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Pääkirjoitus

Kuka on pakannut mäyrän raadon

kerralla samaan pusikkoon. Samaisesta ekasta kisastani; en varmaan osaisi
pystyttää laavua vieläkään, jos ei olisi
vanhempia ja viisaampia kisaajia ollut
neuvomassa.

rinkkaansa?

Näin kysyi äitini hakiessaan meidän
vartiota ekasta pt-kisastamme ikinä.
Kisaan lähtiessämme emme edes oikein tienneet, mistä on kyse. Hyisen
viikonlopun aikana asia alkoi kirkastua pienissä mielissämme. Onneksi
ei jäänyt kuitenkaan viimeiseksi sen
sortin reissuksi.

Kolmas hyvin tärkeä syy olette te, hyvät ihmiset. Kuka on keksinyt, että
rastille jonottaminen on tyhmää? Siinä kun hörppää päiväkahvit, maistelee
muutaman palan suklaata ja vaihtaa
kuluneen vuoden kuulumisia, on mieli
mitä mainioin. Myönnän, se on ärsyttävää, jos sataa vettä kaatamalla ja varpaat jäätyvät kenkiin kiinni.

Tuon kisan jälkeen olen ilokseni saanut tutustua eri partiotaitokisoihin. Ja
minun lemppari on Punkku.
Jaa, miksikö? No siksi, ettei Punkku,
edes Tosi-Punkku, ole kauhean totista. Muistan kisatehtäviä, jotka lähinnä
koettelivat vartioden huumorintajua,
enemmän kuin mittasivat partiotaitoja. Ja toisaalta, kun kisa ei ole niin
vakava, voi jokainen käyttää omaa järkeään. Ei ehkä ole mieltä kertoa edellisen tehtävän vastauksia kilpailevalle
vartiolle, mutta tosissaan eksyneet voi
ohjata selvemmille vesille.

Ja vielä minun Tosi-Punkun top-3:
-Kananmunat, miksi kisa ei ollut
Muna-Punkku? Vinkkinä seuraaville,
minä tuun ainakin.
-Yörastin valo-opasteet, jopa tällanen
turisti löysi, mihin halusi, vaikka kaverit olikin välillä hukassa.
-Tähän taas, että te tyypit, olisi ollut
tosi tyhmää yksin.
Hurjan mukavaa syksyä kaikille, ja äitille vielä pahoittelut hajuista!

Toiseksi tärkein syy on, että Punkussa
kaikki kisaavat samassa kisassa. Ei ole
eri kilpailua päiväsarjoille, kaikki vaan

