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Pankkitili

Seuraava EPT-tiedottaa ilmestyy toukokuussa.
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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

Pääkirjoitus

Pestikeskustelua
Seison
Tapiolan
Stockmannin
rullaportaissa talvitamineet päällä ja
kello lyö hiljalleen seitsemää. Kohteeni,
Ravintola Tempo, sijaitsee kerrosta
ylempänä. Olen jo valmiiksi kiusaantunut
- minut on pyydetty kahdenkeskiseen
pestikeskusteluun EPT:n puheenjohtajan
kanssa hallitustehtävästäni. En pidä
pestikeskusteluja juuri minään. (En ole
onnekseni aikaisemmin sellaisessa ollut).
Nakki mikä nakki. En usko toimivani
toisin vaikka miten keskustelisimme.
Saavun rullaportaiden yläpäähän. Näen
Pekan saapuvan puku päällä ja kravatti
kaulassa. Varaudun hiljaa mielessäni
pitkään tapaamiseen. Pekka kaivaa
virallisen näköisen mapin esiin. Kauhu
taas uudesta partioterminologioilla
täytetystä A4 saasteesta valtaa mieleni

minun ei ole pakko kuluttaa aikaani
Lommon puheenjohtajien tukemiseen,
eikä tarvitse miettiä onko Mylliksen
lattioissa torakoita. Ne eivät kuulu
minulle. Ne ovat jonkun toisen
ongel.. pesti. Minä tiedotan Väiskin
kuulumisia ja hoidan edunvalvontaa
tms. Järki paljastuu hitaasti. Ei turhaa
puuhastelua asioista joista ei tajua tai
joka ei kiinnosta vaan selkeät tavoitteet
ja mielekkäämpää tekemistä. Käymme
läpi Pekan kanssa mitä odotamme
toisiltamme kuluvan vuoden aikana
– se on ﬁksumpaa kuin luulisi.
Muistan loputtomasti kokouksia, joissa
ihmiset eivät ole valmistautuneet.
Asiat seisovat. Motivaatio asioiden
tekemiseen
valuu
hukkaan
jo
turhautumisena
kokouksissa.
”Olipa taas turha kokous...” Monet
pätevätkin tekijät hukkaavat aikansa
puuhasteluun. Tehdään ehkä paljon
pientä pikkukaunista, joka ei lämmitä
ketään. Jos kolme perättäistä kokousta
miettii ”Mitä maksaisivat bussit
Kiljavalle?” ja samalla alkaa leipiintyä
samojen asioiden kokoustamiseen
vai alkaa miettiä näiden välisiä syyseuraus suhteita.

Jouduin
myöntämään
jälkeenpäin
itselleni hiljalleen, että pestikeskustelussa
on ideaa. Oikeasti. (Aivopesu siis tehosi
suunnitellusti). Pestikeskustelu saattaa
olla nimenä hyvinkin idioottimainen,
mutta jo idea on hyvä. Loppujen lopuksi
kysehän on pitkälti tehtäväkuvauksen
tarkennuksesta ja kehittämisestä. Sain
valikoitua omiksi tehtäväkseni itseäni
kiinnostavia tehtäviä. Ymmärrän ettei

Mara
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Partiomessu
Tule juhlistamaan partioviikkoasi Espoon Leppävaaraan:

PARTIOMESSU
Leppävaaran kirkossa
Torstaina, 21.4. klo: 18.00
Musiikista vastaa FISU (”Tuttu Tarukselta”)
Messun jälkeisillä kirkkokahveilla mahdollisesti Tarus-leiri -video.
Järjestäjät:
Kara-Karhut
Kilon Kipinät
Leppävaaran Korvenkävijät
Vaaran Vaeltajat
Leppävaaran seurakunta
Tiedustelut: Kari Springfelt, p. 09-80505574 tai kari.springfelt@leppavaaranse
urakunta.ﬁ
Voit myös tiedustella asiasta suoraan järjestävistä lippukunnista
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Pinkki

metsä syksy iso kisa puolukoita sadetakkeja intoa
asennetta onnistumisia kivaa
helppoa laumanjohtajille parasta
sudenpennuille

espoon suosituin sudariskaba

pinkki
lommo järkkää sen 9.10.2005

(tule mukaan kisatoimikuntaan tai
rastille, kysy lisää kisanjohtajilta:
Anna Munsterhjelm (anna.munsterhjelm@pp.
inet.ﬁ) ja Marjukka Ilmanen (marjukka.
ilmanen@ky.hkkk.ﬁ)
Kisakutsu seuraavassa lehdessä!

