänen luomansa ihanteet tekivät tästäkin Väiskistä upean leirin ja ne toivottavasti pysyvät mielissämme myös tulevaisuudessa.
Kiitos kaikille leiristä. Oli SUURI ILO
elää se Teidän kanssanne!
Kana ja Sipi
Leirinjohtajat

Ovatko yhä useammat asiat mielestämme vain Jonkun Toisen Ongelmia?
Pudottamani roskat poimii joku muu,
pukuhuoneen lattialle vahingossa hajonneen karkkipussin sisällön nyppii lattiasta sitten joku muu ja joku muu kyllä voi
maksaa osallistumisestaan leirille, mutta
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Puheenjohtajaksi

SINUSTAKO EPT:LLE UUSI PUHEENJOHTAJA?
Puheenjohtaja...

edustaa ja saa
esiintymiskokemusta

toimii EPT:n työntekijöiden
esimiehenä tukenaan PäPan
toiminnanjohtaja

hoitaa yhteistyösuhteita ja toimii
partiolaisten edunvalvojana

käy metsässä ja seminaareissa

ehtii syödä, nukkua ja
tehdä muutakin kuin olla
puheenjohtaja

saa haasteita ja pääsee
vaikuttamaan

tukee lippukuntia ja kehittää
paikallista partiotoimintaa

saa kavereita

saa johtamiskokemusta ja oppii
tekemään päätöksiä

oppii puheenjohtajaksi pestiä
hoitaessaan

kantaa kaulassaan
kultaista huivia

oppii ohjaamaan toisten
työskentelyä

saa aitiopaikan isoille
partioareenoille

oppii tehostamaan ajankäyttöään

johtaa EPT:n hallitusta ja EPT:tä
yhdessä hallituksen kanssa

Puheenjohtaja valitaan syksyisin vuodeksi kerrallaan. Vuoden 2006 valinta tapahtuu
EPT:n syyskokouksessa 12.10. 2005.

KIINNOSTUITKO? HALUATKO KYSYÄ LISÄÄ?
Voit kysellä lisää puheenjohtajan tehtävästä tai asettua ehdolle vaaliin soittamalla tai
lähettämöllä sähköpostia Pekalle: pekka.antila@papa.partio.net, puhelin 040-777 5557.
Kaikille, jotka haluavat kysellä puheenjohtajan pestistä ihan kasvotusten, Pekka tarjoaa
kupin kahvia, teetä tai kaakaota.
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Hallitusvaalit
Espoon Partiotuen hallitukseen kuuluu puheenjohtajan lisäksi kahdeksan jäsentä.
Hallituskausi kestää kaksi vuotta. Joka syksy valitaan neljä uutta jäsentä erovuoroisten päättäessä kautensa. Hallitus johtaa EPT:n toimintaa, kantaa vastuun yhdistyksestä ja toimii reippaasti myös itse.

Haetaan EPT:lle
NELJÄÄ HALLITUSJÄSENTÄ
Hallitusjäsenille tarjolla
- uusia tuttavuuksia
- monipuolisia tehtäviä
- sopivia haasteita
- mukava porukka toimia
Toivomme
- näkemystä ja halua vaikuttaa
- intoa ja energiaa
- kokemusta lippukuntatoiminnasta
Uudet hallitusjäsenet kaudeksi 2006-2007 sekä puheenjohtaja vuodelle
2006 valitaan EPT:n syyskokouksessa 12.10.2005.
Lisätietoja EPT:n puheenjohtaja Pekka Antilalta (p. 040-777 5557), järjestösihteeri Aliisa Kujalalta (p. 6122 4035) ja EPT:n nettisivuilta.
Tutustu meihin ja jätä yhteystietosi netissä osoitteessa
www.papa.partio.fi/ept/.
Terveisin
Heippa, Leena, Mara, Marjukka, Marja, Venla, Johanna, Moq ja Pekka
EPT:n hallitus 2005
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PHJ

”Vain vaelluksen
jälkeen olet tuntenut itseni näin
hehkeäksi.
Suosittelen
PHJ™-ohjelmaa
jokaiselle vaeltajalle ja johtajalle!”
-A. Vänskä,
Potkan pitkäaikainen potilas

