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Pääkirjoitus

Hyvää uutta vuotta itse
kullekin ikäkaudelle!

Tänä vuonna se tapahtuu: Väiski´09. Sisäpiirin tietona voin paljastaa, että ensi kesänä
Dragsfjärdissä tempautuu käyntiin kaikkien
aikojen paras partioleiri.
Nokkelimmat pokkelimmat siellä kotikatsomoissa pohtivat varmasti: "No mikäs
siinä Väiskissä nyt tällä kertaa niin hienoa,
daah?" Monikin asia on. Leiripaikka on uusi
ja todella päheä: hiekkarantaa auringonlaskuun ja pehmeää metsää partiolaiselle
kirmata. Juuri tälle Väiskille on siirretty
lippukuntaleireiltä tuttua itse tekemistä.
Jokainen leiriläinen pääsee itse mukaan rakentamaan, tekemään ruokaa ja harjoittelemaan johtamista. Väiski´09 ei ole aikuisten
valmiiksi rakentama ohjelmapistekokoelma.
Väiskillä kaikki pääsevät mukaan leirin tekoon. Väiski´09:llä on lisäksi tarkoitus: partio- ja erätaidot tuodaan jälleen EPT:läisen
partioinnin ytimeen. Partio on partio, eikä
mikään kerho.

Ystävät, aurinko, avotulet, kangasteltat ja
meri. Parempi maailma, hengellisyys, avoimuus, isänmaallisuus ja elämykset. Koko
partio samassa paketissa.
Väiskistä tulee EPT:n näköinen leiri: kaunis ja ylpee.
Löytöretkellä nähdään!

Moq
leirinjohtaja

T E R V E TU L O A TA I T TA M A A N !
Taittokoulutusta järjetetään Partioasemalla 10.3. klo 18:00.
Tule oppimaan, kehittymään, ideoimaan ja omien halujen mukaan myös luomaan
uutta ilmettä EPT:n nettisivuille ja tiedotteeseen! Kaikki joilta löytyy intoa taittamiseen ja tiedottamiseen, tervetuloa mukaan! Tekemällä oppii!
Ilmoittaudu mukaan 2.3. mennessä toimistolle ept@partio.ﬁ Lisätietoja voi kysellä Anna Munsterhjelm, 040-5879514, anna.munsterhjelm@papa.partio.net
tai hallituksen jäseniltä.
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Hallitus 09

HALLITUS
2009
ANNA MUNSTERHJELM, 23, OLARINMÄEN SAMOOJAT, TEKEE JA OPISKELEE TOIMITTAJA-ASIOITA.
Uuden vuoden partiolupaukseni on yrittää jotain mahdotonta. En ole vielä päättänyt, että mitä. Lupaan myös
huolehtia loistohallituksestani leijonaemon lailla.
EPT:n tapahtumissa minut tunnistaa kivoista kengistä
sekä tietysti puheenjohtajan uniikista glitterhuivista.
Väiskillä aion kiertää koko leirin rannan pohjamutia ja
toimiston pölyisiä nurkkia myöten eli kuvata leirileffaa
to
lo
loistotiimin kanssa. Vahdin myös haukan lailla, että leirinjohtajat säilyttävät järkensä.
ri

MARTTI "MUFASA" SUONTAUSTA, 23, LOUNAPARTIO, OSA-AIKAINEN OPISKELIJA.
T
L
Lupaan
parhaani mukaan olla tukeva espoolaiselle partiotoiminnalle toteuttaen elämässäni EPT:n VISI09:ää.
ti
EPT:n tapahtumissa minut tunnistaa sudarihuivista. : )
E
Väiskillä olen osa S.W.A.T-tiimiä, ja kesäleiriltä odotan
V
aaurinkoa. : )

