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Kannen kuva LuottiSemmasta Kiljavalta
Seuraava EPT-tiedottaa ilmestyy tammi-helmikuussa
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Pääkirjoitus
EPT jatkaa vakaata matkaansa
eteenpäin, Vinkulin kautta aina
mahtavaan ja upeaan Väiskiin.
Nyt onkin siis mitä mainioin
mahdollisuus siirtyä jo arjelta tuntuvista hommista innovatiivisen
edelläkävijän, EPT:n kyytiin. Lue
lisää, niin saat tietää lisää kaikista
tulevista mahdollisuuksista.

Partiolehtien kolumneissa ja pääkirjoituk-

tylsältä kuulostavia, paperilla kyllästettyjä
kokouksia, jotka ovat lopulta osoittautuneet yllättävän antoisiksi (jos ei muuten,
niin tietääpähän ainakin mitä vältellä jatkossa). Olen päässyt mukaan suunnittelemaan EPT:läistä toimintaa, toivottavasti
eteenpäin, mutta ainakin johonkin suuntaan. Kiitos siis kaikille, jotka ovat mahdollistaneet nämä asiat.
Ja lopulta kiitos Mökille, Leenalle, Annukalle, Annalle, Venlalle, Maralle, Marjalle,
Muikulle, Timolle, Cillalle, Kristalle, Teemulle, Iisakille, Joonakselle, Kimmolle,
Iidalle, Saanalle, Anskulle, Raikulle, Jarmikselle, Esalle, Vesalle, Jussille, Carinalle
ja Eevalle. Sekä instansseina ent. ITKL ja
nyk. GCC.
Toivon, että kaudestani jää jollekin muullekin hyvä maku, itse ainakin olen todella
tyytyväinen. Kohti uusia haasteita siis.

sissa yleensä kirjoitellaan siitä kuinka joku
asia on mennyt todella hyvin, kuinka ihmisten luottamuksen voi rikkoa tai miten
ja minkälaiset ihmiset sitä partiota tekevät.
En siis jaksa näistä asioista kirjoittaa.
Toinen suosittu aihe olisi varmasti ruotia
ja kehua uutta partio-ohjelmaa, tai kertoa
kuinka partio auttaa myös ”siviilielämässä”.
Jääköön nämäkin muille.
Minulle jää siis ainoastaan kiittäminen, ja
sitähän riittää. Nyt kahden vuoden EPThommien jälkeen olen oppinut tuntemaan
uusia ihmisiä todella hyvin. Olen myös oppinut tuntemaan ennestään tutuista ihmisiä
täysin uusia piirteitä. Moni tyyppi, joista en
välttämättä ole pitänyt, onkin paljastunut
huippuhepuksi. Kiitos siis jokaiselle, jonka
olen oppinut tuntemaan viimeisen kahden
vuoden aikana.
Olen myös päässyt tekemään asioita, joita
en olisi osannut kuvitellakaan. On ollut

Heikki

3

Vinkuli 08
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Ja räntäsade ei kastele ristisanoja!

EPT:n talvileiri Kattilajärvellä
hiihtolomalla 20.-24.2.2008
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Tarjolla vj-kurssi

ONKO LIPPUKUNNASSANNE URAANSA ALOITTELEVIA
VARTIONJOHTAJIA?
ONKO LIPPUKUNNALLANNE KUNNOLLISET RESURSSIT
JÄRJESTÄÄ LAADUKASTA VJ-KOULUTUSTA?
Kurssin aikataulu:
kaupunki-ilta 23.4.
metsäviikonloppu 25.-27.4. Nuuksiossa.
kaupunki-ilta 7.5.
kämppäviikonloppu 9.-11.5. Kiljavalla.

Lähettäkää tekin vartionjohtajanne
Espoonlahden lippukunnat (ELLI) ry:n
järjestämälle VJ-kurssille keväällä 2008!
Kurssi on suunnattu pääkaupunkiseudun
lippukuntien johtajille, erityisesti vasta
vartionjohtajina aloittaneille tai ensi syksyllä aloittaville.

Kurssin lopullinen hinta määräytyy osallistujamäärän mukaan, se tulee olemaan
noin 70 €. Hintaan sisältyy majoitukset,
ruoat, koulutus ja kurssimateriaalit, sekä
kyydit Kiljavalle ja takaisin.

