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Seuraava EPT-tiedottaa ilmestyy loka-marraskuussa
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Pääkirjoitus

AH, ON NIIN IHANAA OLLA... ESPOOLAINEN!

Partiovuoden huipentuma, kesäleiri,

on ollut suurimmalta osalta leiriläisiä
ohi jo jonkin aikaa. Enemmän tai
vähemmän rankan Aihkin jälkeen
on jokaisen hyvä pysähtyä ja miettiä
mitä leirillä tapahtui. Ohjelmaa riitti
aamusta iltaan ja välissä ehdittiin jopa
nukkua. Hyvistä kokemuksista kannattaa pitää kiinni ja virheistä voi oppia,
etenkin muiden tekemistä.
Omassa tehtävässäni Etelä-Espoon
alaleirin, Jumin, turvallisuus- ja
huoltovastaavana pääsin tutustumaan
erilaisiin ihmisiin ja etenkin heidän
tapaansa toimia. Espoolaisten rentoa
tapaa hoitaa asioita oli ilo seurata
vierestä. Tärkeiden tehtävien hoitamisen ohessa voitiin välillä unohtaa
kaikki vakavuus ja heittäytyä rohkeasti
vapaalle. Erityisen hienoa oli tuntea
lähes käsin kosketeltava EPT-henki,
joka huokui espoolaisten partiolaisten
toiminnasta. Leirin lopussa järjestetyt
Vimma-iltamat ja niiden yhteydessä
suoritetut jäynät kruunasivat hienon
leirin. Aihkin jälkeen voidaan kääntää
katseet kohti tulevaa ja todeta: Kaunis
ja ylpee, auringossa kylpee, E-P-T!

Mara
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Syyskokous

Espoon Partiotuki ry:n sääntömääräinen

SYYSKOKOUS
Partioaseman kokoustiloissa
tiistaina 25.11.2008
klo 19.00 alkaen
Valtakirjojen tarkastus klo 18.30 alkaen.

Kokouksessa käsitellään seuraavat asiat:
- toimintasuunnitelma vuodelle 2009
- talousarvio vuodelle 2009
- valitaan hallituksen puheenjohtaja vuodelle 2009 ja
hallituksen jäsenet erovuorossa olevien tilalle kaudelle 2009-2010 (4 jäsentä)
- tilintarkastajien valinta
Lisäksi pläjäys Väiski-infoa!
Tervetuloa!
Hallitus
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Ei trikoopelleilyä. Ei millimetrien mittailua.
Ei interpolointia. Mikä se sellainen partiotaitokisa nyt muka sitten on?
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Järeä-Granin lippukunnat kutsuvat
kaikki ept:läiset Punk ‘08:aan,
kilpailuun tekemisen puolesta,
pilkunviilausta vastaan.

Vielä ehdit mukaan!
Ilmoittaudu 4.9. mennessä
osoitteessa punkku.ept.fi.
Jälki-ilmoittautuminen jatkuu
11.9. asti.
Ilmoittautuneille vartioille
luvassa lisätietoa viikolla 37.

maas.
kiristys hi
Jätä pipon
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Kuningasfillaristi
Potka ylpeänä esittää:

Kuningasfillaristi
Potka järjestää polkupyörävaelluksen koulujen syyslomalla 16.-19.10.2008 Espoosta Tammisaareen ja takaisin.
Reitti seurailee Espoosta Kuninkaantietä Inkoon kautta
Tammisaareen, jossa on sauna ja kuninkaallista ohjelmaa.
Ilmoittaudu mukaan! Enää ei ole kauan fillarikautta jäljellä. Retki on suunniteltu vaeltajille ja johtajille.
Vaatimukset
kuninkaan kruunu
kyky ajaa 90 km päivän aikana
matoja
fillari ja kypärä
Bonduelle ratatouille -tölkki
Lisätietoja
timolle@mac.com
Ilmoittautuminen
viimeistään maanantaina 29.9.
ept@partio.fi tai 09-8865 1212
Hinta
luonnollisesti halpa, eli ruokien verran 15 €

Kunkun kyydissä kohti Köyliötä
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Taittokoulutus

Näyttääkö lippukuntasi lehti enemmänkin kokoelmalta tekstidokumentteja kuin oikealta aviisilta?
Onko taitto-ohjelmanne se kuuluisa
leikkaa-liimaa? Puuttuuko apinalaatikosta AD? Tahtoisitko tehdä lippukuntaretkelle tajunnanräjäyttävän
mainosjulisteen? Tarkoittaako tietokoneella piirtäminen sinulle Paintia?