Heippa
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Meriseikkailu
EPT:n koulutusryhmä Potka suunnitteli ja toteutti syyslomalla retken saaristoon. Työnimellä Potkaisu ’06 käynnistynyt projekti eteni monen mutkan
kautta kunnialla loppuun saakka. Seuraavassa kerrotaan mitä matkalla oikein
tapahtui 19.-22.10.!
Seikkailuun lähtivät suunnittelijoista Ida OMA:sta, Miikka MaVa:sta ja Jussi
PitVa:sta. Varsinaisia osanottajia olivat Niko OMS:sta, Essi ja Carita ViPe:sta, Vepa
OMA:sta, Emppu NiiNu:sta ja Iris Tellervoisista. Potkan jäsenet Aleksi ja Ulpu eivät
päässeet ikävä kyllä mukaan, mutta ensi kerralla sitten…
Olimme sopineet kokoontumispaikaksi Sellon, sillä hankimme ennen lähtöä yhteisiä
ja ryhmäkohtaisia ruokia. Kaupassa käynti venähti yllättävän pitkäksi, kun ryhmät säntäilivät ympäri Prismaa etsien mm. kokonaisia kaloja. Lopulta saimme melkein kaikki
ostokset tehdyksi ja suuntasimme kohti Nauvoa.
Autokunnat treffasivat Paraisissa, josta jatkoimme yhdessä eteenpäin. Miikka oli sopinut meille yösijan Nauvon keskustasta talkootöitä vastaan ja pienen suunnistelun
jälkeen pääsimme perille. Vastassa oli paikan isäntä Pertsa, joka majoitti meidät omaan
taloonsa varausongelman vuoksi. Olimme aluksi hieman ihmeissämme asiasta, mutta
nähtyämme talon sisäpuolelta ei mutinoita liiemmin kuulunut. Kävi ilmi että Pertsa oli
lievästi sanottuna kätevä käsistään, sillä talo oli täynnä puusta ja lasista tehtyä. Teimme
puita, kannoimme halkoja ja kuskasimme multaa. Ilta huipentui yhteiseen ruokaan,
jonka keittiöhengettäremme Essi ja Carita loihtivat. Ruokapöydässä keskustelimme
kaikesta mahdollisesta ja Pertsa kertoi mahtavia tarinoita, joihin liittyivät mm. Idan
isoisä, Pelle Miljoona ja Goan hiekkarannat. Illallisen jälkeen jaoimme toisemme pulloa
pyörittämällä kahteen ryhmään ja keskustelimme hieman meriseikkailumme ideasta ja
tarkoitusperistä.
Nauvosta jatkoimme aamulla matkaa kohti Kirjaisten satamaa, tosin vasta puuron/
auringonkukansiemen-mustikka-seesaminsiemen-vaniljajugurtti-suklaapuuron jälkeen.
Laivallamme, Fisköllä, aloitimme matkan kohti Borstön saarta, jossa tulisimme viettämään loput seikkailustamme. Laivamatka kesti neljä tuntia, jonka aikana ryhmät ratkoivat ristikoita, lukivat novelleja tai nukkuivat.
Saavuimme Borstön saarelle iltapäivällä ja asetuimme asumaan entiseen venevajaan
Borstön kylässä. Vaja eli Slipen oli kunnostettu asuttavaksi ja paikalta löytyi mm. kaa-
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suliesi ja poppivehkeet. Majoittumisen jälkeen lähdimme tutustumaan hieman kylään
ja sen nähtävyyksiin. Ida kertoi kaikille saaren asukkaista, tapahtumista ja esitteli meille
paikkoja, mm. hukkuneiden merimiesten muistomerkin ja Borstön saaren tunnuksen,
vanhan laivan keulakuvan nimeltään Borstögumman eli Borstön eukko.
Kiersimme saaren luontopolkua. Matkalta löytyi viikinkiaikaisia kivikehiä, kaksi sodanaikaista tykkipetiä juoksuhautoineen ja mahtava näköala saaren korkeimmalta kohdalta. Ennen Slipeniin palaamista kävimme pohjoisrannalla tuijottamassa hypnotisoivasti kohisevia vaahtopäitä. Istuimme kallioilla eikä kukaan sanonut sanaakaan tuona
aikana.
Ida ja Miikka olivat valmistelleet yhteisen iltaohjelman. Söimme jälleen ja lähdimme
takaisin tykkipedeille pimeän laskeuduttua. Kysessä oli ryhmien välinen lipunryöstö,
jossa pyrittiin pimeän turvin varastamaan toisen ryhmän valotikkupullot. Homma
osoittautui luultua hankalammaksi, kun ryhmien jäsenet kompuroivat ja hyppivät pitkin kiviä ja puskia. Yhteispäätöksellä vaihdoimme leikkiä. Kuitenkin Majakankin leik-
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Meriseikkailu
kiminen osoittautui melko hankalaksi pilkkopimeässä kalliomaastossa, jossa suojaa oli
yhtä paljon kuin Siperian aroilla ja jossa vesiesteet hidastivat ryömimistä.
Yö oli järjestetty hieman karummaksi, sillä yövyimme edellämainituissa tykkipedeissä. Mukaan lähtivät makuupussit, -alustat ja yksi pressu ryhmää kohti. Yö sujui ihan
mukavasti, mutta ykkösryhmän pressu ei kestänyt koko yötä ja sanoi aamuviideltä sopimuksen irti. Nukuttuaan kaksi tuntia taivasalla tihkusateessa ryhmä palasi Slipenin
suojiin. Makuupussit saimme myöhemmin kylän saunaan kuivumaan.
Pääsimme tutustumaan saaren museoon, jossa oli paikallisia käsitöitä ja hylyistä sukellettuja tavaroita. Täytyy nostaa hattua saarella asuneille ihmisille, elämä on ollut todella
karua ennen sähköä ja nykyajan hyödykkeitä.
Viimeisenä aamuna nousimme ylös enemmän tai vähemmän pirteinä. Miikka keitti
meille löysähköä puuroa, joka teki kyllä nälkäisten ihmisten keskuudessa kauppansa.
Kävimme vielä Idan mökillä, joka oli saaren toisella puolella. Ihmetystä herätti huuhkaja, jonka herätimme päiväunilta vain muutaman metrin päästä.
Kaiken kaikkiaan matkasta jäi aivan mahtava olo, Meriseikkailu oli ehdottomasti yksi
parhaista partioreissuista missä olen ollut mukana. Suuri kiitos kaikille mukana olleille
ja Potkan jäsenille, jotka jaksoivat puurtaa kaikkien yhteiseksi hyväksi!
(Lue koko tarina EPT:n sivuilta ept.fi!)

