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Vuoden viimeinen EPT-tiedottaa ilmestyy joulukuussa.
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Pääkirjoitus

Syksy - helppo aika vuodesta jäädä

Pidetään kiinni meidän retkialueista ja
nautitaan espoolaisten etuoikeudesta.
Retkeillään roskaamatta ja jälkiä jättämättä. Näin kaikilla on mukava tulla
uudelleen ja uudelleen tutuille ja hyville paikoille.

kotiin istumaan ja katsomaan telkkaria, vaikka on hienoin retkiaika.
Nuuksio alkaa tyhjentyä ulkoilijoista
ja sienestäjistä, jäljelle jäävät ainoastaan partiolaiset retkineen. Monesti
yritetään lähteä liian kauas retkille
vaikka läheltäkin löytyy uskomattoman hienoja paikkoja. Espoolaisina
meillä on hyvät edellytykset lähteä
lähiretkeilemään Nuuksioon tai lähisaaristoon. Sudaritkin pääsevät bussilla kätevästi päiväretkilleen vaikka
Keskuspuistoon. Vielä on aikaa ennen talven saapumista!

Kirjoitin tämän kirjoituksen pienellä luodolla Espoon edustalla, jossa
avomeren suuret mainingit piiskasivat luodon etelärantoja. Pohjoisessa,
muutaman kilometrin päässä, näkyy
koko Espoon rannikko.
Timo
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Jalkapalloa
FC Honka kutsuu partiolaiset otteluun

FC HONKA - INTER (TURKU)
TAPIOLAN URHEILUPUISTOON 24.10.2007 KLO 18.30.
Saapumalla partiohuivi kaulassa ja näyttämällä sitä lipunmyynnissä Vaihdettavat liput
-lippuluukulla saat itsellesi vapaalipun otteluun katettuun istumakatsomoon.
Suomalaisen jalkapallon suosio on ollut suuressa kasvussa viime vuosina. FC Honka
pelaa nyt toista kautta Veikkausliigassa ja taistelee tällä kaudella tiukasti liigan mitalipaikoista. FC Honka on yksi mielenkiintoisimmista Veikkausliigan joukkueista
johtuen rohkeasta ja viihdyttävästä pelityylistään sekä valmentaja Mika Lehkosuon
luotsaamasta nuoresta tulevaisuuden joukkueesta. Tapiolan urheilupuistossa (Länsiauto areenan vieressä) on ollut huikea tunnelma FC Hongan kotiotteluissa. Sitä mukaan
kun ilta pimenee, niin tunnelma tiivistyy valaistulla kentällä Tapiolassa. Tervetuloa
katsomaan mitä on suomalainen jalkapallo Espoossa 2007.
Lue lisää netistä http://www.fchonka.fi

PARTIO 100 VUOTTA SUOMESSA, ESPOOSSA JA
KAUNIAISISSA VUONNA 2010
Juhlavuoden kunniaksi on suunnitteilla näyttely Glimsin talomuseoon.
Nyt on aika kääriä hihat, varata partiopesti ja ryhtyä alustaviin tehtäviin näyttelyn
suhteen. Tilavaraus tehdään jo tänä vuonna, joten alusta alkaen mukana ollen pääset
vaikuttamaan myös näyttelyn ajankohtaan!
Yhteistyökumppaninasi EPT. Näyttelyn kokoamisella ja organisoinnilla voit jouduttaa
opintojasi tai lihottaa CV:täsi.
Ota yhteys EPT:n toimistoon tai hallituksen jäseneen!
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Joukkoliikennekisa

