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JULKAISIJA
Espoon Partiotuki ry.
PAINOS
950 kpl
PAINOPAIKKA yESBOx/Kopiopalvelu
TOIMITUS
Aliisa Laajanen,
Kati Palsanen
ULKOASU
Risto Kinnunen
AVUSTAJAT
Hanna Leimio, Pekka Manner,
Kaisu Mankinen, Cilla Björkqvist
Seuraava EPT -tiedottaa ilmestyy
maalis-huhtikuussa 2003

ESPOON PARTIOTUKI RY.
Puheenjohtaja Topi Laaksonen 050 352 7378
Järjestösihteeri Aliisa Laajanen
Järjestösihteeri Kati Palsanen
Toimisto
Lönnrotinkatu 30 D, 00180 Helsinki
puh. 6122 4035, fax. 6122 4033
s-posti: ept@papa.partio.fi
www.papa.partio.fi/ept/
Pankkitili
Merita Kaivopuisto 101630-76111
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8.-9.02.
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15.-16.2.
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22.2.
Muistelemispäivä lippukunnissa ja partiomaailmassa
21.-23.2.
Kouluttajapäivät, Kavalahti
28.2.-2.3. PJ-PK I (1 osa), Kiljavan alakämppä
28.2.-2.3. Toko I, Kiljavan yläkämppä
28.2.-2.3. Vartionjohtajien eräkurssi, EPT
MAALISKUU
1.-2.3.
EA II-kurssi, Kannus
7.-9.3.
VJ-vihjarit I, Kiljavan alakämppä
9.3.
Lumiveistoskisa, EPT
12.3.
Kevätkokous, EPT
14.-15.3.
LPKJ seminaari
14.-16.3.
PJ-PK I (2 osa), Kavalahti
16.3.
Sählyturnaus, EPT
14.-16.3.
Koulutusohjaajakurssi, II osa
8.-9.3.
SP:n talvimestaruuskilpailut, “Hela”, Ähtäri, EPP
28.-30.3.
PT-kisatoimitsijakurssi, Kavalahden päärakennus
28.-30.3.
EA I-mammutti, koko Kiljava
28.-30.3.
Pine II / 2003
28.-30.3.
VJ-kurssi, osa 1, Kannus
HUHTIKUU
1.4.
Vaeltajien iltanuotio, Helsinki
2.4.
Suuntaa kisaan, Helsinki
17.-21.4.
PJ-PK II, Kiljavan alakämppä
19.-20.4.
Metsäkurmee -kurssi,
21.-27.4.
Partioviikko
25.-27.4.
Lippukunnanjohtamiskurssi, Kuusitupa
25.-27.4.
VJ-jatkokurssi I, Usmitupa
25.-27.4.
Leikkikurssi II, Kassu
26.-27.4.
EA I-kurssi, Kannus
26.-27.4.
Vaeltaja vihjarit, Helsinki
27.4.
Partiolaisten kirkkopyhä
28.4.
Sampo salaseura I
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Hallituksessa puhutut

Pääkirjoitus

HALLITUKSESSA PUHUTTUA TULEVIA TAPAHTUMIA:
JA NUIJITTUA:
Sudariryhmä
järjestää
1.-2.2.
laumanjohtaja
viikonlopun
kaikille
espoolaisille
ja
kauniaislaisille
laumanjohtajille. Luvassa on superpaketti
virkistystä, koulutusta ja ideoita lauman
toimintaan.

Valtakunnalliset sytykepäivät järjestetään
8.-9.2.2003 Vuorilahdessa Helsingissä.
EPT:stä päiville osallistuvat Johanna
Toivanen ja Aliisa Laajanen. Sytykepäivillä
pyritään löytämään keinoja lippukuntien
toiminnan tukemiseen ja uusien
lippukuntien perustamiseen.

Etelä-Espoon lippukunnat haastavat kaikki
päpalaiset
osallistumaan
Hanki
-talvikisoihin 8.-9.2. Kilpailunjohtajana
toimii Antti Kämppi Lounapartiosta.