Oletko kyllästynyt pohtimaan elämän tarkoitusta?
Oletko uupunut kaupunkielämän vilinään?
Haluaisitko ottaa rennosti ja palata elämän perusasioden äärelle?
Haluatko pitää hauskaa?
Jos vastasit yhteenkin kysymykseen ”KYLLÄ!”, tiedämme sinulle sopivan ratkaisun.
EPT:n koulutusryhmä Potka on spesialisteineen kehittänyt mullistavan ja
tehokkaan keinon ratkaista kaikki ongelmat. Hoito on nimeltään:

PHJ™
(PAINU HELVETIn järvelle™)
Hoitojakso järjestetään 19.-23.10.2005
Hoito on partiolaisille ILMAINEN,
vain kuljetukset ja ruoat joudut kustantamaan itse.
Vaeltajat ja johtajat!
Ilmoittautukaa toimistolle 25.9. mennessä.
Lisätietoja Potkalta (idakukkapuro@luukku.com)
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Syyskokous
Espoon Partiotuki ry:n sääntömääräinen

SYYSKOKOUS
pidetään Pääkaupunkiseudun Partiolaisten toimistolla
(Lönnrotinkatu 30 D, III krs.) keskiviikkona 12.10.2005 klo 19.00.
Kokouksessa käsitellään ainakin seuraavia asioita:
- hyväksytään toimintasuunnitelma vuodelle 2006
- hyväksytään talousarvio vuodelle 2006
- valitaan hallituksen puheenjohtaja vuodelle 2006
- valitaan hallituksen jäsenet erovuorossa olevien tilalle kaudelle
2006-2007 (4 henkilöä)
- valitaan kaksi (2) tilintarkastajaa ja näille kaksi (2) varamiestä
tarkastamaan yhdistyksen tilejä ja hallintoa.
Tervetuloa.
Hallitus
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Vinkuli 2006

ENSI VUONNA SE TULEE TAAS!
TULE JA KOE LUMINEN METSÄ TALVEN
VINKEIMMÄLLÄ LEIRILLÄ.
-Tiedätkö mikä on se sellainen Risto Reipas, joka
örisee ja on ärrävikainen?
-Nooo?
-No, se on tietenkin VinkuListo Leipas!
Kaappaa kaverisi kainaloon ja lähde hiihtolomalla
Vinkuli 2006:lle!
Lisää infoa seuraa lähiaikoina.
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Maastojuoksu II
Loppuuko Punkun kiri aina kesken?
Tekisikö mielesi juosta vähän enemmän kuin jaksat?

EPT:N
II MAASTOJUOKSU
MARRASKUUSSA NUUKSIOSSA
Seuraa tarkempaa ilmoittelua EPT:n
www-sivuilla ja muissa partioviestimissä.

-

Perinteisessä sarjassa matka noin 12 km linnuntietä

-

Tänä vuonna myös hölkkäsarja, jossa reitin pituus noin 10 km

-

Juoksu etenee teillä, poluilla ja metsässä vapaavalintaista reittiä, määrättyjen
tankkaus- ja kontrollipisteiden kautta

-

Maalissa sauna, mehua ja makkaranpaistoa

-

Selkään pikkureppu ja infokirjeessä osallistujille ilmoitettava varustus

Tapahtuma on avoin kaikille SP:n vuoden 2005 jäsenmaksun maksaneille.
Lisätietoja: Topi Laaksonen, topi.laaksonen@helsinki.fi, 050 352 7378 ja EPT:n toimisto. Juoksun ajankohta ilmoitetaan syyskuussa.
Sähköinen infokirje julkaistaan lokakuussa. Ilmoittautuneilta, jotka jättävät saapumatta
tapahtumaan etukäteen ilmoittamatta, peritään 5 euron kulukorvaus. Lähtöön ja maaliin pääsee näppärästi julkisilla.
Juoksussa ei jaeta palkintoja - tavoitteena on voittaa vain itsensä ja päästä maaliin.
Kaikkien maaliin päässeiden nimet julkaistaan lehdessä. Mukana myös jänis.
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Ilmoitustaululta

DÅVARIN TALKOOT 16.10. KLO 12.00 ALKAEN
Talkoissa siistitään paikkoja ja tehdään polttopuita talvea varten.
Kysymykset ja ilmoittautumiset 14.10. mennessä Kimmo Kotrolle
(kimmo@niinu.com).