JOUKKOLIIKENNEKILPAILUSSA NIUKKA VOITTO
Kelovartijoiden järjestämä joukkoliikennekilpailu kilpailtiin ensimmäisen kerran
10.10.2007 Espoon ja Kauniaisten alueella. Joukkueiden tehtävänä oli käydä mahdollisimman kaukana lähdöstä julkisia kulkuvälineitä käyttäen yhden Espoon sisäisen
lipun voimassaoloaikana.
Osallistujia oli 17 henkeä seitsemässä joukkueessa. Suurin osa joukkueista lähti
Kivenlahden suuntaan lukuunottamatta voittajaksi lopulta selvinnyttä Puolikkaat
Omenat-joukkuetta Hakasiskoista. He suuntasivat kulkunsa kohti Kauklahtea bussia
ja junia käyttäen.
Voittajan tulokseksi tuli 11,364 kilometriä, toiseksi tullut Team Voitto Tapiolan Metsänkävijöistä ja Muuttolinnuista hävisi voittajalle 505 metriä. Loput maaliin ajoissa
selvinneet kilpailijat olivat heistä kilometrin säteellä. Kilpailun tulokset ja paikat, joissa
kilpailijat kävivät kartalle sijoitettuna löytää osoitteesta www.kelovartijat.org/joukkoliikenne/tulokset.htm. Karttasivulla on myös kilpailijoiden ottamat kuvat sekä selvitys
heidän käyttämistään kulkuvälineistä.
1. Puolikkaat omenat, Hakasiskot, 11,364 km
2. Team Voitto, TapMe/Muli, 10,860 km
3. Perhoset, VaVa, NiiNu, 10,526 km
Hylätty suoritus, aika ylittyi:

MAK, Hasi, 4,115 km
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4. Susupalat, Tellut, 10,161 km
5. Bodarikalat, Kety, 10,006 km
6. Nakkipakka, Keva, 9,865 km

Uutta ja vanhaa

TOIMISTON YHTEYSTIEDOT MUUTTUVAT 1.11.2007
EPT:n toimisto muuttaa Partioasemalle yhdessä Lönnrotinkadun ja Oulunkylän toimihenkilöiden kanssa. Uudet yhteystiedot:
Töölönkatu 55, 00250 Helsinki
Puhelin
Fax
Vaihde, PäPa
Vaihde, SP

09 8865 1212
09 8865 1233
09 8865 1200
09 8865 1100

EPT:N MAJAT MYLLIS JA DÅVARI
VAPAITA VUOROJA SYYS- JA KEVÄTKAUDELLA.
Varaukset EPT:n toimistolta. Partiolaisille EPT:n
majojen viikonloppuhinta on 47 € ja iltavuokra
20 €. Etusija käyttövuoroihin on talkoisiin osallistuvilla lippukunnilla.
EPT:n majoja ylläpitää Kämppäryhmä, joka huolehtii jokaisen käyttökerran jälkeen majojen tarkastuksesta, talkoiden järjestämisestä sekä majojen
kunnostustöistä.
Majojen ympäristössä on tilaa myös telttailuun, ulkoleikkeihin yms. ja majoja vuokrataan myös leirejä
varten. Majojen pihoissa on lipputangot ja Mylliksellä myös nuotiopaikka.
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Syyskokous
Espoon Partiotuki ry:n sääntömääräinen

SYYSKOKOUS
Partioaseman kokoustiloissa

14.11.2007
KLO 19.10 ALKAEN.
KESKIVIIKKONA

Kokouksessa käsitellään ainakin seuraavat asiat:
- hyväksytään toimintasuunnitelma vuodelle 2008
- hyväksytään talousarvio vuodelle 2008
- valitaan hallituksen puheenjohtaja vuodelle 2008
- valitaan hallituksen jäsenet erovuorossa olevien tilalle
kaudelle 2008-2009 (4 henkilöä)
- valitaan kaksi (2) tilintarkastajaa ja näille kaksi (2) varamiestä
tarkastamaan yhdistyksen tilejä ja hallintoa.
¤¤¤¤¤¤
Ennen kokousta on mahdollista osallistua Partioaseman esittelykierrokselle
klo 17.30 – 18.30.
Valtakirjojen tarkastus klo 18.30. Ansiomerkkien jako klo 19.00.
Tervetuloa!
Hallitus
Toimintasuunnitelma on luettavissa 9.11. alkaen osoitteessa www.ept.fi.
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AquaPinkki