Jussi Valle

Meriseikkailu ja
tkuu kaikille av
oimen
Kummeli-viikonlo
pun merkeissä 8.
-10.12.
Kavalahdessa!
Kaikki halukkaa
t EPT:n johtajat
voivat
ilmoittautua EP
T:n toimistolle
1.12.
mennessä sähköp
ostilla ept@ept.
fi tai
puhelimitse 6122
4035.
Viestiin oma ni
mi, ikä, allerg
iat ja muut
strategiset tied
ot.
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Maastojuoksu
EPT:n perinteinen

MAASTOJUOKSU
kirmataan sunnuntaina

3.12.

Juoksureitin pituus linnuntietä mitattuna on noin 12 kilometriä. Muutaman
huoltopisteen kautta kulkevan reitin juoksijat valitsevat itse. Juoksijoille
otetaan juoksusta aika, mutta EPT:n maastojuoksu ei ole kilpailu. Maalissa
tarjotaan saunan löylyt ja makkaraa.
Ilmoittautumiset sähköpostilla ept@ept.fi 26.11. mennessä. Tiedustelut
lotta.vaija@iki.fi. Ilmoittautuneille lähetetään tarkat tapahtumatiedot sähköpostitse.
Tervetuloa voittamaan itsesi! Jos matka tuntuu liian lyhyeltä, niin muista,
että aina voit lisätä vauhtia – varsinkin ylämäissä.

7

Sudariryhmään

NYT SINULLA ON HIENO TILAISUUS LIITTYÄ
SUDARIRYHMÄN JÄSENEKSI!
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Laaksopinkki

LAAKSOPINKKI 2006
Sudenpentukilpailu Pinkki kisattiin 8.10. Kasavuoressa suhteellisen kuivissa
oloissa, vaikka sadetta oltiinkin saatu jo monta päivää putkeen.
Yhteensä 71 laumaa ja vartiota saapui aamulla Kasavuoren koululle ja
lähti täynnä intoa seikkailemaan Muumilaaksoon. Vipinää metsässä riitti,
sillä paikalla oli noin 700 partiolaista. Laumat ja vartiot pääsivät kisassa
auttamaan niin Muumimammaa hillojen kanssa, Vilijonkkaa siivouksessa,
Nuuskamuikkusta rikkinäisen säkin kanssa, kuin Hemulia kasvien kanssa.
Maalissa kisaajia odotti pieni herkuttelu ja maittava makaronilaatikko.
Vaikka kisan järjestämiseen kului itseltäni useat päivät ja yöt, voin nyt
hymyssäsuin kiittää niin tekijöitä ja kisaajia kisan onnistumisesta.
Kisanjohtaja Saana Laukkanen

TULOKSET
LAUMAT
I
Metsänpeikot
II
Ilvekset
III Joutsenet

Leppäpirkot
Kaskenpolttajat
Kilon Kipinät

VARTIOT
I
Siilit
II
Viikingit
III Allit

Pitkäjärven Vaeltajat
Niipperin Nuolihaukat
Muuttolinnut
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Tosi-Punkku

TOSI-PUNKKU
72 vartiota, yli 250 kilpailijaa, tosi-tv -tehtävät ja aurinkoinen sää. Tosi-Punkku kisattiin hyvässä hengessä 16.-17.10.2006 Sipoon ja Vantaan maastoissa.
Kaikki Tosi-Punkun tulokset nähtävillä osoitteessa punkku.ept.fi.
Valkoinen
1. Hippiäiset, Jäha
2. Maakotkat, VarPo
3. Ahmat, MES

53,7 p
51 p
45,4 p

Keltainen
1. Red pimpernel, Hasi/KiPi
2. Riekko, KISS
3. Nauriit, Kar-ka

58,6 p
26,7 p
20,5 p

Punainen
1. Soukan Feministikerho, Mekä
2. Erhe, PitVa
3. Hanki elämä, Otava/LEV

57,6 p
54,7 p
52,9 p

Sininen
1. Klabu, MuHö
2. Pilviveikot, Hasi
3. Raikkaat ruutanat, KaPary/Oviry

65,8 p
55,6 p
48,6 p

Harmaa
1. Rullaluistin, KiPi/Lou
2. Voihan veljet!, Lou
3. Busse och Basse och deras band, KiPi/IVE

75,3 p
73,7 p
68,3 p

Kultainen
1. Hilirimpsis ja Huitrumpsis, KeTy/Lou

Partiomainen käytös
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Kummiksi?