Etkö ole lähdössä kisaamaan 17.-18.9.? Lähde rastille!
Ota yhteyttä Punkun henkilöstöpäällikköön
Hannele Mikkoseen (puh. 0400-623 194 tai
hannele.mikkonen@luukku.com).
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Väiskin löytötavarat
Väiskin löytötavaroita löytyy EPT:n toimiston lisäksi varmastikin jokaisen lippukunnan kololta.
Jotta tavarat löytäisivät omistajilleen, vaatii se hieman yhteistyötä. Kun lippukuntalaisesi ovat nähneet löytötavarat ja poimineet niistä omansa, niin kerrothan EPT:n toimistolle mitä kololtanne vielä löytyy. Hukassa on ainakin monta
makuupussia ja muutama reppu sekä muuta arvokasta, joka mielellään löytäisi
tiensä omistajalleen.

Kuva: Antti Vuorela

EPT:n toimistolta löytyviä löytötavaroita säilytetään syyskuun loppuun ja sitä
ennen pitäisi kadonnut omaisuus saattaa kaikilta osin omistajilleen.
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Iso Pinkki
ISO PINKKI 9.10.2005
LOMMO:n lippukunnat kutsuvat kaikki espoolaiset ja
kauniaislaiset suomen- ja ruotsinkieliset laumat sekä
ensimmäisen vuoden vartiot leikkimieliseen kilpailuun.
Kilpailu käydään sunnuntaina 9.10.2005 Keskuspuiston alueella.
SARJAT:
Sudarit:

suosittelemme lauman kooksi max. 10 sudaria + johtaja (näin
joka lapselle riittää parhaiten tekemistä). Muunkin kokoiset
laumat voivat toki osallistua.

Vartiolaiset: suosittelemme vartion kooksi 5-7 ensimmäisen vuoden
vartiolaista + johtaja. Vartiolaisten sarjassa kävellään hiukan
pidempi reitti ja matkan varrella on yllätysekstratehtävä.
Huom! Pinkki on vain ekan vuoden vartiolaisille.
ILMOITTAUTUMINEN:
Kilpailumaksu on 20 euroa / kisavartio. Kisamaksusta lähetetään lasku
kisakirjeen mukana.
Lähettäkää ilmoittautuminen EPT:n toimistolle:
Espoon Partiotuki ry / Pinkki (Lönnrotinkatu 30 D, 00180 Helsinki) tai
sähköpostilla ept@papa.partio.fi tai faxilla (09) 6122 4033 siten, että se on
perillä viimeistään perjantaina 23.9.
Ilmoittautumisen tulee sisältää ainakin seuraavat tiedot:
- lauman/vartion nimi ja arvioitu koko, lippukunta sekä sarja
- mukaan lähtevän johtajan yhteystiedot (nimi, puhelin, osoite, s-posti)
LISÄTIETOJA:
Ilmoittautuneille postitetaan kisakirje. Myös viereiseltä sivulta löytyy kilpailuun
liittyvää tietoa. Lisätietoja voi ennen kisakirjeen ilmestymistä kysyä
kisanjohtajilta:
- Anna Munsterhjelm p. 040-5879514, anna.munsterhjelm@pp.inet.fi
- Marjukka Ilmanen p. 050-3217307, marjukka.ilmanen@ky.hkkk.fi
Viereiselle sivulla on tehty teitä johtajia ajatellen valmis lappu kisasta, jonka
voitte täydentää sopimaan vartionne/laumanne tarpeisiin, monistaa ja lähettää
lasten mukana kotiin JO SYKSYN ENSIMMÄISISSÄ KOKOUKSISSA. Tämä
lappu on siis vain teidän käyttöönne; me emme niitä halua!
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ESPOON PINKKI 9.10.2005
Laumamme/vartiomme _______________________
ilmoittautuu mukaan Espoon Partiotuki ry:n järjestämään leikkimieliseen
kilpailuun, joka käydään Keskuspuiston maastossa sunnuntaina 9.10.
Kilpailu alkaa aamupäivällä, ja kotona ollaan taas ennen pimeän tuloa.
Pinkissä lauma/vartio kulkee koko ajan tutun johtajan seurassa. Reitin
pituus on lapsille sopiva, ja se kuljetaan kreppareita seuraten. Matkan
varrella suoritetaan paljon huippuhauskoja tehtäviä yhdessä. Reitin
varrella tarjoillaan kuumaa mehua ja maalissa ruokaa.
Kilpailuun osallistuminen maksaa __ euroa / lapsi.
Mukaan tarvitaan:
- lämpimät ulkoiluvaatteet
- tukevat kengät
- sadevarusteet
- retkieväät päiväksi
- täytetty juomapullo
- ruokailuvälineet
- pakkaa tavarasi esimerkiksi koulureppuun, jota on helppo kantaa
koko päivä mukana
Tarkempaa informaatiota Pinkistä saa lauman-/vartionjohtajalta ennen
kilpailua.
PALAUTA ALLA OLEVA LAPPU JOHTAJALLESI VIIMEISTÄÄN ______!
---------------------------------------------------------------------------------Lapsemme _________________________________________
saa luvan osallistua Iso Pinkkiin 9.10.2005.
Terveydentilassa huomioitavia seikkoja: __________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
Huoltajan allekirjoitus: ________________________________________