AQUAPINKKI 07
Espoon Pinkki starttasi tällä kertaa Sunan koulun kentältä. Lähtötehtävänä taiteltiin
kartongista laatikko, johon joukkueet keräsivät kisassa saamansa pistenappulat. Muilla
rasteilla päästiin muun muassa pelastamaan loukkaantuneita hevareita, keittämään
vettä trangialla, seikkailemaan ramboradalle ja kantamaan vettä sanomalehden avulla.
Hieman aikaisempia vuosia pidemmällä reitillä nautittiin kunnolla syksyisestä metsästä ja sääkin suosi kisaajia. Maalissa saatiin maukasta makaronilaatikkoa ja karkkia.
Laumat-sarjan top-3:
1. Villit Sudet, Karhuveikot
2. Leijonat, Suvelan Samoojat
3. Karhut, Espoon Metsänkävijät
Vartiot-sarjan top-3:
1. Muntjakki, Viherlaakson Peurat
2. BarasinGa, Viherlaakson Peurat
3. Tikka, Lounapartio
Kiitos kaikille osallistujille ja järjestäjille kivasta kisasta!
Terveisin kisanjohtaja, Satu Salmi

SINULLE SOPIVA EPT-PESTI?
paikkoja on avoinna
√ EPT:n hallituksessa
√ Vinkulin leiritoimikunnassa
√ OEK-laulukirjan uuden painoksen tekijätiimissä
√ EPT:n ryhmissä
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Maastojuoksu
EPT:n perinteinen

MAASTOJUOKSU
kirmataan lauantaina

3.11.
Juoksureitin pituus linnuntietä
mitattuna on noin 12 kilometriä.
Tänä vuonna mukana on myös
hölkkäsarja, jossa kokonaismatka jää hiukan alle kymmeneen
kilometriin.

että aina voit lisätä vauhtia – varsinkin ylämäissä.

Muutaman huoltopisteen kautta
kulkevan reitin juoksijat valitsevat itse. Juoksijoille otetaan
juoksusta aika, mutta EPT:n
maastojuoksu ei ole kilpailu.
Maalissa tarjotaan saunan löylyt
ja a-luokan makkaraa.
Ilmoittautumiset sähköpostilla (ept@partio.fi) 26.10. mennessä tai puhelimitse (09
6122 4035) 24.10. mennessä. Ilmoita kumpaan sarjaan osallistut.
Tapahtuma on maksuton. Peruutusmaksuna peritään 15 €.
Tiedustelut a.vanska@student.hse.fi tai 040-7717 056. Ilmoittautuneille lähetetään
tarkat tapahtumatiedot sähköpostitse.
Jos matka tuntuu liian lyhyeltä, niin muista, että aina voit lisätä vauhtia – varsinkin
ylämäissä.
Tervetuloa voittamaan itsesi!
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Kuulumisia
ALUETYÖ
» Aihki-leiritoimikuntalaiset vierailivat kaikissa aluetapaamisissa. Muutoin aluetapaamisissa
kuunneltiin syksyn asioita ja muisteltiin kesän leirejä sekä suunniteltiin tulevia.
» LPKJ-klubi järjestetään 28.11. tapaamisissa äänestetyn perusteella.
» LPKJ-keräilykorttien määrät tulee ilmoittaa omalle aluekummille 5.11. mennessä. Voittajat
arvotaan LPKJ-klubilla.

RYHMÄT
» Potka on vaipunut hiljaiseloon ja ryhmään etsitään nyt uusia jäseniä järjestämään EPT:n
vuosittaista koulutusvaellusta Potkaisua ja muuta koulutustoimintaa. Potkan uusi puheenjohtaja on Timo Anttalainen ja potkalaisiksi halajavat voivatkin olla Timoon yhteydessä.
» Sudariryhmään mahtuu muutama uusi jäsen. Sudariryhmä suunnittelee LJ-purjehduksen
järjestämistä keväälle.

TAPAHTUMAT
» HuhuPunkku
Punkku onnistui hyvin ja kilpailijat antoivat hyvää palautetta mm. kisan rennosta hengestä. Punkun palkinnot
jaettiin 20.9. Olarin lukion tiloissa.
» AquaPinkki
Pinkkiin osallistui yli 80 joukkuetta ja kisa sujui mukavasti
syksyisessä Keskuspuistossa. EPT:n hallitus kiittää Satua
ja koko kisatiimiä sekä Sudariryhmää järjestelyistä!
» Tapailu
Tapiolassa Tapailtiin jälleen 6.10. Mukana oli sekä partiolaisia että partiotoiminnasta kiinnostuneita.
» Maastojuoksu-tapahtuma
Lauantaina 3.11. pääsee jälleen juoksemaan kovaa! Tapahtumaa luotsaa Ari Vänskä. Ilmoittautumiset toimistolle.
» Vinkuli 2008
Vinkuli järjestetään jälleen hiihtolomalla. Tällä hetkellä etsitään tekijöitä leiritoimikuntaan.