SAANA LAUKKANEN, 22, KILON KIPINÄT,

BAARI-

TYÖNTEKIJÄ

Partiolupaus vuodelle 2009: Olla aktiivisesti mukana ja
leikkiä kaikkien kanssa!
EPT:n tapahtumissa minut tunnistaa heijastinhousuista
tai ömppämäisestä asusta.
Väiskillä vastaan huollossa hankinnoista. Odotan hienoja hetkiä yhdessä leikkien ja mahtavaa EPT-henkeä!
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Hallitus 09
ANNA-RIIKKA KUTINLAHTI, 24, MASTONVARTIJAT,
SIVIILISSÄ TEKEE TÖITÄ JA HOITAA HEVOSTAAN.
Vuonna 2009 lupaan ehkäistä hirvittävää leväperäisyyttä EPT:ssä eli hoitaa lupaamani hommat sovitussa aikataulussa.
EPT:n tapahtumissa minut tunnistaa iloisesta ilmeestä.
Väiskillä toimin talouden kakkosena, eli lähinnä odotan, että kaikki hommat ovat kunnossa ennen Väiskiä
ja paikan päällä leirillä saan ottaa aurinkoa ja nauttia leirielämästä.

ARRI NIEMENMAA, 22, MESIKÄMMENET,
LEE HAMPAITA LÄÄKIKSESSÄ.

OPISKE-

EPT:n tapahtumissa minut tunnistaa turvaliiveistä,
maanjäristyslampusta ja kardemumman tuoksusta. Se
lähtee niistä korvapuusteista, joita lupaan leipoa jokaiseen partiokokoukseen, -kisaan ja leirille.
Väiskillä toimin turvallisuusjohtajan varapäänä ja tarjoan kaikille tutuille kahvilassa kaakaon kermavaahdolla.

SANNA KAISTINEN, 23, LEPPÄPIRKOT,

OPISKELEE

OIKIKSESSA JA ENGLANTIA YLIOPISTOLLA.

Mun partiolupaus vuodelle 2009 on hoitaa omat hallitusnakit mahdollisimman putkeen ja tietty olla mukana
tekemässä Väiskistä Jotain Uskomattoman Siistiä!
EPT:n tapahtumassa mut tunnistaa kultaisesta Vimmamunasta numero 2 ja siitä, että muutama PitValainen
sanoo mua äidiksi.
Väiskiä oon tekemässä kahdella taholla, oon sekä LepiMulin savunjohtaja että hallituksen ja leiritoimikunnan
välinen yhteyshenkilö. Tämä tarkoittaa sitä, että pidän
yhteyttä leiritoimikuntaan ja välitän terveisiä ja ﬁiliksiä
puolin ja toisin. Odotan, että Väiski räjäyttää galaksin!
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Hallitus 09
KATA PAASIO, 21, ESPOON METSÄNKÄVIJÄT, OPISKELEE FYSIOTERAPIAA TOISTA VUOTTA OTANIEMEN
K
LAUREASSA.
L
Lupaan
hoitaa omat hommani kunnialla ja keräillä paljon onnistumisen tarroja. : ) Ja nauttia tietysti myös uujo
ssista ympyröistä!
EPT:n tapahtumissa minut tunnistaa uudesta EPT-huiE
vvistani, vaaleasta olemuksesta ja iloisesta mielestä! Toki
vvälillä osallistumassa myös Mänkijähuivi kaulassa!
Lähden Väiskille toivottavasti omien sudenpentujen
L
kkanssa, ja nautin mainiosta leirielämästä ilman sen suurrempia vastuutehtäviä. Odotan ehdottomasti aurinkoa,
hiekkarantaa, uusia ihmisiä ja paljon iloista meininkiä!
h

TIITU BJÅRS, 26, MUUTTOLINNUT,

OPISKELEE

METSÄEKONOMIAA OPISKELEMATTA MITÄÄN MIKÄ
M
LIITTYISI METSÄÄN TAI EKONOMIAAN...
L

T
Tänä
vuonna lupaan kokeilla EPT:ssä jotain uutta.
EPT:n tapahtumissa minut tunnistaa tietty EPT:n huiE
vvista ja mustasta ponikerhotakista.
Jää nähtäväksi mitä Väiskillä puuhaan... Odotan leiriltä
Jä
aauringonpaistetta ilman pölyä, ihanaa kesäsadetta ilman
märkyyttä ja kesäöitä ilman hyttysiä.
m