OEK:n laulukirjan kuudes painos tuli
joulun alla painosta ja nyt uutukaista
kirjaa myydään EPT:n toimistolla. Kirjan
kappalehinta on 14 euroa ja hinta laskee
suurempia eriä ostettaessa.

Perinteinen lumiveistoskisa pidetään
Kauniaisten
uimahallin
pihalla
sunnuntaina 9.3.2003. Tapahtuma on
tarkoitettu laumoille, vartioille ja
vaeltajaryhmille.
Järjestäjänä
toimii
sudariryhmä.

Hallituksen
talviseminaari
on
31.1.-2.2.2003. Seminaarissa pohditaan
mm. EPT:n tulevia suuntaviivoja ja
tarkennetaan
vuoden
2003
toimintasuunnitelmaa.

Koulutusryhmä
järjestää
28.2.-2.3.
vartionjohtajille ja vaeltajille tarkoitetun
talvisen eräretken turvallisissa puitteissa.

Espoon kaupungin nuorisotoiminnan
yleisavustuksen
hakuaika
päättyy
21.2.2003. Hakulomakkeet löytyvät nyt
myös netistä osoitteesta www.espoo.fi/
lomakkeet. Muistakaa toimia ajoissa!

Espoon Partiotuki ry:n sääntömääräinen
kevätkokous pidetään 12.3.2003 klo 19.00
piirin toimistolla. Kokouksessa käsiteltäviä
asioita ovat mm. vuoden 2002
toimintakertomuksen ja tilinpäätöksen
hyväksyminen. Tule paikalle ja vaikuta!

HEIPPA.

Muistatko ne hassut laudan näköiset
vekottimet, joita yleensä suksiksikin
sanotaan? Aivan - vaikka sukset ovat
parhaat välineet talvisessa maastossa
liikkumiseen, harva niihin kuitenkaan
enää tarttuu. Täytyy myöntää, että pari
vuotta on kulunut siitä kun itsekin
noita kapistuksia kokeilin. Loistava
tilaisuus korjata tilanne on osallistua
partiotaitokilpailuun talvella. Sellainen
kun kerta järjestetään piirissämme joka
vuosi. Tällä kertaa kisan nimi on Hanki ja
se järjestetään helmikuun alussa.

Kirjoittaessani tätä juttua, ulkona sataa
lunta ja pakkastakin on ollut mukavasti.
Näin hyytävässä viimassa ja tuiskussa
tuleekin väistämättä mieleen, että eihän
kukaan hullukaan lähde tässä säässä
metsään ihan vaan huvin vuoksi. Jo
pelkkä ajatuskin saattaa aiheuttaa hyytävän
reaktion, joka puistattaa päästä jalkoihin.
Viimeistään silloin tunkkainen kolo alkaa
tuntua ennen näkemättömän mukavalta.
Väärin! Vaikka useimmille partiolaisille
talvi on hiljaisempaa aikaa, - ainakin
retkeilyn osalta - ei sen sitä välttämättä
pitäisi olla!

Kehotankin näin lopuksi vartioita ja
lippukuntia tekemään enemmän retkiä
ja ainakin yhden niistä talvella. Tiukkaa
ohjelmatykitystäkään ei talvella tarvita kun
itse eläminen ja “selviytyminen” luonnossa
vie suuren osan ajasta.

“Partio ei ole päiväkerho!”, kuuluu usein
sanottavan. Kummasti nuo sanat tuntuvat
kuitenkin unohtuvan kun etumerkki
lämpötilassa vaihtuu ja maa muuttuu
valkoiseksi.

Pitkää lumista talvea toivoen,
Pekka

Perinteisen sählyturnauksen järjestää tänä
vuonna Scoutkåren Muhö 16.3.2003. Peli
paikkana on Tapiolan Arena Center.
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Kevätkokous

Laulukirja
OEK:n sinisen laulukirjan kauan odotettu uusi painos on saapunut!
Laulukirjaa myydään nyt EPT:n toimistolla.
OEK:n laulukirja on Suomen tunnetuin ja ostetuin
partiolaulukirja.