RYHDY KUMMIKSI! MIKSI?
Tarjoa auttava kätesi ja tule tukemaan lippukuntia! Nyt sinullakin on
mahdollisuus päästä Espoon ja Kauniaisten alueella kummiksi eli alueohjaajaksi.
Aikaisemmin se on ollut vain EPT:n hallituslaisten etuoikeus.
Mikäli sinulla on kokemusta lippukuntatyöstä ja haluat auttaa muita siinä ainakin
seuraavan vuoden ajan, olet etsimämme henkilö.
Alueohjaajan tehtäviin kuuluu:
tukea lippukuntia
järjestää aluetapaamisia lippukunnanjohtajille noin neljä kertaa vuodessa
toimia linkkinä piirin, EPT:n ja lippukuntien välillä
Alueohjaajana ei tarvitse olla yksin, sillä kaverinasi toimii alueohjaajapari,
jonka kanssa vastaatte alueen lippukuntien ohjaamisesta. Alueohjaajana olet
myös EPT:n oman kummiryhmän Kekäleen jäsen. Saat myös asiankuuluvan
koulutuksen.
Liity siis joukkoon sekavaan 1.12. mennessä ilmoittamalla itsesi Mökille,
mokki@ept.fi tai 044-0101114. Samalta kaverilta saat myös lisätietoja tehtävästä.
Paikkoja on rajoitetusti.
Terveisin Kummiryhmä Kekäle
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Kuulumisia
ALUETYÖ
» EPT:n aluetyötä kehitetään entisestään.
Kummiryhmä Kekäle on ollut aikaisemmin
avoin vain hallituksen jäsenille, mutta nyt
ryhmään rekrytoidaan uusia jäseniä hallituksen ulkopuolelta. Kekäleen puheenjohtaja on
liittynyt piirin aluetyön ryhmään, tiedonkulku
ryhmien välillä on näin ollen jatkossa turvattu. Kekäleen tavoitteena on, että LPKJ-korttihaastatteluja tehdään jatkossakin.
» Seuraavan kerran lippukunnanjohtajat ja
alueohjaajat kohtaavat marraskuussa aluetapaamisissa sekä LPKJ-klubilla.

RYHMÄT
» Potka järjesti syysloman aikaan meriseikkailun Turun suunnassa. Joulukuussa Potka
järjestää mainion Kummeli-viikonlopun, jossa tutustutaan Suomi-viihteen helmiin.
» Sudenpenturyhmä etsii uusia jäseniä. Ensi vuodelle ryhmä suunnittelee mm. lj-iltaa.
» Dåvari ja Myllis saavat ensi vuonna ajanmukaiset jätevedenkäsittelylaitteet. Kompostikäymälät majoille on hankittu tänä vuonna.
» Ryhmien toivomuksesta järjestettiin ryhmien ja hallituksen yhteinen tapaaminen
lokakuussa.