Eipä hätää, sillä...

EPT:N TAITTOKOULUTUS
...on juuri sinua varten.

Epävirallisen ammattitaitoinen ja ihan hauska sessio
järjestetään kahtena arki-iltana, 7.10. ja 14.10.2008.
Kurssi alkaa molempina iltoina klo 18:00 ja se pidetään Partioasemalla Töölössä.
Illoissa käydään läpi julkaisuun liittyviä sääntöjä,
taittamisen jippoja ja neuvotaan ongelmatilanteissa.
Taitto-ohjelmana käytetään InDesigniä - nopeimmat
ehtivät työntää nenänsä myös Illustratorin uumeniin.
Ilmoittautumiset EPT:n toimistolle viimeistään
perjantaina 3.10.: ept@partio.fi, Taittokoulutus järjestetään, jos ilmoittautuneita on vähintään kymmenen.
Huvia ja hyötyä erityisesti lippukuntalehden tekijöille
ja tiedottajille!

7

Velho-Pinkki
VELHO-PINKKI 2008
Tapiiri kutsuu kaikki espoolaiset ja kauniaislaiset suomen- ja ruotsinkieliset laumat sekä
ensimmäisen vuoden seikkailijat ja vartiolaiset viettämään unohtumatonta kisapäivää.
Kilpailu järjestetään sunnuntaina 12.10.2008 Pirttimäen ulkoilualueella.
SARJAT
Sudarit

Suosittelemme lauman kooksi korkeintaan 10 sudaria + johtaja (tällöin
jokaiselle lapselle riittää tekemistä).

Muunkin kokoiset laumat ovat toki tervetulleita.
Vartiolaiset

Suosittelemme vartion kooksi 5-7 ensimmäisen vuoden

ja seikkailijat

vartiolaista tai seikkailijaa + johtaja.

ILMOITTAUTUMINEN
Kilpailumaksu on 20 € / kisavartio. Maksusta lähetetään lasku erikseen lippukunnan
taloudenhoitajalle.

Ilmoittautuminen lähetetään sähköpostitse Espoon Partiotuelle osoitteeseen ept@partio.fi

viimeistään 19.9. Ilmoittautumisesta tulee ilmetä ainakin seuraavat tiedot:
- lauman/vartion nimi ja arvioitu koko, lippukunta sekä sarja

- mukaan lähtevän johtajan yhteystiedot (nimi, puhelin, osoite ja sähköposti)
LISÄTIETOJA
Kaikille ilmoittautuneille lähetetään kisakirje. Tarvittaessa lisätietoja saa kisanjohtajalta:
Niina Lietzén, 040 7522 384, niina_lietzen@hotmail.com
Viereiselle sivulle on tehty teitä johtajia ajatellen kisasta valmis lappu, jonka voitte täydentää
sopimaan ryhmänne tarpeisiin, monistaa ja lähettää lasten mukana kotiin jo syksyn

ensimmäisissä kokouksissa. Tämä lappu on siis täysin teitä varten; sitä ei palauteta meille!
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VELHO-PINKKI 12.10.2008
Laumamme/vartiomme _________________________ on lähdössä Espoon Partiotuki
ry:n järjestämään leikkimieliseen kilpailuun, joka järjestetään Pirttimäen ulkoilualueella

sunnuntaina 12.10. Kilpailu alkaa aamupäivällä, ja kotiin palataan taas ennen pimeän tuloa.
Pinkissä ryhmämme kulkee koko ajan tutun johtajan kanssa. Reitin pituus on lapsille sopiva, ja

se kuljetaan merkattua reittiä pitkin. Matkan varrella tehdään yhdessä hauskoja rastitehtäviä.
Matkalla tarjoillaan kuumaa mehua, ja maalissa odottaa maittava ruoka.
Kilpailuun osallistuminen maksaa ____euroa / lapsi.
Mukaan tarvitaan
- lämpimät ulkoiluvaatteet ja sadevarusteet
- tukevat kengät