Espoon Partiotuki ry:n

Uusi painos sisältää tuttuja lauluja; suomalaisia laulelmia,
partiolauluja, leikkilauluja, merihenkisiä lauluja,
kansanlauluja, englanninkielisiä iskelmiä, hengellisiä
lauluja, joululauluja yms. Lauluissa soinnut ja mukana
kitaran otetaulukko. Kirja ilmestyi ensimmäisen kerran
jo 1986.

KEVÄTKOKOUS
pidetään Pääkaupunkiseudun Partiolaisten
toimistolla (Lönnrotinkatu 30D)
keskiviikkona 12.3.2003 klo 19.00 alkaen.

Kokouksessa käsitellään sääntömääräiset
asiat, joita ovat mm. tilinpäätöksen ja
toimintakertomuksen hyväksyminen.
Tervetuloa!

Kätevän kokoinen oek:n laulukirja on tehty kestämään
- muovitetut kannet, helppokäyttöinen muovikierreselkämys ja paksu kestävämpi paperilaatu.
Uudessa painoksessa uusia lauluja mm.:
American Pie, Losing my religion, Luka, Ironic, Älä jätä minua, Kun tänään lähden,
Sinä lähdit pois, Minä suojelen sinua kaikelta.
Osta itsellesi illanviettojen iloksi taikka lippukunnalle iltanuotioiden tueksi!
Hinnat:
1 - 9 kpl á 14 EUR
10 - 49 kpl á 12 EUR
50 -> kpl á 11 EUR
Tule noutamaan omasi EPT:n toimistolta käteismaksulla tai laskulla lippukunnalle.
Toimisto on avoinna ma, ti, ke, pe klo 9.-16. ja to klo 9.-18.
Tilaukset
Espoon Partiotuki Ry.
Puh (09) 6122 4035
Fax (09) 6122 4033
Email: ept@papa.partio.fi
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Lumiveistoskisa

VJ-eräkurssi

Kenelle henkilölle tai mille asialle haluaisit pystyttää patsaan?
Entäpä millaisen patsaan?
Älä jätä tilaisuutta väliin, vaan ota kaverisi mukaan ja toteuttakaa
idea!

LUMIVEISTOSKISA 9.3.2003
Jo perinteinen kilpailu järjestetään
Kauniaisten
uimahallin
pihalla
sunnuntaina 9.3. klo 10.00 alkaen.
Kilpailuaika päättyy klo 12.00 ja palkinnot
on jaettu klo 12.30 mennessä. Tarjolla
lunta ja kuumaa mehua.
Ilmoita laumasi, vartiosi, vaeltajaryhmäsi tms. (ryhmän koko, lpk ja
yhteyshenkilö) EPT:n toimistolle viimeistään 28.2. puh. 6122 4035
/ ept@papa.partio.fi
Hinta 4€ / joukkue (laskutetaan lpk:lta). Kilpailu on avoin kaikille
päpalaisille!
Ja sitten ei muuta kuin ideoimaan ja kaivamaan esille kastelukannuja,
lapioita, ämpäreitä ym. hyödyllisiä apuvälineitä.
TERVETULOA!

TÄLLÄ KURSSILLA SINUN EI TARVITSE
HIIHTÄÄ 30 KM
Vartionjohtaja tai vaeltaja. Onko
sinulle suuri kynnys lähteä talviseen
metsään? Vai oletko jo ymmärtänyt
lumessa peuhaamisen riemun,
lämpimässä
makuupussissa
nuotion loimussa vietetyn yön
ja ennen kaikkea elämyksellisen
selviytymisen tunteen?
Niin tai näin, Potka vie sinut metsään viikonlopuksi 28.2.-2.3.
Kurssilla vietetään yö laavulla tai kodalla varmasti lämpimästi,
eräillään, saunotaan ja puuhataan kaikkea mukavaa. Hinta on
vaivaiset 15 €, joka laskutetaan lippukunnalta. Tälle kurssille voivat
kaikki osallistua, ohjelma kurssilla on sellaista että kuka tahansa
selviytyy siitä.
Lisätietoa saat vaikkapa Aleksilta 050 3574805 tai Kaisulta 040
540 5133. Ilmoittautuminen EPT:n toimistolle 61224035 tai
ept@papa.partio.fi ennen helmikuun 20. päivää.

