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EPT:n koulutusryhmä Potka on luonut uudentyyppisen eräkurssin. Kurssi räätälöidään vuorotellen jokaisen EPT:n ryppään 15-17 -vuotiaille johtajille. Ensimmäinen
kurssi järjestetään lokakuussa Tapiirin ryppäälle. Kurssi on viikonlopun mittainen ja
sisältää lopputyön lippukunnassa.

TALOUSRYHMÄ
EPT:n talousryhmään on uutena jäsenenä liittynyt Topi Laaksonen.
Talousryhmä järjesti Kivan talousillan 27.9. lippukuntien taloudesta kiinnostuneille
ihmisille. Aiheina illassa oli muun muassa tilintarkastus ja budjetointi.

ESPOON PUNANEN 2004
Punkussa kisasi tänä vuonna yli 100 vartiota yli 50 lippukunnasta. Järjestelyt menivät
hyvin. Tulokset löytyvät osoitteesta www.elli.ﬁ/punkku.
Kilpailussa juhlistettiin myös 40-vuotiasta EPT:tä tarjoamalla kisailijoille maalissa täytekakkua.

K ..
JULKAISIJA
PAINOS
PAINOPAIKKA
TOIMITUS
ULKOASU
AVUSTAJAT

ESPOON PARTIOTUKI RY.

Espoon Partiotuki ry.
850 kpl
Pääkaupunkiseudun Partiolaiset
Aliisa Kujala
Joonas Hirn, Pekka Manner
Niilo Ikonen, Topi Laaksonen,
Heikki Laine, Mikko Miettinen

Puheenjohtaja
Järjestösihteeri
Toimisto

Pankkitili

Seuraava EPT-tiedottaa ilmestyy tammikuussa
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K 

Pekka Antila (040 561 5002)
Aliisa Kujala
Lönnrotinkatu 30 D, 00180 Helsinki
puh. 6122 4035, fax. 6122 4033
s-posti: ept@papa.partio.ﬁ
www.papa.partio.ﬁ/ept/
Merita Kaivopuisto 101630-76111
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Hallituksen kootut

Pääkirjoitus

MAJOILLA
Dåvitsin majan saunassa oli keväällä tulipalo. Palo poltti saunasta kaksi seinää sekä
mustasi katon ja pihkasi lauteet. Kämppäryhmä on kesän aikana korjannut saunaa ja
viimeistelytyöt tehtiin talkoissa.
Majoille on suunniteltu myös muun muassa Dåvarin piippuremonttia ja Mylliksen lattiankunnostusta. Kämppäryhmä on ennakoinut uutta jätevesivaatimusta ja suunnittelee molemmille majoille jätevesi-imeytystä. Suunnitelmien tulee olla valmiina vuonna
2008.

LPKJ-KLUBI
Kevään LPKJ-klubissa kokkisodittiin lippukunnanjohtajien kesken. Tapahtuma meni
mukavasti. Syksyn klubi lippukunnanjohtajille järjestetään marraskuussa.

ESPOON KAUPUNKI
EPT:n hallitus lähetti keväällä kannanoton Espoon kaupungin organisaatiouudistuksesta kunnan päättäjille. Kannanotossa vastustettiin muun muassa nuorisotoimen
hajottamista eri toimialoihin ja nuorisolautakunnan lakkauttamista. Valtuuston päätöksellä nuorisotoimi ja nuorisolautakunta säilytetään, mutta organisaatiouudistus on
edelleen kesken ja tilannetta seurataan.
Espoon kaupunki on entistä tarkempi avustusta saavien yhdistysten asiakirjojen suhteen ja tarkastaa myös nimenkirjoitusoikeuksia Patentti- ja rekisterihallituksesta. Lippukuntien tulee siis jatkossa huolehtia erityisen tarkasti, että lippukunnanjohtajan tai
muiden päähenkilöiden vaihtuessa uudet tiedot ilmoitetaan PRH:een. Lisätietoja asiasta osoitteesta www.prh.ﬁ/ﬁ/yhdistysrekisteri.html tai EPT:n toimistolta.