5

Retro - Punkku

Syksyä jo odotellessa...

17. - 18.9.2005
T: Tapiirilaiset
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VÄISKI-UUTISET
12.04.2005
Ajoissa ilmoittautuneita 1565
Lippukuntien yhteyshenkilöt
ovat naputelleet Väiskin osallistujatietokantaan
huhtikuun alkuun mennessä 1565
ilmoittautumista. Määrä on
varsin vakuuttava, varsinkin kun
jälki-ilmoittautumisia voi aiempien kokemusten perusteella odottaa useita kymmeniä. Ehkäpä
tällä Väiskillä rikomme maagisen
1600 osallistujan rajan!
Osallistujia on 36 lippukunnasta, joista kolmella on toinenkin
leiri ensi kesänä. Jäseniä Väis-

kin lippukunnissa on yhteensä
noin 3360. Toistaiseksi eniten
ilmoittautuneita on Olarinmäen
Samoojista. OMS:sta on leirille
lähdössä 94 reipasta osallistujaa.
Tilastotiedettä, ajoissa
ilmoittautuneet:
Sudenpentuja
420
Vartiolaisia
587
Vaeltajia / johtajia
521
Loput osallistujat ovat lähinnä
perheleiriläisiä.

©MARIA

Lippukuntien välinen suuri ilmoittautumiskilpailu on ratkennut!
Kilpailussa otettiin mittaa lippukuntien kesäleiriaktiivisuudesta suhteuttamalla ajoissa ilmoittautuneiden lippukuntalaisten määrä koko
jäsenmäärään. Kilpailu julistettiin edellisessä EPT tiedottaa -lehdessä, ja kilpailuun osallistuivat kaikki leirille tulevat lippukunnat.
Ja voittaja on... Leppävaaran Korvenkävijät! Voittajalippukuntaa lahjotaan leirillä ylellisellä mitalikahvittelutilaisuudella, jossa tarjoilijoina toimivat leirinjohtajat Kana ja Sipi!
Leiritoimikunta onnittelee voittajia!
www.papa.partio.ﬁ/ept/vaiski

VÄISKI-UUTISET
12.04.2005
Jälki-ilmoittautuminen on käynnissä
Varsinainen ilmoittautumisaika on siis päättynyt, mutta leirille voi
ilmoittautua vielä jälki-ilmoittautumisessa. Tällöin leirin hinta on
sudenpennuille 115 euroa ja vartiolaisille sekä johtajille 135 euroa.
Myös jälki-ilmoittautumisessa ilmoittautumislomake palautetaan
oman lippukunnan yhteyshenkilölle. Jälki-ilmoittautuminen päättyy
27.5.2005.

Väiskiä tehdään viikonloppuisin
Väiskille on lähdössä yli 500 johtajaa. Leirin suunnittelussa ja järjestelyissä sekä itse leirillä riittää
varmasti meille kaikille tekemistä
yllin kyllin. Yli sata johtajista on
jo tekemässä ohjelmaa, muonituksessa on muutamia kymmeniä ja savujen johtajistoissa vielä
enemmän.
Väiskin muonituskurssi järjestettiin 19.-20.3., savunjohtajien viikonloppu oli 2.-4.4. ja ohjelman

suunnittelu- ja testausviikonloppu 8.-10.4. Seuraavaksi on vuorossa leiritoimikunnan suunnitteluviikonloppu 15.-17.4. Yhteensä
näihin tapahtumiin on osallistunut noin 250 leirille lähtevää johtajaa. Leirin valmistelut etenevät
siis vauhdilla ja isolla porukalla...
Yhdessä tulee tulosta. Sen saamme kaikki huomata viimeistään
1. elokuuta.