JOUKO RAUDASOJA, 23, KIVENLAHDEN PIILEVÄT,
OPISKELEE ELOKUVA- JA TELEVISIOLAVASTUSTA TAIO
DETEOLLISESSA KORKEAKOULUSSA.
D
L
Lupaan
parhaani mukaan rikastaa ja rakastaa niin halllitusta kuin myös sen kuningatarmehiläistä, sekä pysyä
p
pesteissäni vahvana niin myötä kuin vastoinkäymisissä,
kkunnes kuolema meidät erottaa.
Minut tunnistaa EPT:n tapahtumissa pierun hajusta ja
M
hassusta hatusta.
h
Olen Väiskin viestintäryhmän visuaalinen suurvisiiri ja
O
vvisionääri. Odotan Väiskiltä leirialueen täyttäviä sokerihumalaisia hymyileviä naamoja.
h
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Kevätkokous

ESPOON PARTIOTUKI RY:N
KEVÄTKOKOUS
PARTIOASEMALLA (TÖÖLÖNKATU 55)
TORSTAINA 26.3.2009 KELLO 19:00.

PIDETÄÄN

KOKOUKSESSA KÄSITELLÄÄN SÄÄNTÖMÄÄRÄISET
ASIAT, JOITA OVAT MM. TILINPÄÄTÖKSEN JA
TOIMINTAKERTOMUKSEN HYVÄKSYMINEN.
TERVETULOA!
HALLITUS
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Väiski 09
Väiskin avajaisiin on vielä noin 170
päivää, mutta leirin teko on jo
täydessä vauhdissa.

Mitä Väiskille kuuluu juuri nyt?
• Ohjelman tiimi on vihdoin kasassa! Villeimmissä ideoissa
vilisevät Viikingit, Borat, Kolonialismi sekä Kaukoidän ihmeet
Marco Polon johdatuksella.
• Muonitus hakee keittiöpäällikköä, suunnittelee muonittajien
koulutusta ja testailee reseptejä.
• Alaleirit ovat onnistuneet jakautumaan kolmeen osaan ja
pestaamaan itsellensä alaleiripäälliköt tiimeineen. Tällä
hetkellä päivän kuumottava aihe alaleireissä pyörii vuoden
toisen kohokohdan, huhtikuun alkuun sijoittuvan
savunjohtajaviikonlopun ympärillä. Perheleirin perustukset
on myös valettu, enää odotetaan lapsia.
• Rakennus- ja purkuosasto (tuttavallisesti rapu) keskittyy osa-aluerajojen yli tapahtuvaan
kokoustamiseen ja tehtävien yhteensovittamiseen.
• Talous innovoi: Jäsenkortilla mansikoita kioskista? Me teemme sen mahdolliseksi, ehkä
jo ensi kesänä.
• Viestintä laskee, kuinka monta tietokonetta se tarvitsee leirillä (monta!) ja juonii hienoja
asioita leirilehden varalle.
• Leirinjohtaja johtaa. Kaikissa merkityksissä. Määrätietoisesti.

Älä jätä Väiskiä väliin, ilmoittaudu! Oman lippukuntasi
yhteyshenkilö osaa kertoa, miten sen teet.
P.S. Käy katsomassa, onko sulle lähetetty terveisiä Väiskin nettisivujen vieraskirjassa
www.väiski.fi

Tehdään Väiski09 yhdessä! Löytyisikö näistä sinulle sopiva pesti?
MUONITUS
Odotatko ensi kesää jo vesi kielellä? Nyt
sinulla on viimeinen mahdollisuus
päästä muonituksen tiimiin
suunnittelemaan ruokia ja
muonitusjärjestelyjä! Porukkaan
haetaan keittiöpäällikköä. joka tukee
savujen muonittajia ja vastaa
muonittajien koulutuksesta. Saat
tueksesi koko muonituksen osaamisen ja
tuen.