VÄISKI
Väiskin leiritoimikuntaan on nimetty seuraavat henkilöt:
Leirinjohtajat: Elli ”Kana” Kotovirta, Leppäpirkot ja Mikko Sipilä, Toimen Pojat
Huolto (välinehuolto): Kimmo Kotro, Niipperin Nuolihaukat
Turva (ihmishuolto): Ari Vänskä, Espoon Metsänkävijät
Alaleirit: Heikki Laine, Mastonvartijat
Muonitus: Timo Muttonen, Olarin Eräkotkat
Ohjelma: Anna Munsterhjelm ja
Hanna Lieto, Olarimäen Samoojat
Tiedotus: Niilo Ikonen, Lounapartio
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Maailman napa
Moni mainio partioidea, kuten tuoreesta 40-vuotishistoriikistamme voidaaan
lukea, on saanut alkunsa Espoosta. Meidän sietää olla ylpeitä tavasta, jolla asiota
teemme. Vaikka Espoota pidetään pelkkänä Helsingin esikaupunkina, näin ei
ole asia partiomaailmassa, jossa Helsinki
ja muu Suomi ovat Espoon henkistä esikaupunkia.

Pitipä kirjoittamani siitä, kuinka mainio
juttu oli kesällä käymäni Ko-Gi. Oli tarkoitus yllyttää kaikkia sinne. Samoin ajattelin
kirjoittaa siitä, että kunnalisvaalit tulee ja
jokaisen kunnon partiolaisen tulisi äänestää ihan vaan velvollisuudentunnosta ja
siksi, että näin parannettaisiin espoolaisten
partiolaisten asemaa. Vaan sittenpä postista kolahti uusin Partiojohtaja ja jälleen SP
varasti espoolaisen idean. Vaan siitäpä uusi
idea: espoolainen erinomaisuus!

Tekemisen perinne on meillä vahva. Hyvin se näkyi esimerkiksi tuoreimmassa,
tänään päättyneessä Punkussa. Kisa oli
varmasti yksi parhaita koko Suomessa
tänä vuonna. Kiitoksia järjestäjille, vaikka ei tervaa saatukaan pöntöstä. Ensi
kerralla sitten.

Aihe tuli mieleen oikeastaan jo tuossa
menneellä viikolla, kun piti selittää muualta Suomesta tulleelle ja nyt uudessa espoolaisessa lippukunnassa toimivalle partiojohtajalle espoolaisen partioinnin henkeä.
Kun jonkin asian sanoo ääneen, jää sitä
usein itsekin miettimään.

Hyvistä kisoista tulee itseään ruokkiva
kierre ja kisaamis- ynnä kisanjärjestämistaito pakkaantuu entistä enemmän tänne
Espooseen, Suomen Krasnojarskiin.

Monessa asiassa meidän omat kunnalliset
aktiviteetit jyräävät suurempien organisaatioiden suunnitelmat. Yleistähän sellainen
on. Onhan meillä täällä PäPa:ssa piirinkisojakin, mutta ykköstapahtuma on joka
vuosi Punkku. Onhan kerran ollut piirileiri, mut kuka jäisi koko kesäks himaan kykkimään… Väiski menee kaikkien leirien
ohi.

-Moq

P.S.
Terveisiä Viikinki-Punkunkusta jo toivottavsti toipuneille:
Partiolainen jonka jalat tulevat kipeiksi paljosta kävelemisestä on hyödytön.
–B-P

Kaikesta huolimatta Espoo ei eristäydy,
vaan luovuttaa henkistä ylijäämäänsä myös
piirin ja SP:n avustamiseen. Hyvä näin.
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Maastojuoksu

Viikinki-Punkku
SIJOITUS NRO VARTIO

LPK

PISTEET

HARMAA
1.
506
2.
520
3.
514
4.
527
5.
529

Ravut
Rullaporras
Kirves
Eräsudet
Hyppy Kylpyyn

Pitva
OMS
TP
OMS
OMS/Muli

80,9
77,3
75,1
73,3
70,9

SININEN
1.
416
2.
404
3.
407
4.
402
5.
411

Sittenkin
Unelma
Klabu
Pussikarhu
Tätä en jätä

Otava
TP
Muhö
Kar-Ka
OMS

83,8
73,3
68,9
65,8
61,6

PUNAINEN
1.
308
2.
307
3.
301
4.
209
5.
306

Los Villahousut
Tasapeli
Kanki
Peräkylän kumisaappaat
Pussittomat häntäeläimet

Koudat
Koudat
TP
HaSi
KKP

61,0
60,3
59,8
48,1
45,4

KELTAINEN
1.
211
2.
207
3.
205
4.
204
5.
202

Moshromz
Niagarat
Vartiovuori 149
Vartiovuori 2
Nasut

Jd’A
Niinu
VarTy
VarTy
Susi

57,4
54,6
49,9
36,6
8,3

VALKOINEN
1.
112
2.
102
3.
118
4.
124
5.
121

Hapsenkakkiaiset
Viikingit
Ilvekset
Ketut
Akku Loppu!

