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Espoon kaupungin Opetus- ja kulttuuritoimen budjettiesityksessä esitetään nuorisojärjestöjen avustuksia leikattavaksi 10 prosentilla. EPT:n hallitus katsoi esityksen
kaupungin strategian vastaiseksi ja on kirjelmöinyt asiasta valtuuston jäsenille sekä
Länsiväylässä.
Espoon kaupungin kohdeavustusanomukset vuodelle 2004 tulee jättää 30.11. mennessä. Marraskuun loppuun mennessä on järjestöillä myös mahdollisuus hakea yleisavustusennakkoa vuodelle 2005 sekä leirivälineitä ja leirikeskuksia kesäkaudelle 2005.
EPT hakee leirivälineitä kootusti Väiskille ja antaa niitä lippukuntien käyttöön tarpeiden mukaan.

MUUTA
Hallitus keskusteli Taruksen korkeasta leirimaksusta ja leiristä jääneestä ylijäämästä.
EPT:n hallitus on ollut yhteydessä PäPan piirinjohtoon, joka on tehnyt SP:n hallitukselle ja Taruksen leirinjohdolle osoitetun selvityspyynnön asiasta.
Kevään vapaita kämppävuoroja Dåvarille ja Myllikselle voi kysellä toimistolta
(ept@papa.partio.ﬁ tai 6122 4035).
LPKJ-klubi 1.12. Kutsut lippukunnanjohtajille tulevat postissa. Varaa paikkasi tähtitaivaalta.

PäPan ja EPT:n toimistot ovat joululomalla
22.12.2004 - 2.1.2005 ja 7.1.2005.
JULKAISIJA
PAINOS
PAINOPAIKKA
TOIMITUS
ULKOASU
AVUSTAJAT

ESPOON PARTIOTUKI RY.

Espoon Partiotuki ry.
850 kpl
Pääkaupunkiseudun Partiolaiset
Aliisa Kujala
Joonas Hirn, Pekka Manner
Pekka Antila, Niilo Ikonen,
Marjukka Ilmanen, Kimmo
Kotro, Leena Lakka, Lotta
Päres ja Olli-Pekka Vaija

Puheenjohtaja
Järjestösihteeri
Toimisto

Pankkitili

Toimiston väki toivottaa kaikille Hyvää Joulua!

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/
Nordea Kaivopuisto 101630-76111

Seuraava EPT-tiedottaa ilmestyy tammi-helmikuussa. Latoja kiittää kuluneesta. Mukavaa vuodenvaihdetta!
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Hallituksen kootut

Pääkirjoitus

KISAT
Pirttimäen maastossa sunnuntaina 10.10. kisattuun Pinkkiin osallistui yhteensä 45
laumaa ja 19 vartiota. Kilpailun meni pientä jonottamista lukuun ottamatta hyvin.
Sääkin oli syksyisen kuulas. Kilpailunjohtajana toimi Leena Lakka Espoon Metsänkävijöistä.
Ensi vuoden Punkun järjestelyvuorossa on Tapiirin rypäs. Kisan ensimmäinen suunnittelukokous on pidetty. Kilpailulle ei ole vielä löytynyt johtajaa, mutta kisatoimikunnasta kiinnostuneita on useita. Kilpailun valvoja tulee Vespan ryppäästä, joka on
järjestelyvuorossa Tapiirin jälkeen.

MAJOILLA
Dåvitsin majan talkoissa viikonloppuna 25.-26.9. kunnostettiin kämppää ja siivottiin
aluetta. Kunnostustöinä tehtiin muun muassa sisäpanelointi saunan kattoon, piipun
paikkamuurausta, ikkunanpielien ja ovien lakkausta sekä uudet hyllyt keittiöön.

VÄISKI
Väiskin talousjohtajaksi nimettiin Erika Henriksson Hakasiskoista.
Hallitus hyväksyi Väiskin projektisuunnitelman ja budjetin. Hallitus vahvisti leirin
tekoon liittyvistä taloudellisista riskeistä perusteellisesti keskusteltuaan leirimaksuksi
vartiolaisille sekä johtajille 115 euroa ja sudenpennuille 95 euroa. Leirimaksuun on
mahdollisuus hakea stipendiä.