HUOLTO
Huolto hakee jätepäällikköä! Kiinnostaako
ympäristönhuollon ihmeellinen maailma?
Haluatko johtaa ja koordinoidaa leir
leirin
rin
kierrätystä ja kuulua
kuu
ku
uu
u
ulua
ua makeimpaan
make
ak
k imp
paa
aaan
huoltotiimiin ikinä?
k nä?
kin
ä?
Ota yhteys huoltojohtaja
oltoj
ol
t joh
to
toj
oht
oh
htaja
aj Ma
Marj
Marjaan,
rjaan
rj
aan,
aan
an
marja.laukkanen@gmail.com
n@g
tai 050 5918
998.

Kiinnostunut? Tottakai! Ota siis heti
yhteys muonitusjohtaja Muikkuun,
maija.salmiovirta@helsinki.fi tai 050
4616 909.
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Väiski 09
parhaiten VPK-taustaa omaavalle, mutta
muutkin ovat tervetulleita.

OHJELMA
Kauniita ja rohkeita ohjelmantekijöitä
haussa!

Viestipäällikköä
Vastaat siitä, että leirin tekijät pystyvät
viestimään toistensa kanssa. Takanasi ovat
niin kännykät, radiot kuin tietokoneetkin.

Ohjelma kaipaa teräksiseen joukkoonsa:
-Työkkärin päällikköä ja tiimiä
-Laaksopäälliköitä sudari-, seikkailija- sekä
tarpojaohjelmaan
-Ratamestarin, yörasti- ja
tehtäväpäälliköt, huolto- ja
turvavastaavat haikkitiimiin
-Idearikkaita ja/tai esiintymishaluisia
tyyppejä yhteisten ohjelmien tiimiin
-Vaeltajaohjelman tiimiin vaeltajaikäisiä
puuhastelijoita

Viestimiehiä
Kiinnostavatko radiot tai tietotekniikka?
Viesti kaipaa tekijöitä paimentamaan
radioita, rakentamaan verkkoja ja
pohtimaan leirin tekemistä helpottavia
tietokoneratkaisuja.
Leirisairaalan väkeä
Leirisairaala kutsuu ensiaputaitoisia ja alan
opiskelijoita. Tule oppimaan ja kokemaan!

Homma voi olla juuri Sinun!
Ota yhteyttä ohjelmajohtaja Lindaan, p. 050
3063294, linda_finell@hotmail.com

Järjestyksenvalvojia
Vastaat leirin arkisesta turvallisuudesta.
Järjestyksenvalvojan pätevyys on etu, mutta ei
vaatimus.

TALOUS
Oletko aina haaveillut kioskitätinä tai setänä olosta? Vaikka et olisikaan, Väiskillä
siihen on loistava tilaisuus! Mikäli haluat
olla mukana helpottamassa leiriläisten
karkkihampaan kolotusta, ilmianna itsesi
kioskipäällikkö Annalle 20.2. mennessä (
anna.cajanus@gmail.com, 050 3233 963)

Lisätietoja Turvan tehtävistä Peltsiltä:
janne.peltola@partio.net tai 040 515 3974

VIESTINTÄ
Ainohan se on mielessä.. Lähde tekemään ensi
kesän parasta partiomediaa! Väiskin
leirilehteen etsitään kaikennäköisiä ja –ikäisiä
tekijöitä. Pääsyvaatimuksena on ainoastaan
innostus lehden tekoon. Koska haluamme
lehdestä erinomaisen hyvän, annamme
tekijöille ilmaista koulutusta kevään aikana.
Ensimmäinen numero ilmestyy jo
toukokuussa! Jos kiinnostuit, kerro siitä
Johkulle (johanna.viitasalo@gmail.com tai
040 758 6119).