Kurssiin sisältyy: kaksi kurssiviikonloppua, toinen metsä- ja toinen kämppämajoituksessa, kaksi kaupunki-iltaa, sekä
kurssimateriaali, josta on aktiiviselle vartionjohtajalle varmasti käytännön hyötyä!

Sitova ilmoittautuminen 30.3.2008 mennessä. Ilmoittautumisessa tulee mainita
kurssilaisen nimi, syntymäaika, lippukunta, osoite, puhelinnumero, yhteyshenkilö
lippukunnassa yhteystietoineen ja lippukunnan laskutusosoite.

ELLI:llä on jo yli kahdenkymmenen
vuoden kokemus laadukkaiden VJ-kurssien järjestämisestä! Kurssi ei ole tylsä
luentokurssi, vaan tärkeimpänä tavoitteena on saada koulutettua osaavia vartionjohtajia, keinoina käytännön harjoitukset
ja yhdessä hauskanpito. Kurssilla VJ luo
myös laajan suhdeverkoston pääkaupunkiseudun muihin lippukuntiin ja johtajiin, mikä hyödyttää myös myöhempää
partiouraa.

Ilmoittautuminen ja lisätietokyselyt sähköpostilla/puhelimitse kurssin johtajalle.
Kurssin johtaja:
Arri Niemenmaa, Mekä
Puh: 050 369 5614
SPosti: arri.niemenmaa@gmail.com
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Saappaat

ON TAAS SE AIKA NELJÄSTÄ VUODESTA...

34-vuotias partioinstituutio etsii itselleen tomeraa mammaa tai
pontevaa pappaa, innovatiivista isää tai älyttömän innostunutta äitiä.
Tarjolla on yksi seuraavien vuosien parhaista pesteistä, sillä
Espoon Partiotuki hakee elokuussa 2009 järjestettävälle Väiskille

leirinjohtajaa
Sinäkö se oot? Ota yhteyttä, utele ja kysele lisää:
Anna Munsterhjelm 0405879514 / anna@ept.fi

VÄISKIN LEIRINJOHTAJA VALITAAN TAMMIKUUN 2008 LOPPUUN
MENNESSÄ. LEIRITOIMIKUNNAN JA PROJEKTITYÖNTEKIJÄN HAKU
KÄYNNISTYY SEN JÄLKEEN.
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Lapiot esiin

TALVEN HAUSKIN KISA
ON KOHTA TÄÄLLÄ!
EPT:n lumiveistoskisa 9.3.2008
Lisää seuraavassa tiedotteessa!
Terveisin,
EPT:n sudariryhmä
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Actionia

ESPOOLAINEN VAELTAJALEIRI

REST IN PEACE

Luulitko että se jäi sitten siihen? Joo ei. Tarkkaile
sähköpostiasi ja EPT:n nettisivuja, keväällä luvassa Vimmailtamien maailmanensi-ilta!
Myös niille, jotka eivät päässeet kesällä leirille.

EPT:N SÄHLYTURNAUS LÄHESTYY KOVAA VAUHTIA!
Turnaus pelataan 9.3. eli se on samana päivänä kuin lumiveistoskisa. Älkää
kuitenkaan huoliko, sillä aikataulu pyritään järjestämään niin, että molempiin
tapahtumiin kerkeää hyvin. Tarkemmat tiedot turnauksesta tulee alkuvuoden
puolella. Kannattaa kuitenkin jo laittaa päivä varaukseen, jotta saadaan mahdollisimman paljon porukkaa paikalle ja hyvät pelit aikaiseksi.
Terv. Anssi, OMS
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Maastojuoksu