TAPAHTUMAT
» EPT:n rantalentis-turnaukseen osallistui elokuussa yli 50 partiolaista. Kilpailun voittajaksi selviytyi Lounapartion joukkue. Rantalentis-turnauksia tullaan järjestämään
jatkossakin.
» Tosi-Punkku sujui hyvin kuulaassa syyssäässä 72 vartion voimin. EPT:n hallitus
kiittää Punkun järjestäjiä hyvin järjestetystä tapahtumasta! Punkun lähdön yhteydessä
jaettiin EPT:n myöntämät ansiomitalit. Hopeisen ansiomitalin saivat Niilo Ikonen,
Elina Kotovirta ja Kimmo Kotro. Pronssisen ansiomitalin saivat Erika Henriksson,
Mikko Miettinen ja Sanna Paukku.
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» Laakso-Pinkissä kisailtiin Muumilaakson tunnelmissa. Pinkkiin osallistui noin 70 joukkuetta. EPT:n hallitus kiittää Pinkin järjestäjiä ja sudariryhmää järjestelyistä! Perinteisestä kisaruoasta, hernekeitosta, luovuttiin tänä vuonna. Kisailijoille tarjottiin laatikkoruokaa Tapiolan Lämmön kanssa tehdyn yhteistyön turvin. EPT ja sudenpentutoiminta
näkyivät yhtiön mainoksessa Länsiväylässä 1.10.
» Ensi vuonna herätetään henkiin nuorimpien sarjojen pt-kisa Espoon Vihree sekä järjestetään vaeltajaikäisten pt-kisa Espoon Pimee.
» EPT tukee lippukuntia partioliikkeen juhlavuoden kunniaksi järjestettävien kesäleirien
tekemisessä tarjoamalla leirinjohtajaillan tammikuussa.
» Ensi vuoden Punkun kisajärjestelyistä vastaa Lommon alue. Kisanjohtajaksi on nimitetty Paulina Vaija.

EPT:N SYYSKOKOUS
» Syyskokous pidettiin 10.10. partiotoimistolla. EPT:n puheenjohtajaksi valittiin uudelleen Heikki Laine (Mava). Erovuoroisten hallitusjäsenten tilalle valittiin kaudelle
2007-2008 Cilla Björkqvist (MuHö), Krista Kauppinen (Lepi), Teemu Penttilä
(PitVa) ja Isak Poutanen (Stormfågeln). Hallituksessa jatkavat Timo Anttalainen
(TapMe), Mikko Kytö (Lou), Anna Munsterhjelm (OMS) ja Maija Salmiovirta
(NiiNu).
» Tilintarkastajiksi valittiin Esa Kling (Lou) ja Vesa Karhulahti (KiPi). Varatilintarkastajaksi valittiin Timo Muttonen (OEK) ja Patrik Appelqvist (MuHö).
» Syyskokouksessa hyväksyttiin EPT:n toimintasuunnitelma ja talousarvio ensi vuodelle.
Vahvistettu toimintasuunnitelma ja talousarvio lähetettiin jokaiseen lippukuntaan piirin
lippukuntapostin mukana.

PIIRIN SYYSKOKOUS
» Piirin syyskokous käytiin 22.10. Piirin uudeksi puheenjohtajaksi vuosiksi 2007 ja 2008
valittiin Saara Heinänen (HKP). Varapuheenjohtajaksi valittiin Mikko Nousiainen
(VaMe). Piirineuvoston puheenjohtajaksi valittiin Akseli Meskanen (VaPo).
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» EPT:n alueen piirineuvoksiksi valittiin kaudelle 2007-2008:
Järeä-Grani

Janne Peltola (TP)
Maija Oksanen (Kar-Ka)

Vespa

Kimmo Kotro (NiiNu)
Leena Lakka (EsMe)

Tapiiri

Mirka Juntunen (Kety)
Jarmo Heinonen (MES)

Elli

Timo Piepponen (Lou)
Tommi Luostarinen (Lou)

Lommo

Antti Malinen (OMS)

MUUTA
» EPT on toimittamassa jäsenistölleen Spämmi-nimistä lehteä. Lehden tarkoituksena on
tarjota jäsenilleen hauskaa luettavaa tutuista tapahtumista ja henkilöistä. Tavoitteena on
julkaista lehti vielä tämän vuoden aikana.
» EPT:n nettisivut paranevat entisestään. Esimerkiksi toimintakalenteria päivitetään
entistä ahkerammin. Oletko jo käynyt tutustumassa sivuihin? EPT:n ryhmille on myös
perustettu ept.fi-päätteiset sähköpostilistat.
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Hallituksen kesäretki, Timo Anttalainen