Sarjispläjäyskilpailun voitot kahdelle 9-vuotiaalle
Väiskin sarjispläjäys-esitteessä julistettiin kilpailu, jossa ristikon oikein ratkoneiden kesken arvottiin kaksi upeaa Väiski-t-paitaa. Voittopaidat menivät Olivia Blomquistille Järvihaukkoihin ja Livia
Laineelle Kelotyttöihin. Arvonta suoritettiin EPT:n toimistolla 8.4.
tiedotusjohtajan virallisessa valvonnassa. Onnettarena toimi 5-vuotias Emma.
Onnea voittajille!

Väiski-paitojen tilaus, rakennus- ja purkuleirien
sekä vierailupäivän ilmoittautumiset netissä
Väiskin www-sivujen etusivulta löytyvät linkit vierailupäivän ilmoittautumiseen,
virallisen leiri-t-paidan tilaamiseen sekä johtajien rakennus ja purkuleirien ilmoittautumiseen.
Kaikkiin näihin toimenpiteisiin
tarvitaan henkilökohtainen il-

moittautumistunnus
Suomen
Partiolaisten jäsenkortista. Puuttuvia ilmoittautumistunnuksia voi
kysyä oman lippukunnan Väiskiyhteyshenkilöltä.
Tarkempia tietoja saa Väiskin 1.
leirikirjeestä, joka on lähetetty
leirille ilmoittautuneille, ja jonka
voi myös ladata Väiskin sivuilta.

http://www.papa.partio.ﬁ/ept/vaiski

Vaeltajat ja johtajat! Teitä tarvitaan!

Ilmoittaudu rakennus- ja purkuleirille!
Näe leiri alusta loppuun ja koko
rahan edestä! Väiskin raksatunnelmaa ei voita mikään!
Nyt siis myös raksaan ja purkuun ilmoittautuminen käy kätevästi Väiskin sivuilla olevan linkin
kautta.
Rakennusleiri alkaa perjantaina
29.7. ja purkuleiri päättyy keskiviikkona 10.8. Osallistujan tulee
ilmoittaa vain päivä, jolloin tulee

rakennusleirille ja päivä, jolloin
lähtee purkuleiriltä. Yhteiskuljetuksia ja ruokaa järjestetään tarpeen mukaan, joten ilmoittautumisia toivotaan mahdollisimman
nopeasti, viimeistään sunnuntaihin 19.6. mennessä.
Rakennus- ja purkuleirille osallistuminen on luonnollisesti ilmaista.

Viralliset ja kauniit Väiski 2005 -t-paidat ovat nyt
tilattavissa!
Jo tuttuun tapaan Väiskillä on
oma leiripaita. Sen voi tilata
etukäteen netistä osoitteesta
http://www.papa.partio.ﬁ/ept/
vaiski. Etusivulla on linkki ”Leiripaitatilaus”. Tilauksen tekoon
tarvitaan vain ilmoittautumistunnus Suomen Partiolaisten jäsenkortista.
Paidat ovat laadukkaita Fruit of
the Loom -merkkisiä muotoon

Väiskillä on vierailupäivä
lauantaina 6.8.
Leiriläisten sukulaiset ja ystävät
ovat jälleen tervetulleita tutustumaan leirin meininkiin.
Vierailupäivään on yhteiskuljetuksia Espoosta, mutta vieraat
voivat tulla myös omilla autoilla.
Leiriportit aukeavat vieraille klo
12 ja päivä päättyy klo 17. Hinta
yhteiskuljetuksella tuleville on 10
€/istuin ja autolla tuleville 5 € + 5
€ parkkimaksu/auto. Ilmoittautumiset siis Väiskin sivujen kautta.

ommeltuja ja esikutistettuja
t-paitoja. Naisille on oma lady-ﬁt
-malli. Väiskiä paidassa edustaa
vasemman hihan tyylikäs painatus.
Paidan hinta on 8 €, joka maksetaan lippukunnan tilille lpk:n
ohjeiden mukaan.
Paidat jaetaan sellaisen tilanneille leirin aluksi omissa savuissa.