- retkieväät päiväksi
- täytetty juomapullo
- ruokailuvälineet (ja niille oma pussi)
- sakset
- kynä

- pakkaa tavarasi esimerkiksi koulureppuun,
jota on helppo kantaa koko päivä mukana
Tarkempaa tietoa Pinkistä saat lauman-/vartionjohtajalta ennen kilpailua.

PALAUTA ALLA OLEVA LAPPU JOHTAJALLESI VIIMEISTÄÄN _________

__________________________________________________________________
Lapsemme________________________ saa luvan osallistua Velho-Pinkkiin 12.10.2008.
Terveydentilassa huomioitavia seikkoja: _____________________________________
__________________________________________________________________
Huoltajan allekirjoitus ja nimenselvennys:
__________________________________________________________________

Trollkarl-Pinkki
TROLLKARL-PINKKI 2008
Vi bjuder in alla vargungar och första årets äventyrsscouter eller patrullscouter i Esbo och
Grankulla till den roliga tävlingen Espoon Pinkki. Tävlingen är helt tvåspråkig (alltså på
svenska och finska).
Vi tävlar på söndag 12.10.2008 i Pirttibacka friluftsområde.
SERIER
Vargungar

Max 10 vargungar + en ledare (rekommendation).

Patrullscouter

5-7 (rekommendation) första årets äventyrsscouter eller

Flockar av annan storlek är också välkomna.

och äventyrsscouter patrullscouter + en ledare.
ANMÄLAN
Deltagaravgiften är 20 euro/lag. Räkningen skickas separat till er kårekonom.
Skicka anmälan via e-post till Esbo Scoutstöd till ept@partio.fi senast på 19.9.2
2008.
Anmälan bör innehålla:

- flockens/patrullens namn, ungefärlig storlek, kår och serie
- ledarens namn, adress, telefonnummer och e-post adress
FRÅGOR
Mera info skickas åt de anmälda lagens ledare, men arrangörerna svarar gärna på frågor (på
finska):
Tävlingsledare Niina Lietzén, 040 7522 384, niina_lietzen@hotmail.com
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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TROLLKARL-PINKKI 12.10.2008
Vår flock/patrull ______________________________ kommer söndagen den 12
oktober att delta i den roliga tävlingen Trollkarl-Pinkki. Platsen är i Pirttibacka

friluftsområde med omgivning och arrangören Esbo Scoutstöd (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 lustiga 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
- sax

- en penna
- packa sakerna i en ryggsäck så att de är lätta att bära under dagen
Din ledare ger dig mera info om t.ex. samlingstid och –plats i god tid före tävlingen.
FYLL I ANMÄLNINGSLAPPEN OCH HÄMTA DEN TILL MÖTET SENAST
DEN __________

__________________________________________________________________
Vargungen/scouten _____________________________ får delta i tävlingen TrollkarlPinkki 12.10.2008.
Saker som ledarna borde veta: ___________________________________________
__________________________________________________________________
Målsmans underskrift och namnförtydligande:
__________________________________________________________________