Iso Pinkki
ISO PINKKI 9.10.2005
Vi bjuder in alla vargungar och första årets
patrullscouter i Esbo och Grankulla till den roliga
tävlingen Espoon Pinkki. Tvi tävlar i den vackra
höstskogen mitt i Esbo. Tävlingen är helt tvåspråkig
(alltså på svenska och finska).
SERIER:
Vargundar:

max 10 vargungar + en ledare (rekommendation).
Flockar av annan storlek är också välkomna.

Patrullscouter:

5-7 (rekommendation) första årets patrullscouter + en
ledare (eller EP). Andra storlekars patruller är också
välkomna, men man måste vara första årets
patrullscout. Patrullscouterna går lite längre väg och
ha några kontroller mera än vargungarna.

ANMÄLAN:
Deltagaravgiften är 20 euro/lag. Räkningen kommer med infobrevet som
skickas till ledarna.
Skicka ett brev till Esbo Scoutstöd´s kansli (EPT/Pinkki, Lönnrotsgatan 30 D,
00180 Helsingfors) eller e-post till ept@papa.partio.fi så att det är framme
senast på fredag 23.9.
Brevet bör innehålla:
- Flockens/patrullens namn, ungefärlig storlek, kår och serie
- Ledarens namn, adress, telefonnummer och e-post adress om det finns.
FRÅGOR:
Mera info skickas åt de anmälda lagens ledare, men arrangörerna svarar gärna
på frågor:
- Anna Munsterhjelm p. 040-5879514, anna.munsterhjelm@pp.inet.fi
- Marjukka Ilmanen p. 050-3217307, marjukka.ilmanen@ky.hkkk.fi
För att göra livet lättare för ledarna finns på föregående sida en färdig modell
på infolapp. Den kan fyllas i så att den passar den egna flockens behov,
kopieras och skickas hem med vargungarna genast på höstens första möte.
Anmälningslapparna är alltså för kåren, skicka dem inte till oss.
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ESPOON PINKKI 9.10.2005
Vår flock/patrull______________________________
kommer söndagen den 9 oktober att delta i den roliga tävlingen Iso
Pinkki. Platsen är Centralparken i Esbo med omgivning och arrangören
Espoon Partiotuki (EPT). Tävlingen börjar på förmiddagen och slutar
innan det blir mörkt.
Under tävlingen rör sig flocken/patrullen hela tiden tillsammans med sin
ledare. Banan är lämpligt lång och utmärkt med snitslar. Under vägen
utför man tillsammans skoijiga uppgifter. På vägen serveras varm saft
och i målet mat.
Att delta i tävlingen kostar ___ euro / man.
Med
-

behövs:
varma utkläder och regnkläder
stadiga skor eller stövlar
färdkost för en dag
saftflaska med innehåll
egen mugg, tallrik och sked
packa sakerna i en ryggsäck så att de är lätta att bära under dagen

Mera info om t.ex. samlingstid och –plats ges i god tid före tävlingen.
Fyll i anmälningslappen och hämta den till mötet senast den _______!
---------------------------------------------------------------------------------Vargungen/scouten _____________________________
får delta i tävlingen Espoon Pinkki 9.10.2005.
Saker som ledarna borde veta: _________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
Målsmans underskrift: ________________________________________

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