Millainen johtajakahvila? You decide. Tule
tekemään unelmien hangouttia – Väiski
09:n johtajakahvilaa! Biitsi, meri, metsä.
Toiset lähtee etelään, mut minä leirille... :)
Kiinnostuneet, innokkaat tekijät
ilmoittautukoot sähköpostitse
20.2.mennessä Henrietalle (
piahenrietta@gmail.com), aiempi
kokemus ei pakollinen. Kirjoita muutama
rivi itsestäsi ja kerro miksi haluat mukaan.
TURVA
Turva etsii ylilääkäriä
Vastaat leirin lääkintähuollon lääkinnällisestä
puolesta yhteistyössä käytännön asioista
vastaavan leirisairaalan päällikön kanssa.
Olet lääkäri tai juuri valmistumassa
sellaiseksi.

Etkö löytänyt tästä mitään itsellesi? Älä huoli,
tekemistä leirillä kyllä riittää kaikille
halukkaille! Ota yhteys suoraan osaaluejohtajiin tai projektipäällikkö Riikkaan
niin hankitaan sinulle juuri omankokoisesi
pesti! Lisätietoja Riikalta
riikka.nenonen@partio.fi tai (09)88651230

Palopäällikköä
Vastaat leirin paloturvallisuudesta
kouluttamalla tekijöitä, tekemällä
palotarkastuksia ja johtamalla tarpeen
vaatiessa leiripalokuntaa. Tehtävä sopii
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Espoon Vihree
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Espoon Vihree
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Tulevia tapahtumia

Lumiveistoskisa
8.3.2009

EPT:n perinteinen
sählyturnaus

Sudariryhmä järjestää perinteisen lumiveistoskisan Otaniemessä. Kisaan saavat
osallistua kaiken ikäiset ja kokoiset joukkueet.

8.3.2009 klo 12-16
Otahallissa
Haluatko sinä, että
Lounapartio tekee
sen jälleen? Jos et,
niin
ilmoittaudu
20.2.
mennessä
ept@partio.ﬁ.

Mukaan pääsee ilmoittamalla joukkueen
1.3.09 mennessä EPT:n toimistolle Annukalle p. 09-8865 1212 tai ept@partio.
ﬁ. Kisaan ilmoittautuneille lähetetään
tarkemmat tiedot sähköpostilla.Osalllistuminen maksaa 5 €/joukkue. Lisätietoja: marja.laukkanen@gmail.com tai
saana.laukkanen@luukku.com.

Lisätiedot:
Jukka Jakobsson,
lounapartio@gmail.com tai 040-8448646

Kasvoitko vimmasta ulos?

Tulossa myös

Oletko aikuinen?

Seikkailu Välimerellä
9.5.2009

Nälkä?

24.4?

EPT:n sudariryhmä kutsuu kaikki sudarilaumat mukaan retkelle. Lisätietoa ja
ilmoittautumisohjeet seuraavassa tiedotteessa.

Eräryhmä Potka järjestää taas kivaa
aikuisille retken ja ruoan merkeissä
24.-25.4.2009. Potkan toiminta suuntautuu ohjelman mukaisille aikuisille, eli yli
22-vuotiaille partiolaisille. Ikäraja ei ole
tiukka vaan suositus.
Pidä silmät auki ja katsasta www.ept.ﬁ lähiaikoina.
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Muuta jännää

SURRURRUR SWIIK!

-sanoo videokamera jos osallistut tänä keväänä Väiskin videoskabaan.
Ideana on tehdä yksin tai yhdessä max. 3-minuuttinen pätkä, jossa opetetaan jokin partiossa
hyödynnettävä taito. Kohta siis kelat kolisemaan,
klafﬁ käteen ja reikänauha rullaamaan.
Tarkemmat säännöt ilmestyvät aivan piakkoin
nettisivuille ja kolojen seinille.

w w w. v ä i s k i . f i

Aina ei ole viittaa näyttämässä suuntaa. Voisitkohan sinä auttaa?
EPT etsii Vapepa -yhteyshenkilöä ja muita innokkaita auttajia riveistään. Vapepa tarkoittaa Vapaaehtoista Pelastuspalvelua.
Sinun tulee olla yli 16 vuotias. Muita vaatimuksia
ei ole, sillä kaikista näkevistä silmistä ja kuulevista
korvista on hyötyä.
Vapepan toiminnan kautta pääset mukaan erilaisiin pelastus-, etsintä-, ja viestikoulutuksiin ja tutustut muiden vapaaehtoisjärjestöjen toimintaan.
Jos muiden ihmisten auttaminen tuo sinulle iloa, ota yhteyttä Jenny ”Tiitu” Bjårsiin,
puh. 044 522 5300 tai sähköposti jenny.bjars@helsinki.ﬁ.
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Kuulumisia
ALUETYÖ