Minä osallistuin

Piirileiri Aihki 2008:n selvä kohokohta oli jo käsitteeksi muodostuneet Vimma-iltamat. Odotukset illan suhteen olivat kovat, ikimuistoisen leirin ja useamman aiemman
iltaman perusteella, ja kuten arvelinkin kyseinen ilta räjäytti vaihteeksi koko potin
tarjoten yhden parhaista partioelämyksistäni.
Mainostus, sekä valovuosia edellä kiitävä legenda Vimmasta, oli kasannut 5.8. valtavan määrän EPT:läistä johtajistoa Lintukodolle, josta kananmunailun oli määrä
alkaa. Ilmassa oli merkittävän tapahtuman tuntua porukan siirtyessä kuuntelemaan
useampaa värikästä kertomusta epäonnistuneista jekuista illan vierailevilta tähdiltä.
Seuraavaksi jakauduttiin ”sissarikonkareiden” vetämiin ryhmiin, ja kuten aiemmin oli
enteilty, alettiin suunnitella vuosisadan munia.
Vastuuntuntoa omaavien hyväksyttyä tiimien sotasuunnitelmat, siirryttiin toteuttamaan mitä veikeimpiä ja spektaakkelimaisia taideteoksia espoolaisittain. Muiden
pääkaupunkiseutulaisten nauttiessa lavatansseista, yö vilisi vimmalaisia yli-innokkaat
turvamiehet perässään. Illan myötä mm. paikalliset tienviitat saivat espoolaiset vastineensa, Aihki-banderolli onnistuttiin vaihtamaan Väiski-kopioonsa, kahvilalta tulevaa
johtajistoa ohjattiin ympäriinsä ”turvan” nimissä, väitettiin itse kulttuuriministerin
saapuvan paikalle, paketoitiin vessoja ja koitettiin toteuttaa vaahtobileitä keskuskeittiölle.
Noin kolmen maissa tekosiltaan Lintukodolle ehtineet pääsivät toteuttamaan itse allekirjoittaneen ideaa näyttävästä sissarista. Nelisenkymmentä EPT:läistä kasaantui juoksemaan turvanportin läpi, kuten onneton yövuorossa oleva turva kiteytti – totaalisen
alastomana. Oli vaikea pidätellä naurua janan espoolaisia hiipiessä portin edustalle,
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vaiva oli tosin sen arvoista
EPT-huudon raikuessa läpi
yön ja useamman kymmenen johtajan viuhahtaessa
portin läpi. Varsinkaan
yövahdissa seisovan ilme
ei tuottanut pettymystä, taikka viuhahdusta
seurannut keskustelu
tapauksesta, jossa
useampi sata ihminen
olisi juossut portin
läpi huutaen huutoa,
josta erottui vain
sanat E-P-T!
Keskipäivän sarastaessa palailimme hieman vähäisiksi
jääneiden yöunien jälkeen Lintukodolle päättämään parasta kananmunaa. Kovia ehdokkaita olivat mm. löytötavaroista kasattu pääsiäismuna, joka toivotti Vimman iloa myös itse herra
löytötavarapäällikölle, lahjapaketteihin paketoidut vessat nerokkaine kortteineen, yössä loistava ”munakuusi,” sekä Defenderin ja traktorin uusi tuunaus käsiväreillä, joita
pari onnekasta espoolaista oli päässyt aamulla siivoamaan. Voiton lopulta tiukan kisan
jälkeen vei huhu Stefan Wallinin tulosta, joka oli saanut yhden kokonaisen alaleirin
koolle partiopaitoineen ja laulukirjoineen odottamaan kulttuuriministerin vierailua.
Voittajat saivat paikkansa kunniakkaasta Vimman kultamunaseurasta.
Mahtavasta illasta, joka ylitti jopa korkeimmatkin odotukset, saivat varmasti kaikki
jotain irti - olipa sitten yössä hiipivä vimmalainen taikka turvanportilla Elviksen ja
Mikki Hiiren kanssa paininut turvamies. Kiitos siis tästä kaikille osallistujille ja tämän
kaiken mahdollistaneelle EPT:lle!
Pekka Piirainen
Pitkäjärven Vaeltajat
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Vimma-viikonloppu
TYKITYS JATKUU!
Tulossa tänä syksynä:
VIMMA-VIIKONLOPPU
25.-26.10.2008
Lauantai-iltapäivästä alkaen taas tarjolla uniikkia vimmasutinaa!
Sisältönä munailun ohella yö Mylliksellä ja talkoot sunnuntaina.
LISÄTIEDOT JA ILMO-OHJEET SEURAAVASSA TIEDOTTEESSA.
Seuraa myös Facebookin Vimma-groupia!
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Tulossa
EPT:n perinteinen
E