SYYSKOKOUS
EPT:n syyskokouksessa 6.10. hyväksyttiin toimintasuunnitelma ja talousarvio sekä
valittiin puheenjohtaja ja hallitus vuodelle 2005.
Puheenjohtajana vuonna 2005 jatkaa Pekka Antila Laajalahden Eräveikoista. Hallitukseen kaudelle 2005-2006 valittiin Leena Lakka Espoon Metsäkävijöistä, Marja
Laukkanen Kilon Kipinöistä, Markus Vuorinen Mastonvartijoista ja Venla Kemppainen Kivenlahden Piilevistä. Kesken hallituskauden eronneen Nora Torvisen tilalle vuodeksi 2005 hallitukseen valittiin Johanna Toivanen Niipperin Nuolihaukoista.
EPT:n tilintarkastajiksi valittiin Esa Kling ja Vesa Karhulahti sekä varatilintarkastajiksi Rainer Holm ja Patrik Appelqvist.
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Tie partiolaisen sydämeen
Olen kaksi viikkoa lintsannut partiosta.
Onko se sallittua? Minulla ainakin on huono omatunto. Partiota ei voi vain päättää
jättää pois päiväjärjestyksestään, kun siitä
on tullut elämäntapa. Siitä on muodostunut enemmän kuin vain harrastus: näiden
”partiovapaiden” viikkojen aikana on tuntunut suorastaan kummalliselta keskittyä
kouluun. Olen ainoastaan käynyt sisustamassa lippukuntani uudistunutta koloa,
pommittanut sähköpostilistaa, muuten
vaan pyörinyt partiokavereideni kanssa…

tua asioihin, joiden lopputulokset ovat
näkyvissä vasta pitkän ajan jälkeen. Itselläni kärsivällisyyteni joutuu koetukselle,
kun kaikki ei tapahdukaan silmänräpäyksessä. Ja jos jokin voi mennä pieleen,
niin se menee. Yllätyksiin on siis aina varauduttava värikkäiden partiokuvioiden
keskellä.
Mikäköhän mahtaa olla minun elinikäinen partioprojektini? Toivon todella,
että kärsivällisyyteni riittää vielä senkin
toteuttamiseen. Partio on vienyt minut
mennessään, mutta kaipa aika näyttää,
minne se minut heittää.

Nykyään keskitytään aivan liikaa mittaamaan sitä, mitä on saavutettu tai saatu
aikaan. Vaikka edellisten viikkojen tekoni
ovat olleet lähes mitättömiä, niin olenpa
niillä sentään saanut muutaman hymyn
aikaan. Elämä ja onni koostuvat pienistä
iloista, joiden arvo on mittaamatonta. Eikö
partion tarkoitus olekin antaa ihmiselle jotakin, eikä saada ihmiseltä jotakin?

Meitä partiolaisiakin on monenlaisia ja
meillä kaikilla on erilaisia tavoitteita elämässä ja partiossa. Luulenpa kuitenkin,
että meillä kaikilla tie partiolaisen sydämeen vie partion kautta.
-Marjukka

Hienointa onkin silloin, kun pitkäaikainen
projekti tai haave vihdoin toteutuu. Partiossakin tulee usein järkkäiltyä ja panostet-
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Viikinki-Punkku
Voittajia

Ohjelmalla on vielä iso läjä vapaita tehtäviä. Poimi omasi talteen:

Laumat:

Avajais- ja päättäjäispäällikkö
Kukapa ei tahtoisi keikkua stagella tuhansien fanien edessä tai
käsikirjoittaa leirin suurinta massaspektaakkelia? Vastaa Väiskin
huutoon, räjäytä pankki ja ilmoittaudu avajais/päättäjäispäälliköksi
yksin tai kavereiden kanssa.

1.
Ilves - Leppävaaran Korvenkävijät
Knatteligan - Scoutkåren MuHö
Karhunpennut - Mastonvartijat

Ohjelman huoltopäällikkö
Sinä tomera puuhapete, hyppää ohjelmahuollon rattiin! Vastuullasi ovat tarvittavien esineiden hankkiminen yhdessä päällikköiden
kanssa ja itse leirillä niiden siirtely ja rakennelmien pykääminen. Ota
yhteyttä Hönöön (pihla.ja@jippii.fi, 040 5590550).