t. EPT:n sudariryhmä
lisätietoja Anu Kiiskiseltä p. 040-7771606 /
anu.hassinen@helsinki.fi
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Sählyturnaus-Sählyturnering

Avustusasiaa

EPT:n perinteinen

SÄHLYTURNAUS
pelataan sunnuntaina 16.03.2003 Tapiolan Arena Centerissä alkaen klo 9.
Sarjoja turnauksessa on kaksi: tyttöjen sarja ja sekajoukkueiden sarja. Pelit pelataan
kevennetyillä salibandyn säännöillä. Jokaisella joukkueella tulee olla tuomari, joka
tuomitsee muiden joukkueiden otteluita. Tuomarilla tulee olla oma pilli mukanaan.
Osallistumismaksu on 35 € / joukkue, joka laskutetaan lippukunnalta ilmoittautumisen
jälkeen.
Ilmoittaudu EPT:n toimistolle 03.03.03 mennessä (p.6122 4035, fax 6122 4033,
ept@papa.partio.fi . Ilmoittautumisesta tulee selvitä joukkueen nimi, sarja, lippukunta
ja joukkueen kapteenin yhteystiedot.
Lisätietoja saat EPT:n toimistolta tai Cilla Björkqvistiltä (p.050-350 5980,
cilla@scoutkarenmuho.fi).

YLEIS- JA KOHDEAVUSTUKSET NYT
VERKOSSA!
Nuorisoasiainkeskuksen yleis- ja kohdeavustukset voi nyt ensimmäistä kertaa sekä
täyttää että tulostaa verkossa. Lomakkeet löytyvät osoitteesta www.espoo.fi/lomakkeet.
Lomakkeita saa myös yhteispalvelupisteistä ja nuorison tiedotus- ja neuvontapiste
yESBOxeista.
Hakemukset tulee postittaa 21.2.2003 mennessä osoitteella:
Opetus- ja kulttuuritoimen kirjaamo
PL 190
02771 ESPOO
Tarkemmat hakuohjeet löytyvät myös Espoon kaupungin www-sivuilta osoitteesta
http://www.espoo.fi/nuoriso/.
1. Yleisavustus
Espoolaisille nuorisoyhdistyksille ja nuorten toimintaryhmille, jotka ovat aloittaneet
toimintansa viimeistään vuonna 2002. Hakemukseen tulee liittää v. 2003
toimintasuunnitelma ja talousarvio. Hakuaika 21.02.2003 mennessä.

EPT:s traditionella

SÄHLYTURNERING
spelas söndagen den 16 mars 2003 i Hagalunds Arena Center börjandes kl. 9.
Turneringen har två serier: flick- och blandlagsserie. Vi spelar med förenklade
innebandyregler. Alla lag skall ha en domare som dömer de andra lagens spel och
domaren skall ta med sig en egen visselpipa.
Turneringen kostar 35 € / lag. Kåren faktureras efter anmälan.
Sista anmälningsdag är 03.03.03. Anmäl till EPT:s kansli (tfn 6122 4035, fax 6122
4033, ept@papa.partio.fi . Ur anmälan bör framgå lagets namn, serie, kår och
lagkaptenens kontaktuppgifter.

2. Kohdeavustus
Espoolaisille nuorisoyhdistyksille, nuorten toimintaryhmille ja aatteellisille yhdistyksille,
(painopiste nuorten syrjäytymistä ehkäisevissä hankkeissa) asukasyhdistyksille,
korttelikerhoille tai vastaaville nuorten ryhmille (ei koulun ja seurakunnan kerhot,
kulttuuri-, urheilu- ja raittiusjärjestöt) mikäli ne eivät saa muuta kaupungin tukea
kyseiseen toimintaan. Avustusta myönnetään esim. yhteistyöhankkeeseen, uuden
toimintamuodon kokeiluun tai toiminnan käynnistämiseen. Hakemukseen tulee liittää
selostus tapahtumasta tai hankkeesta ja kustannusarvio.
Hakuaika 30.11.2003 asti.

Eventuella frågor besvaras av EPT:s kansli eller Cilla Björkqvist (tfn 050-350 5980,
cilla@scoutkarenmuho.fi).
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