Seurakuntavaalit

PARTIOLAISET SE

URAKUNTAVA

ALEISSA

Esittelemme E
PT:n alueen se
urakuntavaalie
dokkaita, joilla
hon partiotausta
. Seurakuntava
käydään 12.-13
alit
.11.
Käy tutustumas
sa myös vaalik
oneeseen
http://srkprojekt
i.espoonseuraku
nnat.fi/fi/kone/
sekä ehdokkaide
n kotisivuihin
http://www.vaa
liverkkoviestin
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ANNA-MAIJA DILLSTRÖM
Numerolla 73 ehdolla Espoon tuomiokirkkoseurakunnan seurakuntaneuvostoon.
Olen 28-vuotias ja lippukuntani on Niipperin Nuolihaukat. Partioon liityin 1990,
olen toiminut vj:nä, lj:nä, sihteerinä ja kirjanpitäjänä. Mieleenpainuvin muisto partiouraltani on Kanadan Talvijamboree vuodenvaihteessa 1999-2000. Tällä hetkellä
edustan kävyt-ryhmää ja olen toiminnassa mukana siltä osin kuin kahden pienen
lapsen äitinä vain suinkin ehdin.
Olen kiinnostunut yhteiskunnallisista asioista sekä erityisesti lasten ja nuorten hyvinvoinnista. Partiolaisena sydäntä lähelläni ovat lapset ja nuoret sekä nuoret aikuiset
että lapsiperheet, heidän etuja ja asioita haluan kehittää.
Äänestämällä saat äänesi kuulumaan tärkeissä ja merkittävissä päätöksenteoissa, esim. partiolaisiinkin liittyvissä asioissa.

INKA HOPSU
Numerolla 19 ehdolla Espoon Tuomiokirkkoseurakunnan kirkkovaltuustoon.
Olen 30 vuotias ja Kauka-Kuuteista. Minulla on ollut erilaisia pestejä lippukunnassa, viimeisimpinä Remppa kehitysyhteistyöprojektin johtajuus, Suomen Partiolaisten kehitysyhteistyö networkerin pesti ja Kansainvälisten yhteyksien valiokunnan
jäsenyys
Haluan, että myös nuoret pääsevät vaikuttamaan kirkon rakenteissa. Nuorten,
nuorten aikuisten ja partiolaisten etujen lisäksi minulle ovat tärkeitä kehitysyhteistyö- ja maahanmuuttaja-asiat. Kirkko tekee myös paljon hyvää työtä perheiden ja
heikompiosaisten parissa. Haluan olla vaikuttamassa tämän työn jatkuvuuteen.
Äänestämällä voit vaikuttaa päätöksentekoon. Voit myös valtuustokauden aikana
ottaa yhteyttä ehdokkaaseesi ja kertoa mielipiteesi käsittelyyn tulevista asioista. Valtuustossa käsiteltävistä asioista meitä partiolaisia koskevat erityisesti mm. päätökset
liittyen seurakunnan maiden käyttöön, leirikeskuspäätökset ja useat virkapäätökset.
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NIILO IKONEN
Numerolla 41 ehdolla Espoonlahden seurakunnan kirkkovaltuustoon ja numerolla 76 seurakuntaneuvostoon.
Olen 23-vee, Lounapartiossa ex-lpkj yms. Lisäksi olen tehnyt
monenlaisia projekteja EPT:ssä ja piirissä.
Olen ehdolla, koska seurakunnan päätöksentekoon tarvitaan
enemmän nuorten mielipiteitä. Nykyisin nuorten asioista päättävät
juuri kaikki muut kuin nuoret.
Olemme partiolaisina nuorten asialla.
Seurakunnalla on, tai ainakin voi olla, paljon vaikutusta alueensa
nuorten ja partiolaisten oloihin. Äänestämällä voi vaikuttaa siihen,
mihin kritisoidun kirkollisveron varat käytetään.