MAASTOJUOKSU
M
kirmataan sunnuntaina
ki

12.10.
1

JJuoksureitin pituus linnuntietä mitattuna on noin 12
ki
kilometriä.
Muutaman huoltopisteen kautta kulkevan reitin juoksijat valitsevat itse. Juoksijoille otetaan juoksusta
aika, mutta EPT:n maastojuoksu ei ole kilpailu. Maalissa
ai
ta
tarjotaan saunan löylyt ja Pinkin ruuat, eli maastossa
pääsee näkemään myös sudareita.
pä
Il
Ilmoittautumiset 5.10. mennessä sähköpostilla ept@partio.fi. Tiedustelut henrik.vuornos@rokki.net. Ilmoittautio
tu
tuneille lähetetään tarkat tapahtumatiedot sähköpostitse.
T
Tervetuloa
voittamaan itsesi! Jos matka tuntuu liian lyhyeltä, niin muista, että aina voit lisätä vauhtia – varsinkin
el
ylämäissä.
yl

MYLLIKSEN KUNNOSTUSTALKOOT
su 26.10. klo 11.00 alkaen
Varaa aikaa muutama tunti. Talkootyötä laidasta laitaan riittää jokaiselle!
Talkoiden lopuksi pientä purtavaa ja mahdollisuus saunomiseen.
Lisätietoja Kimmo Kotrolta, puh. 040-545 77 34.
Kämppävuoroja runsaasti vapaana syksylle! Varaukset toimistolta.
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Suurpelto

PARTIOTOIMINTAA SUURPELLON ALUEELLE
Kehä II:n varteen rakennettavalle, Olarin ja Henttaan väliin jäävälle
uudelle Suurpellon alueelle pyritään saamaan partiotoimintaa heti alusta
alkaen. EPT ja piirin Sytyke-toimikunta ovat yhdessä selvittäneet eri
mahdollisuuksia, jotta alueen partiotoiminnan edellytykset olisivat mahdollisimman hyvät.
Viime talvena kartoitettiin lippukuntien kiinnostusta siirtyä tai laajentaa toimintansa Suurpeltoon ja tämän jälkeen
kiinnostuneet kutsuttiin yhteiseen tapaamiseen Partioasemalle. Tapaamiseen osallistui myös Suurpellon projektinjohtaja Pekka Vikkula, joka esitteli alueen rakennetta
ja rakennusaikataulua. Paikalla olleet muutamien lippukuntien edustajat saivat myös vapaasti kysellä projektista.
Partiolle sopivia kokoustiloja pyritään selvittämään niin
seurakunnalta kuin Espoon kaupungiltakin.
Olarin Eräkotkat siirtyy Suurpellon alueelle sen valmistuttua ja väestöpohjan ollessa riittävän laaja, arviolta vuoteen 2010 mennessä. Aikataulu varmistuu projektin edistyessä. Tänä syksynä Olarin Eräkotkat on
panostanut jäsenhankintaan ja aloittanut toimintansa sekalippukuntana.
Enemmän Suurpellosta netissä osoitteessa www.suurpelto.fi
Maija ”Muikku” Salmiovirta
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Kuulumisia
ALUETYÖ
» VJ-kurssi-ilta järjestettiin 14.4. Iltaan osallistui kahdeksan partiolaista. Materiaaleja kerättiin
yhteen ja vaihdettiin ajatuksia. Nyt materiaalit on saatavilla sähköisessä muodossa toimistolta.
» Suurpellon uuden asuinalueen tiimoilta järjestettiin info-ilta 13.5. Suurpellon asioista kertoi
projektipäällikkö Pekka Vikkula. Suurpellon alueelle pyritään saamaan partiotoimintaa,
kunhan alue valmistuu muutaman vuoden kuluessa.
» Alueryhmä Kekäle kokoontuu jälleen 9.9. ja seuraavat aluetapaamiset pidetään syys-lokakuun vaihteessa.
» LPKJ-klubi järjestettiin 19.5. Talissa frisbeegolfin merkeissä. Tapahtuma kokosi yhteen
lähes 20 lippukunnanjohtajaa ja muuta EPTaktiivia.
» Syksyn LPKJ-klubi järjestetään viikolla 45.
Lippukunnanjohtajat saavat ehdottaa sopivinta päivää syksyn aluetapaamisissa. Alueohjaajat ottavat myös ohjelmatoiveita vastaan!