LeKo
Niinu
Otava
Tö-Si
Katajaiset

61,5
61,2
56,6
48,8
46,6

KULTAINEN
1.
609
2.
611
3.
612
4.
607
5.
614

MUSU
Keisteri
2 MB
Sulo, Kaino ja Vieno
Shakaalit

Koudat
Kauku
Koudat
Kety
Tapme

86,3
62,7
58,4
57,7
55,1
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Vapaita tehtäviä Väiskillä.
Muonitus hakee joukkoonsa tyyppejä, joilla on halua oppia uutta,
kokemusta, luovuutta ja innostusta. Kaikki samassa paketissa tai
sitten erikseen.
Huolto-, rakennus-, vaurio-,
Kouluttaja: 5 kokousta,
sauna-, vesi-, sähköhenkilö: 8
keikkahomma keväällä 2005
kokousta, hieman meilejä ja leiri:
muonituskurssin merkeissä,
vankka yhteistyö leirin tekniikan
leirillekin saa tulla avustamaan
ja muonituksen muun porukan
savuja.
kanssa, rakenteet pystyyn ja
Varasto-, marketti-,
saunan lämmitys, homman
kauppa-, atk-vastuuhenkilö:
purkaminen.
10 kokousta, hieman meilejä
Apulaismuonituspäällikkö: 10
ja leiri: logistiikan suunnittelu,
kokousta, paljon meilejä ja leiri:
tavarat sisään ja tavarat
halu oppia leirimuonituksesta
jakoon, marketti/varasto
jotain ja siirtää tietoa
pystyyn ja purettu, saumatonta
tulevaisuudessa eteenpäin,
yhteistyötä keittiöpäällikön ja
saumatonta yhteistyötä koko
huollon kanssa.
tiimin kanssa (varsinkin
Keittiöpäällikkö: 10
allekirjoittaneen).
kokousta, paljon meilejä ja
leiri: savujen ruokalistojen
tsekkaus, muuttaminen
tilaukseksi ja yhteydet
tavarantoimittajiin, saumatonta
yhteistyötä koulutuksen ja
marketin kanssa.
Keittiömestari: 5 kokousta,
hieman meilejä ja leiri:
pääkeittiö pystyyn, raksa- ja
purkuleirit, keittiö kasaan,
edellinen henkilö pomona.

Lisäksi kyseiset henkilöt
tarvitsevat tiimeihinsä taitavia
ja innostuneita henkilöitä.
Seuraavassa EPT-tiedotteessa
lisää aiheesta. Kysymykset,
yhteydenotot ja ennen kaikkea
ilmoittautumiset:
Timo “Mudi” Muttonen
0400514378,
timo.muttonen@viinilehti.fi

Huolto tarvitsee päteviä ja innokkaita ihmisiä vastaamaan
seuraavista osa-alueista.
Kuljetuspäällikkö/tavarat
Tehtävänä on hoitaa kaiken
materian, myös lippukuntien
tavaroiden, kuljetus leirille ja
takaisin. Luonnollisesti hommaan kuuluu myös leirin aikaiset kuljetukset.
Sähköpäällikkö
Tehtävänä on suunnitella leirialueen sähköinfrastruktuuri ja

organisoida sen toteutus.
Hommiin hakemisen edellytys ei
ole rautainen kymmenien vuosien kokemus ko. alueelta, vaan
perustiedot ja innostus riittävät.
Rautaiset ammattilaiset ovat luonnollisesti myös tervetulleita.
Ota yhteyttä: Huoltojohtaja
Kimmo Kotro p. 040 5457734,
kimmo@niinu.com

vartolaiset ja johtajat

1.8.-8.8.2005
sudenpennut 4.8.-8.8.2005

Ensi kesänä palkitaan neljän vuoden kova odotus,
kun EPT:n oma kesäleiri Väiski kokoaa jälleen
yhteen Espoon ja Kauniaisten partiolaiset.
Seuraavilta sivuilta voit löytää itsellesi ja
kavereillesi Väiski -tehtäviä, jotka takaavat teille
sekä hauskan että kiinnostavan leirin.
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Tule tekemään Väiskiä, unohtumatonta kesäleiriä!
Väiskin ohjelma tahtoo sinut!

Laaksopäälliköitä
Rakastatko söpöjä pikku partiolaisia ja huippuhienojen ohjelmien
ideointia? Kaiva esiin sisäinen
laaksopäällikkösi, nappaa titteli
itsellesi ja saat kantaa kunnian
vuosisadan mahtavimmista partioohjelmista.
Avajais- ja päättäjäispäällikkö
Leirin parhaimmat bileet kaipaavat
hulvatonta promoottoria. Hiilihappojäätä, savukone, strobovalot,
peilipalloja…vai jotain ihan muuta?