HALLITUS

» Omenan yESBOx organisoi hiihtolomalla 17.-19.2. Ison Omenan toritasolla nuorten tapahtumia päivittäin klo
14.00 - 20.00. Torstai 19.2. on nimetty
järjestöpäiväksi ja myös partiotoimintaa
tehdään tunnetuksi silloin! Omppuun
suuntaavat Lommon alueen lippukunnat
yhdessä EPT:n kanssa.

» EPT:n hallitus kokoontui tammikuussa
talviseminaariin. Uudet hallitusjäsenet
Arri, Kata, Anna-Riikka ja Jouko saivat
rautaisannokset EPT-infoa ja yhdessä
koko hallitus visioi EPT:n tulevaisuutta
ja tarkasteli mm. EPT:n tapahtumatarjontaa ikäkausittain. Hallitus julisti
myös vuoden 2009 teemaksi järkyttävän leväperäisyyden kitkemisen – tänä
vuonna erityishuomiota kiinnitetään
mm. tapahtumien ilmoittautumisaikojen
pitävyyteen ja paikallisen partiotoiminnan näkyvyyteen.

VIMMA-VAELTAJATOIMINTA

» Lokakuun lopulla Vimma-viikonloppuun ja Mylliksen talkoisiin osallistui
parikymmentä samoaja- ja vaeltajaikäistä partiolaista! Tänä vuonna
Vimma-toiminta jatkuu ja sitä varten
kootaan oma Vimma-ryhmä. Seuraavan
kerran tärähtää 5.3. – seuraa ilmoittelua
netissä ja Vimman FB-ryhmässä!

» Joulukuussa hallitus kokoontui viettämään pikkujouluja Soukkaan. Talviselle
hiekkarannalle pystytettiin puolijoukkueteltta, joka lämpisi saunaksi asti.

EPT:N UUSI VISUAALINEN ILME

» EPT:n visuaalinen ilme päätettiin viime
syksynä raikastaa ysärilookista nykyaikaan. Uudistuksen myötä muun muassa
EPT tiedottaa ja nettisivut saavat entistä
ehomman ulkoasun. Graaﬁsen ilmeen
suunnittelijaksi on päätetty palkata
entinen leppäpirkko Kati Varkkola. Kati
tekee projektia yhdessä Tiedotusryhmän
kanssa kevään aikana.

RYHMÄT

» Kämppäryhmä ahkeroi Dåvarin uuden
takan parissa.
» Potka suuntaa toimintansa jatkossa
tukeville aikuisille eli yli 22-vuotiaille
partiolaisille! Ensimmäinen metsäilta
järkätään tänä keväänä.

» Maaliskuussa järjestetään taittokoulutusta, toiveena on samalla löytää jäseniä
uuteen, uljaaseen Tiedotusryhmään ja
tulevaisuuden taittajamestareita tälle
lehdykälle!
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Kuulumisia

TAPAHTUMAT

Tommi ”Proffa” Luostarinen, Lounapartio – pronssinen ansiomitali

» Lumiveistoskisa ja sählyturnaus järjestetään jälleen samana päivänä, 8.3.
Ilmoittautumiset toimistolle!

Venla Kemppainen, Kivenlahden Piilevät – pronssinen ansiomitali

» Fillariskaba Espoon Vihree järjestetään
tänä vuonna kolmannen kerran! Lue
lisää tästä lehdestä ja ilmoittaudu ajoissa
mukaan!