RYHMÄT
» Sudariryhmä järjesti Meri-päiväretken 10.5. Mukana seikkaili kahdeksan laumaa ja tapahtuma järjestetään hyvän vastaanoton vuoksi jatkossakin!
» EPT:n kämpillä Mylliksellä ja Dåvarilla on runsaasti tilaa syksyn retkille! Varauksia voi tehdä toimistolta. Molemmille kämpille hankitaan lähiaikoina uudet patjat. Dåvarille asennetaan talven aikana takkasydän. Polttopuutilannekin helpottaa jatkossa, sillä Kämppäryhmä
on hankkimassa EPT:lle klapikonetta.
» Mylliksellä järjestetään talkoot sunnuntaina 26.10. Jos talkooväkeä on tarpeeksi paljon,
talkoillaan myös Dåvarilla.

TAPAHTUMAT
» VELHO-PINKKI järjestetään sunnuntaina 12.10.2008 Pirttimäen ulkoilualueella. Järjestelyistä vastaa Tapiiri.
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Kuulumisia
» Myös EPT:n perinteinen maastojuoksutapahtuma järjestetään 12.10. Tapahtumapaikka on
myös Pirttimäki, joten maastojuoksijoilla on mahdollisuus kohdata sudareita – ja toisinpäin.
» Potkaisu eli EPT:n eräryhmä Potkan järjestämä koulutusvaellus järjestetään jälleen syksyllä, koulujen syysloman aikana to 16.10. – su 19.10. Vaellukselle ovat tervetulleita kaikki
EPT:läiset johtajaikäiset, mutta erityisesti tervetulleiksi toivotellaan nuorimpia johtajia!
Tänä vuonna Potkaisu toteutetaan polkupyörävaelluksena. Kohteena on Tammisaari,
johon reitti kulkee rantaa pitkin Kuninkaantietä seuraillen.
» Vimma
Muna lensi Aihkilla 5.8. noin 120 henkilön voimin! Seuraavaksi ohjelmassa Vimma-viikonloppu, lue lisää tästä lehdestä.
» Väiski 2009
Leiripaikaksi on varmistunut Ölmos, joka sijaitsee Dragsfjärdin kunnassa Turusta etelään.
Emme ole menossa Dragsvikiin, siellä on vain Suomen Armeija.
Kymmenennen Väiskin rakennusleiri alkaa 26.7.
Sudenpentujen leiriaika on 29.7.-2.8.
Varsinainen leiri jatkuu 6.8. asti.
Purkuleiri päättyy 8.8.
Vierailupäivä järjestetään 2.8.
» Tapailu
Tapiolassa tapaillaan jälleen tiistaina 21.10. klo 17.-20.00. Tapahtuma nykyisille ja tuleville
partiolaisille.

HALLITUS
» EPT:n hallitus kokoontui seminaariin Tammisaareen 22.-24.8. Seminaarin yhteydessä käytiin tapaamassa myös PäPan ja Kannuksen hallituksia Kavalahdessa. Kevätkauden hallitus
päätti kokoontumalla retkelle Porvooseen kesäkuun viimeisenä viikonloppuna.