MAASTOJUOKSUSSA EI METSÄÄN HÄVINNYT YHTÄÄN
OSALLISTUJAA

EPT:n maastojuoksu paineltiin menemään Pirttimäessä 3.11. kirpeässä pakkassäässä. Hölkkäreitti oli pituudeltaan 8,5 km ja pitempi reitti 15 km.
Mukana oli kuusi osallistujaa, jotka suoriutuivat reiteistä loistavasti maan
pienestä lumipeitteestä huolimatta. Tilaisuuden jälkeen paisteltiin makkarat ja
saunottiin Pitvan Kammilla. Maastojuoksun järjestäjän Ari Vänskän mukaan
enemmänkin pj- ja vj-ikäisiä EPT-läisiä voisi tulla mukaan, koska lähes kaikki
kyllä jaksaisivat hurjalta kuulostavista kilometrilukemista huolimatta.
Ensi vuonna kaveritkin mukaan!
että aina voit lisätä vauhtia – varsinkin ylämäissä.
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Kuulumisia
ALUETYÖ
» LPKJ-klubi järjestettiin 28.11. kokkailun ja turkkilaisen ruoan merkeissä. Mukana oli noin
15 lippukunnanjohtajaa ja aluekummia.
» LPKJ-keräilykorttien vaihtoaika päättyi lokakuussa. Eniten kortteja keräsi Noora Hellström
NiiNusta. Noora vaihtoi 28 korttia ja sai näin ollen ilmaisen leirimaksun Väiski 2009:lle.
LPKJ-klubilla suoritettiin arvonta muiden keräilytulosten ilmoittaneiden kesken. Onnetar
suosi Jutta Schmidtiä, Anna-Maria Suomista ja Sonja Vilpasta.

RYHMÄT
» Tiedotusryhmä suunnittelee EPT:n tiedotuskäsikirjan julkaisemista ensi vuonna. Ryhmän
puheenjohtaja Joonas Hirn osallistui marraskuussa kurssille yhdistyksen viestinnän kehittämisestä.

TAPAHTUMAT
» Maastojuoksu-tapahtuma
Maastojuoksu kokosi 3.11. kuusi juoksijaa Nuuksion
metsiin. Maa oli tapahtuma-aikana valkoinen. Juoksijat
pääsivät lämmittelemään saunaan urakkansa päätteeksi.
» Vinkuli 2008
Talven paras leiri ja pisin liukumäki - se on Vinkuli! Leirinjohtajana Kira Järves OMS:ista!
» Vimma-illat
Alkuvuodesta tarjolla uusia elämyksiä Vimman jälkimainingeissa..
» Väiski 2009
Väiski tulee jälleen loppukesästä 2009! Oletko sinä seuraava leirinjohtaja tai staabin jäsen?
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Keskustelua käydään ainakin Facebookin ryhmässä.
» Toimiston avajaiset
Partioasema vihitään käyttöön ja avajaisia vietetään 11.12. klo 14.30-20.00. Avajaiset korvaavat tänä vuonna jouluglögit. Seuraa ilmoittelua, olet tervetullut!
» Itsenäisyyspäivän vastaanotto
EPT kantaa lippua ja laskee seppeleen tänäkin vuonna Espoon Reserviläiset ry:n Itsenäisyyspäivän tapahtumassa.

SYYSKOKOUS
» EPT:n syyskokous pidettiin keskiviikkona 14.11. Kokoukseen osallistui yli 30 partiolaista.
Uudeksi puheenjohtajaksi valittiin Anna Munsterhjelm OMS:sta. Anna on toiminut EPT:n
hallituksessa kaksi vuotta.

Vuosikokous valitsi myös uusia jäseniä yhdistyksen hallitukseen. Tulevalle kaksivuotiskaudelle valittiin Jenny-Maria Bjårs Muuttolinnuista, Sanna Kaistinen Leppäpirkoista, Saana
Laukkanen Kilon Kipinöistä ja Martti Suontausta Lounapartiosta.

Lisäksi hallituksesta eroa anoneen Isak Poutasen tilalle valittiin 1.12.2007 alkaen vuoden
2008 loppuun asti Kalle Kyyrö Muuttolinnuista.

Hallituskauttaan jatkavat edelleen Cilla Björkqvist Scoutkåren MuHösta,
Krista Kauppinen Leppäpirkoista ja Teemu Penttilä Pitkäjärven Vaeltajista.
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JOULUKUU
6.
7.
11.
17.

itsenäisyyspäivä
partiotoimisto suljettu
Partioaseman vihkiäiset, avajaiset
EPT:n toimisto jää joululomalle

TAMMIKUU
7.
18.-20.
25.-27.

EPT:n toimisto aloittaa uuden työvuoden
aluetapaamiset lippukunnanjohtajille
hallituksen seminaari
Potkan testireissu

HELMIKUU
talvileiri Vinkuli

Espoon Vihree (Markus Vuorinen)

20.-24.

Lähettäjä: Espoon Partiotuki ry - Töölönkatu 55 - 00250 Helsinki