KIVI-PINKIN VOITTAJAT

Vartiot:
1.
Hippiäiset - Järvihaukat
Minimurmelit - Olarinmäen Samoojat

2.
Murmeli - Nuuksion Eräkarhut
Jeppjepp - Scoutkåren MuHö
Pantterinpennut - Lounapartio

2.
Metsänhaltiat - Leppävaaran Korvenkävijät

3.
Kermikot ja Oribit - Viherlaakson Peurat
Saukot ja Kuutit - Kauka-Kuutit
Kisumisut - Hakasiskot

3.
Otso - Nuuksion Eräkarhut

Laaksopäälliköitä
Löytyykö sinulta a) mielikuvitusta, b) partion jäsenkortti, c) kykyä
innostaa muutkin mukaan? Jos joo, niin olet yksi ensi kesän
Väiskin laaksopäälliköistä! Lähetä heti kirjepulu Annalle (anna.
munsterhjelm@pp.inet.fi, 040 5879514)!
Tule suunnittelemaan ja toteuttamaan Afrikka-aiheista ohjelmalaaksoa. Loistavassa porukanalussamme on vielä paljon tilaa innokkaille käytännönihmisille ja kirjaviisaille tai joillekin aivan muille…
Ota yhteyttä laaksopäällikkö Miaan (Hasi) (mianousiainen@hotmail.
com, 0407568875).
Onko sinussa ripaus eksotiikkaa ja seikkailumieltä? Viekö sademetsä
ja tropiikki sinut mennessään? Tule siis tekemään Borneo-ohjelmalaaksoa kanssamme. Ota yhteyttä 050-3217307, marjukka.
ilmanen@ky.hkkk.fi. Laaksopäällikkö Marjukka (OMS)
Tarjolla pienen kylän verran rastipäällikön kadehdittuja ja ihailtuja
pestejä. Pääse piireihin - soita tai meilaa jo tänään.
Haikkipäälliköt Sanna (Lepi) 050-3078327, shana@welho.com
ja Krista (Lepi) 041-4406239, krista.kauppinen@ky.hkkk.fi
Vaeltajaohjelmaa järkkäämään? Ota yhteys vaeltajaohjelmapäällikkö Pekkaan (LEV): pekka.manner@hut.fi, 050-3241011
(joulukuuhun asti +46 70 8458983)

Löysitkö jo omasi?
Älä huoli, sillä Väiskillä on varmasti jokaiselle jotain.
Muihin Väiskin hommiin voit ilmoittautua EPT:n toimistolle.
Lisätietoja antavat EPT:n toimisto (vaiski@papa.partio.fi) sekä
Väiskin tiedotusjohtaja Niilo Ikonen (nikonen@cc.hut.fi)
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Tule tekemään Väiskiä, unohtumatonta kesäleiriä!
Muonitus hakee joukkoonsa tyyppejä, joilla on halua oppia uutta,
kokemusta, luovuutta ja innostusta.
Savumuonittajia:
Apulaismuonituspäällikkö:
Hieman kokemusta kauhanvarHalu oppia leirimuonituksesta
resta, koulutus, vauhtia ja
jotain ja siirtää tietoa
herkullisia tilanteita taataan.
tulevaisuudessa eteenpäin,
Keittiöpäällikkö:
saumatonta yhteistyötä
koko tiimin kanssa (etenkin
Savujen ruokalistojen
allekirjoittaneen).
tsekkaus, muuttaminen
tilaukseksi ja yhteydet
Lisäksi muonituksen tiimeihin
tavarantoimittajiin.
tarvitaan taitavia ja innostuneita
henkilöitä. Yhteydenotot:
Keittiömestari:
Muonitusjohtaja Timo “Mudi”
Pääkeittiö pystyyn, raksa- ja
Muttonen 0400514378,
purkuleirit, keittiö kasaan,
timo.muttonen@viinilehti.fi
edellinen henkilö pomona.

Turvatiimi: 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

Lääkintätiimi etsii leirisairaalaan alan koulutusta saaneita partiolaisia. Ota yhteyttä:
Pauliina Vaija, 040-5160115 tai
sipava@utu.fi
P.S. Tässä tiimissä et näänny
työtaakan alle!

EPT:n maastojuoksu
EPT:N MAASTOJUOKSUSSA VOITTAJAT JÄIVÄT PALKINNOITTA!
Syksyisessä Nuuksiossa ensimmäistä kertaa järjestetty perinteinen EPT:n maastojuoksu ei nimittäin ollut kilpailu. Kaikki
osallistujat juoksivat linnuntietä mitattuna
reilun 12 kilometrin matkan alle kahden
tunnin – ylämäkiä kuulemma käveltiinkin.
Ja vaikkei yhtä voittajaa juoksussa ollutkaan, tämän vuoden nopeimmalla ajalla
saa ensi vuonna juosta jänispuvussa koko
matkan.