Maija ”Muikku” Salmiovirta, Niipperin
Nuolihaukat – hopeinen ansiomitali
Lisäksi kiitettiin vuodenvaihteessa kummipestinsä jättäneitä Johkua (Tapiiri),
Cillaa (Vespa) ja Mökkiä (Lommo) ja
sudariryhmän entistä puhista Anskua.

» Ellin alue vastaa syksyn Punkun järjestelyistä. Huhujen mukaan on tälläkin kertaa löytynyt päheä ja pätevä kisanjohto!

» Ensi vuonna juhlitaan taas joulukuussa!
Silloin sankarina on kaikkien espoolaisten ja kauniaislaisten johtajien lisäksi
kypsään 45 vuoden ikään ehtinyt EPT
itsekin.

» Punkussa otetaan käyttöön uusi
tulospalveluohjelma, jota on työstetty
edellisestä Punkusta asti.
» Mylliksen lokakuun talkoisiin osallistui
ennätysmäärä väkeä, noin 20 henkilöä!
Samana viikonloppuna järjestettiin Mylliksellä Vimma-viikonloppu ja suuri osa
osallistui molempiin tapahtumiin.

VÄISKI

» Leiritoimikunta vaipui hetkellisesti
ansaitulle joululomalle, mutta palasi
tositoimiin jälleen tammikuussa. Hyvin
näyttävät Väiskin suunnittelut etenevän
ja suorastaan loistokkaat nettisivut on
avattu www.väiski.ﬁ. Lue leirikuulumiset
ja rekryilmoitukset tästä lehdestä!

» EPT :n joulukuiseen Kiitosgaalaan osallistui yli 90 partiolaista! Gaalaan myydyt
illalliskortit tuottivat lähes 400 € SPR:n
katastroﬁrahastolle. Juhlassa herkuteltiin muun muuassa Väiski-teemaisilla
täytekakuilla ja jaettiin EPT:n mitaleita
ne ansainneille partiopersoonille:
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HELMIKUU
1.
2.
7.-8.
9.
11.
11.
21.
22.
22.
23.
25.
26.
27.-28.
28.2.-1.3.

Piirin luottissemma
Cafe Akela, Espoo
Hanki09 - piirin talvikisat
Hallituksen kokous
Koulutusvastaavien koulutus
Kekäleen kokous
Diesel jyrähtää käyntiin
Löböä tankkiin
Muistelemispäivän infotilaisuus
Supe- ja seikkailijakisan
tekijäkurssi
Sampoverkosto
Prevokki
LPK2020
Kummien kohtaaminen

MAALISKUU
5.
7.-8.
8.
8.
9.
10.
12.
13.-15.
13.-15.
14.
9.-22.
17.
19.
21.
22.
22.
23.
25.
26.

Vimma-iltamat
Plask 2009 -talvi-SM
Lumiveistoskisa
Sählyturnaus
Terkku-kurssi 1, 1. osa
Supe- ja seikkailijakisan
tekijäkurssi
Hallituksen iltatee
Lpk:n johtaminen
Akela-vihjarit
Terkku-kurssi 1, 2. osa
Aluetapaamiset
Lpk:n talousilta
Hallitus
Tarpojien taitopäivä 1
Lpk:n viestintä
Nettityöpaja
Supe- ja seikkailijakisan
tekijäkurssi
Kirjanpitäjien ilta
EPT:n kevätkokous

HUHTIKUU
3.-4.
4.-5.
8.
10.-16.
15.
15.
16.
16.
18.
18.
20.-26.
25.
26.

Uudet tulet syttyvät
Bensaa liekkeihin
Supe- ja seikkailijakisan
tekijäkurssi
Piirin Samoajaleiri Routa 09
Suuntaa kisaan!
Seinäkiipeilykurssi
Supe- ja seikkailijakisan
tekijäkurssi
Hallituksen kokous
Espoon Vihree
Eldis Uudenmaan laajuinen
SRK-tapaaminen
Partioviikko
Sudenpentu- ja seikkailijakisat
alueittain
Paraati ja Yrjönpäivän kirkko,
Kohtaaminen

Lähettäjä: Espoon Partiotuki ry - Töölönkatu 55 - 00250 Helsinki