Ohjelman huolto/kuljetuspäällikkö
Sinä tomera puuhapete, liity
mukaan huisin kivaan ohjelmastaabiin! Vastuualueinasi ovat
ohjelman tarvitsemien kamojen
hankinta yhdessä ohjelman päälliköiden kanssa ja itse Väiskillä
esineiden siirto paikasta toiseen
sekä nikkaroinnissa avustaminen.
Ajokorttikin on pop.

Kaikki pestit voidaan myös jakaa useamman ihmisen
kesken. Kerää siis kaverit kasaan tai ota homma omaan
hanskaasi: tule mukaan tekemään velmua Väiski-ohjelmaa! Ison tehtävänhän voi tietysti pilkkoa pienemmiksi
palasiksi: ota siis yhteyttä jos olet rippasenkin verran
kiinnostunut jostakin jopista. Varaa myös kalenteristasi
8.-9.10 ohjelmastaabin yhteistä suunnittelua varten. Ilmoita itsesi ja kiinnostuksen kohteesi heti ohjelmajohtajille Anna Munsterhjelmille (anna.munsterhjelm@pp.
inet.ﬁ, 040 5879514) tai Hanna Hönö Liedolle (pihla.
ja@jippii.ﬁ), niin me tykätään susta varmasti.

Alaleiripäällikkö on homma,
joka mullistaa käsityksesi partiosta. Sen tarjoamien haasteiden ja
mahdollisuuksien salaisuus piilee
patentoidussa ”tehdään yhdessä”
-järjestelmässä.
Alaleiripäällikkö on markkinoiden ainoa oikeasti hyvä pesti.
Hommassa on luvassa vauhtia ja
vaaratilanteita, suuria tunteita
ja 75% enemmän voitonriemua.
Eikä siinä vielä kaikki - jos soitat

30 minuutin sisällä, niin saat
kaupan päälle uskomattoman hyvän tiimin. Pakkaus sisältää: 1kpl
komealta kuulostavaa titteliä, 2kpl
tukihenkilöitä, n.4kpl kollegaa
sekä muutaman kokouksen!
Mikäli tämäkään ei vielä saa sinua
vakuuttuneksi, niin lisätietoa ja
henkilökohtaisen pakettitarjouksen saa numerosta 050-61860
(Heikki, alaleirijohtaja)

Vapaita tehtäviä Väiskillä.
Talous etsii pieneen poppooseensa
Myyntipäällikköä
Onko hinku miettiä mitä leirin
kiskan ja kahvilan valikoimiin kuuluu? Sanooko 20 euroa per leiriläinen jotain? Entä vierailupäivä?
Hommana myynnin suunnittelu
ja toteutus. Toimit yhteistyössä
myyntipisteiden tätien ja
setien kanssa.

Kassapäällikköä
Oletko haaveillut rahankuljettajan
ammatista? Kiinnostaako seteleiden ja kolikoiden käsittely? Tarjolla
kassojen laskentaa ja yhteyksiä
paikallispankkiin. Omasta autosta
etua.
Ilmianna itsesi tai kaverisi talousjohtaja Erika Henrikssonille
(0500-447411,
henriksson_erika@hotmail.com).

Löysitkö jo omasi?
Älä huoli, sillä mikäli et vielä näistä Väiskiilmoituksista löytänyt mieleistäsi tehtävää,
on leirillä paljon muutakin hauskaa
tekemistä. Muihin Väiskin hommiin voit
ilmoittautua EPT:n toimistolle.
Lisätietoja antavat EPT:n toimisto
(vaiski@papa.partio.fi) sekä Väiskin tiedotusjohtaja Niilo Ikonen (p. 040 5174241,
nikonen@cc.hut.fi)

Turvatiimi etsii mukavia tyttöjä Lääkintätiimi etsii leirisairaaja poikia takaamaan turvallisen
leirin. Jos olet kiinnostunut turvan
tehtävistä ja/tai
paloturvallisuudesta, ja olet ehtinyt jo johtajaikään, ota yhteyttä
turvapäällikköön: Juha lehto,
041-5459730 tai
juha.lehto@edu.kauniainen.fi
Ps. Järjestyksenvalvojakortti lasketaan eduksi.

laan alan koulutusta saaneita
partiolaisia. Jos olet kiinnostunut
viettämään Väiskin mukavassa
porukassa, leirisairaalassa
työskennellen, ota yhteyttä:
Pauliina Vaija, 040-5160115 tai
sipava@utu.fi
P.S. Tässä tiimissä et näänny
työtaakan alle!

Lisää ilmoituksia seuraavalla sivulla...