HEIKKI LAINE
Numerolla 42 ehdolla Espoonlahden seurakunnan kirkkovaltuustoon ja
numerolla 75 seurakuntaneuvostoon.
Olen 23-vuotias ja Mastonvartijat-lippukunnasta. Olen toiminut lippukunnassa aina sudarista lippukunnajohtajaksi, käyden läpi kaikki hommat
siinä välillä. Projekteja olen tehnyt jos jonkinmoisia, pienistä lippukuntaretkistä alueen leireihin ja lopulta aina Väiskiin ja piirileiriin. Tällä
hetkellä toimin EPT:n puheenjohtajana ja piirissä EA-toimikunnassa.
Olen ehdolla vaaleissa, koska omalla alueellani seurakunnan rooli partion
tukijana on merkittävä. Paras tapa vaikuttaa seurakunnan päätöksiin on
tietenkin olla niissä itse mukana. Aion ajaa nuorison aseman parannusta
ja ylläpitää seurakunnan taloudellista tukea partiotoiminnalle.
Seurakuntavaaleissa kannattaa äänestää samasta syystä kuin muissakin
vaaleissa, vaikuttamisen takia. Valitut ehdokkaat ovat niitä henkilöitä,
jotka vaikuttavat ja päättävät meitäkin koskevia seikkoja. Jos valituksi tulee vain eläkeläisten etuja ajavia
ehdokkaita, niin voimme olla varmoja nuorisotukien pienenemisestä.
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HANNA VASKO
Numerolla 91 ehdolla Espoonlahden seurakunnan seurakuntaneuvostoon.
Olen 29-vuotias luokanopettaja. Asun Espoossa Nöykkiössä.
Olen ollut monia vuosia aktiivinen meripartiolippukunta Kivenlahden
Piilevissä. Partiouraani mahtuu mm. laumanjohtajan, vartionjohtajan ja
akelan hommia, lukuisten retkien, leirien ja kisojen järjestämistä, monia
vuosia lippukunnan hallituksessa jne. Punkut, Pinkit ja Väiskit on rakkaitten partiomuistojeni joukossa.
Nyt kun oma aktiiviura partiossa on jo takanapäin, haluan luoda puitteita
tuleville sudareille, vartsulaisille, vaeltajille ja johtajille!
Seurakuntaneuvostoissa päätetään mm. partiolaisille annettavasta tuesta esim. kolon vuokraa varten.
Kannattaa siis todellakin äänestää!

SUSANNE LILJESTRAND
Numerolla 32 ehdolla Esbo svenska församling -listalla.
Olen Susanne Liljestrand, 47-vuotias partiolainen ja kolmen partiolaisen
äiti.
Olen lippukunnasta Tre Björkar, johon tulin tonttuna vuonna 1966.
Minusta tuli ajan myötä vartiolainen, vartionjohtaja, myöhemmin tonttujohtaja, varalippukunnanjohtaja sekä sihteeri. 1990-luvulla olin noin
10 vuotta poissa toiminnasta. Vuonna 2001 minua pyydettiin takaisin,
kun omat lapset olivat mukana partiossa. Tulin mukaan ja kohta toimin
sihteerinä ja vedin sudenpentuja. Partiourani aikana olen käynyt kaikenlaisia kursseja, kuten ensimmäisen järjestetyn matkanjohtajakurssin.
Kävin johtajakoulutuksen 1976 ja Ko-Gi -leirillä olin 1983, joskaan en
suorittanut Ko-Gia loppuun.
Olen ehdolla koska työ neuvostossa on tärkeätä, haastavaa ja jopa ajoittain hauskaa. Näin voi vaikuttaa
siihen millainen seurakunta meillä on.
Partiolaisena toki lapset ja nuoret ovat sydäntäni lähinnä, joten pyrin vaikuttamaan seurakunnan työhön
lasten ja nuorten parissa. Meillä onkin paljon erilaista toimintaa näille ryhmille. Seurakunta pitää esim. "reppistä" parissa koulussa ennen koulupäivän alkua ja koulupäivän jälkeen, nuorisoiltoja ja lukuisia lastenkerhoja. Nämä luovat järkevää toimintaa lapsille ja nuorille vähän niin kun meillä partiossa ja tähän pitää antaa
resursseja.
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ON AIKA SUUNNITELLA KEVÄÄN JA
KESÄN RETKIPAIKKOJA!
MYLLIKSEN JA DÅVARIN KÄMPPÄVUOROT
VARATTAVISSA EPT:N TOIMISTOLTA!
MAJOJEN VUOKRA PARTIOTAPAHTUMILLE
47 € / VIIKONLOPPU.
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MARRASKUU
2.
5.
vko 46 ja 47
vko 48
17.
24.

Ansiomerkki-ilta (PäPa)
Hiipivä Haamu (PäPa)
Aluetapaamiset
Lpkj-klubi
EPT:n toimisto suljettu
EPT:n toimisto suljetaan klo 11.30

JOULUKUU
3.
8.-10.
11.
12.
22.

Maastojuoksukilpailu
Kummeli-viikonloppu
Piirin jouluglögit
SP:n joulukahvit
Partiotoimisto joululomalle

TAMMIKUU
8.
vko 3-4
15.-17.
26.-28.

Partiotoimisto aukeaa joulun jälkeen
Aluetapaamiset
leirinjohtajailta
EPT:n toimisto suljettu
Sisujohtajapäivät

HELMIKUU
22.
24.-25.

Muistelemispäivä
LPK 2010

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