HALLITUSKUULUMISET
» Hallitus kokoontui syysseminaariin Kiljavan Uuttuun ja osallistui samalla ohjelmauudistuskoulutukseen Kiljavalla.

10

TOIMISTON AVAJAISET
» Partioasema vihitään käyttöön ja avajaisia vietetään 11.12. klo 14.30-20.00. Avajaiset korvaavat tänä vuonna jouluglögit. Seuraa ilmoittelua, olet tervetullut!

ANSIOMITALIT
» EPT:n ansiomitaleja luovutettiin Punkun palkintojenjaossa. Mitaleja luovutetaan myös
syyskokouksen yhteydessä.
» Tänä vuonna ansiomerkkejä on myönnetty seuraaville henkilöille:
» Hopeinen: Heidi Gylden, Joonas Hirn, Heikki Laine, Anna Munsterhjelm ja Ari Vänskä.
» Pronssinen: Marjukka Ilmanen, Venla Kemppainen, Leena Lakka, Marja Laukkanen,
Timo Piepponen ja Markus Vuorinen.
» EPT:n näköisellä tavalla muistettiin Ida Kukkapuroa.

TARINOITA
» Puuttuuko hyllystäsi vielä EPT:n historiikki "Tarinoita"? Saat sen EPT:n toimistolta.

SYYSKOKOUS
» EPT:n syyskokous pidetään keskiviikkona 14.11.2007.
» Paikaksi on varmistumassa uunituore Partioasema Töölönkadulla. Ennen syyskokousta
on mahdollisuus osallistua Partioaseman kiertokäyntiin klo 17.30-18.30. Syyskokous alkaa
noin klo 19.10, sillä ennen sitä jaetaan ansiomerkkejä. Kutsut syyskokoukseen lähetetään
lippukunnanjohtajille postitse. Tervetuloa!
» Toimintasuunnitelma vuodelle 2008 tulee EPT:n nettisivuille 9.11.

PARTIO 100 VUOTTA ESPOOSSA JA KAUNIAISISSA
» Vuonna 2010 tulee kuluneeksi 100 vuotta siitä, kun partio rantautui Suomeen. Sen kunniaksi järjestetään juhlanäyttely Glimsin talomuseossa. Näyttelyn kokoajia etsitään nyt!
Näyttelyn kokoamisen voi toteuttaa myös opiskelijatyönä.

HERÄTTÄJÄJUHLAT 4.-6.7.2008
» EPT tekee yhteistyötä Herättäjäjuhlien organisaation kanssa. Partiolaisia tarvitaan talkootyöhön tapahtuman toteuttamiseksi, Herättäjäjuhlat tarjoaa vastaavasti koulutusta tehtäviin.
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LOKAKUU
22.
24.
22.-31.
25.-31.

piirin kokous
jalkapalloa FC Honka – Inter, partiolaisilla vapaa pääsy
partiotoimiston kokoustilat pois käytöstä
partiotoimisto suljettu muuton takia

MARRASKUU
1.
3.
4.
14.
5. & 7. &
13. & 15.

Partioasema avaa ovensa, Töölönkatu 55
EPT:n Maastojuoksutapahtuma
Hiipivä Haamu - salapoliisikisa kaupungissa
EPT:n syyskokous

Partioaseman käyttökoulutukset.
Ilmoittautumiset viimeistään edeltävänä arkipäivänä.
28.
LPKJ-klubi
vk 46 ja 47 lippukunnanjohtajien aluetapaamiset

JOULUKUU
6.
7.
11.

itsenäisyyspäivä
partiotoimisto suljettu
Partioaseman vihkiäiset, avajaiset

Lähettäjä: Espoon Partiotuki ry - Töölönkatu 55 - 00250 Helsinki