Laaksonen vakuutti, että tapahtuma järjestettiin täysin juoksijoiden ehdoilla. Tavoitteena tosin oli, että ensimmäiset pakkaset olisivat jo ehtineet kovettaa maan.
“Ensimmäinen rastiväli oli märkä ja pitkä – se otti kyllä luulot pois. Loppumatkasta reitti helpottui ja huolto pelasi”,
juoksijat kommentoivat. Oli lämmintä
mustikkakeittoa, suolakurkkuviipaleita,
banaania, mehua ja märkiä pesusieniä
reitin varrella, jäniskin kirittämässä alkutaivalta. Maalissa odotti lämmin sauna ja
nuotiomakkara.

Hienosti onnistunut maastojuoksu kaipasi vain lisää osallistujia. Ymmärrettävästi
samalle päivälle osunut toinen suuren luokan juoksutapahtuma, New Yorkin maraton, karsi joitakin lajin harrastajia. EPT:n
maastojuoksun toinen pääpuuhamies Topi

Teksti ja kuva, Lotta Päres

Talous etsii pieneen poppooseensa
Myyntipäällikköä
Hommana myynnin suunnittelu
ja toteutus. Toimit yhteistyössä
myyntipisteiden tätien ja
setien kanssa.

Kassapäällikköä
Tarjolla kassojen laskentaa ja
yhteyksiä paikallispankkiin.
Omasta autosta etua.

Ilmianna itsesi tai kaverisi talousjohtaja Erika Henrikssonille
(0500-447411, henriksson_erika@hotmail.com).

Leirilehti Aino hakee in-

Huolto etsii kuljetuspäällikköä

nokkaita toimittajia ja luovia
taittajia.
Väiskimäisestä partiojournalismista kiinnostuneet
voivat ilmoittautua toimituspäällikkö Hannelle: hanne.
pekanpalo@teliasonera.com

Tehtävänä on hoitaa kaiken materian kuljetus leirille ja takaisin.
Luonnollisesti hommaan kuuluvat
myös leirin aikaiset kuljetukset.
Ota yhteyttä: Huoltojohtaja
Kimmo Kotro p. 040 5457734,
kimmo@niinu.com
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VÄISKI 2005, PARASTA KESÄSSÄ
Väiski on kaikkien espoolaisten ja kauniaislaisten partiolaisten yhteinen
kesäleiri, joka järjestetään noin neljän vuoden välein. Ensimmäinen
Väiski rikastutti partiokulttuuriamme jo vuonna 1973, ja nyt pidettävä leiri on järjestyksessään yhdeksäs. Viime Väiskillä vuonna 2001
oli mukana noin 1500 leiriläistä, ja nyt tulevalle leirille odotetaan noin
1600 osallistujaa.

Maapallon ympäri...

1.-8.8.2005

Tällä kertaa Väiskille on valittu oma mukaansa tempaava teema!
Väiskin ohjelma vie leiriläiset maapallon ympäri kahdeksassa päivässä.
Koettavana on kuuden maanosan hauskuuksia villistä lännestä napojen
kautta idän ihmeisiin, unohtamatta kotoista Pohjolaa hullutuksineen.
Kivaa ja mielenkiintoista tekemistä riittää varmasti kaikenikäisille
leiriläisille! Ja johtajat tietenkin jännittävät, mitä kaikkea salaperäinen
vaeltajaohjelma tällä Väiskillä saa aikaiseksi...

www.papa.partio.fi/ept/vaiski/

Paikka ja ajat
Väiski 2005 pystytetään meren äärelle Hankoniemen Syndaleniin.
Kaunis kangasmetsä ja pehmeät hiekkarannat tarjoavat mainiot olosuhteet pienen suurleirimme temmellykselle.
Leiri käynnistyy vaeltajien ja johtajien rakennusleirillä. Vartiolaiset
ja loput johtajat saapuvat leiriin 1.8., jolloin varsinainen rymistely
alkaa. Sudenpennut pääsevät ilakointiin mukaan 4.8. Varsinainen
leiri loppuu 8.8., jonka jälkeen vaeltajilla ja johtajilla on vielä lyhyt
purkuleiri. Väiskillä on vierailupäivä lauantaina 6.8.

Tilannekatsaus 15.11.2004
Väiskille on nyt ilmoittautunut 36 lippukuntaa, jotka arvioivat
leirin osallistujamääräksi yhteensä noin 1500 partiolaista.
Tällä hetkellä Väiskiä on tekemässä virallisten tietojen mukaan
noin 70 reipasta johtajaa (savujen johtajistojen lisäksi). Lisää
tulee tietenkin jatkuvasti suunnittelun edetessä.
Ilmoittautuneet lippukunnat saavat mainokset ja ilmoittautumislomakkeet ohjeineen marras-joulukuun vaihteessa.
Ilmoittautumisaika alkaa 10.1. ja loppuu 18.3.2005.