NUORTEN 550
» Nuorten 550 järjestetään lauantaina 4.10.2008 klo 15-20 WeeGee –talolla Tapiolassa.
Tapahtumassa mm. nuorten esityksiä, Testaa taidetta -pajoja, aluenuorisojärjestöjen ja nuorisotoimen messut, muotinäytös ja paneelikeskustelu. EPT esittelee partiotoimintaa!
» Voit myös ilmoittautua esiintymään: Mahdollisuus päästä stagelle; tuo oma into ja energia
esille taiteenlajista riippumatta! Ilmoittaudu viimeistään 21.9. sähköpostitse emilia.heiskari@espoo.fi Tapahtuman järjestävät: Espoon nuorisovaltuusto ja nuorisotoimi, Omnia,
espoolaiset aluenuorisojärjestöt ja Nuori Kulttuuri.
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ESPOON ELDIS
» Keväällä lippukuntien ja seurakuntien edustajat kokoontuivat yhteiseen Eldis-päivään.
Hyvien kokemusten ja syvemmälle luotaavan yhteistyön perusteella järjestämme syksyllä
oman Eldiksen espoolaisille.
» Tapahtuman ajankohta on lauantai 25.10. ja paikka Perkkaan kappeli. Jokaisesta lippukunnasta toivotaan 1-2 edustajaa, sillä myös kaikkien suomenkielisten seurakuntien sekä
seurakuntayhtymän edustajat ovat paikalla.
» Lippukunnanjohtajien kannattaa varata päivä kalenterista jo nyt. Toiveita ja ajatuksia tapahtumaan liittyen voi esittää Annukalle. Myös ilmoittautumiset tehdään samaan osoitteeseen.

Kiinnostaako vaikuttaa partion tulevaisuuteen?
Haluatko näköalapaikalle pääkaupunkiseudun partiolaisten toimintaan?

LÄHDE PIIRINEUVOKSEKSI
Piirineuvos edustaa oman alueensa lippukuntia piirissä ja osallistuu piirin suurten
linjojen päättämiseen. Tähän kuuluu mm. piirin suuret hankinnat, piirihallituksen
jäsenten valinta ja pitkän aikavälin suunnitelmat.
Piirineuvosto kokoontuu neljä kertaa vuodessa. Kokoukset kestävät 1-2 päivää
ja ne pidetään viikonloppuisin. Pinet osallistuvat myös aluetapaamisiin ja pitävät
yhteyttä aluekummeihin ja lippukunnanjohtajiin.
Edusta Espoota ja Kauniaista piirissä – haussa nyt:
Vespa, Elli, Järeä-Grani, Tapiiri – 2 piirineuvosta ja 2 varapiirineuvosta / alue
Lommo – 1 piirineuvos ja 1 varapiirineuvos
Jos sinulla on kokemusta lippukuntatoiminnasta, PJ-valtakirja ja halua & intoa
tehdä ja vaikuttaa, ilmianna itsesi: mikko.kinnunen@papa.partio.net
Hakuaika päättyy 30.9. Lisätietoja PiNestä saat PäPa:n nettisivuilta ja alueesi piirineuvokselta.
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SYYSKUU
4.
9.
11.
15.
19.
20.-21.
22.
23.
25.
26.
29.

Punk-ilmoittautuminen päättyy
Kekäleen kokous
Punk-jälki-ilmoittautuminen päättyy
Väiskin projektipäällikkö Riikka aloittaa toimistolla
Velho Pinkki-ilmoittautuminen päättyy
Punk!
Tapiirin ja Lommon aluetapaamiset
Vespan aluetapaaminen
EPT:n hallituksen kokous
DL EPT tiedottaa 5/2008
Kuningasfillaristiin ilmoittautuminen päättyy

LOKAKUU
1.
4.
4.-5.
7.
8.
8.
12.
12.
14.
16.-19.
19.
20.
25.
25.-26.
26.

Järeä-Granin aluetapaaminen
espoolaisten järjestötoimijoiden tapaaminen Weegeellä
syys-SM-kisat
taittokoulutuksen 1. ilta
koulutusilta: ADHD
Suurpellon alueen Opinmäki-info
Velho-Pinkki
Maastojuoksu-tapahtuma
taittokoulutuksen 2. ilta
Potkaisu: Kuningasfillaristi
piirin kokous ja piirimessut
EPT:n hallituksen kokous
Espoon Eldis
Vimma-viikonloppu
kämppätalkoot Mylliksellä

Lähettäjä: Espoon Partiotuki ry - Töölönkatu 55 - 00250 Helsinki