Lentisturnaus

EPT järjestää perinteisen
lentisturnauksen sijaan tänä vuonna

RANTALENTISTURNAUKSEN
SUNNUNTAINA 12.6.05
KLO 15.00 ALKAEN
Merkitse siis päivämäärä kalenteriisi ja kerää oma
joukkueesi kasaan. Paikanpäällä on luvassa myös
muuta kesäistä ohjelmaa, joten vaikka pallo ei
pysyisi kourassa, olet enemmän kuin tervetullut
paikalle.
Lisätietoja seuraavassa EPT
tiedottaa numerossa tai Marjukalta
(marjukka.ilmanen@ky.hkkk.fi).
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Hallituksen kootut
TAPAHTUMAT:
Espoon Punanen

Pinkki

Vuoden 2005 kilpailun järjestelyvuorossa on Tapiirin rypäs. Hallitus nimesi kisatoimikunnan helmikuussa. Kilpailunjohtajana toimii
Marko Tammivuori ja varajohtajana Kati Palsanen, molemmat Tapiolan Metsänkävijöistä. Kilpailun
järjestelysihteerinä toimii Aaka
Pikkutupa Hakasiskoista.

Ensi syksyn Pinkin järjestelyvuoro on
Lommon ryppäällä. Kilpailun suunnittelun ovat aloittaneet Marjukka Ilmanen ja
Anna Munsterhjelm Olarinmäen Samoojista.
Kiva-talousilta
EPT:n talousryhmä järjestää Kivan talousillan 26.4. aiheina varainhankinta ja
verotus. Koulutus on avoin kaikille PäPalaisille.

Kilpailijoiden toiveesta mahdollinen yhteiskuljetusmaksu sisällytetään tänä vuonna kilpailumaksuun.
Sählyturnaus

Muuta:
Kevätkokous hyväksyi 16.3. EPT:n toimintakertomuksen ja tilinpäätöksen vuodelta 2004 sekä myönsi hallitukselle vastuuvapauden.

Sählyturnaukseen osallistui maaliskuussa yhteensä kahdeksan joukkuetta seitsemästä lippukunnasta.
Turnauksen järjestelyistä vastasi
Timo Piepponen Lounapartiosta. Turnauksen voitti Pitkäjärven
Vaeltajien joukkue.

Hallitus päätti, että ryppäät saavat tänä
vuonna niin halutessaan kierrättää vjkurssien rahaliikenteen EPT:n tilin kautta ilman kustannuksia. Tällöin kurssin
laskujen ja tilitysten maksaminen sekä
lippukuntien laskutus hoidetaan EPT:n
toimistolta.

Lumiveistoskisa
Sudenpenturyhmä järjesti maaliskuun alussa lumiveistoskisan Leppävaaran uimahallilla. Kilpailuun
osallistui lähes sata partiolaista 14
joukkueessa. Kilpailun voitti Mastonvartijoiden joukkue.

Kevään EPT-tiedotteiden monistus päätettiin siirtää yESBOxista Juutiprinttiin
paremman painolaadun turvaamiseksi.
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Kivaa taloutta

(37Q

KIVA TALOUSILTA
NHOOR
SLLULQWRLPLVWROOD /¸QQURWLQNDWX'

LOODQDLKHHQD

LIPPUKUNNAN
VARAINHANKINTA

OISKO TEIL
TYHJII
PULLOI?

,OODQDLNDQDHVLWHOO¦¦QMD
N¦VLWHOO¦¦QPXXQPXDVVD
VHXUDDYLDDVLRLWD
PLWHQYDUDLQKDQNLQQDVWD
VDDWXMDUDKRMDN¦VLWHOO¦¦Q
YHURWXVMDYHURLOPRLWXV
YHOYROOLVXXV
HQQDNNRSHULQW¦UHNLVWHUL
7DORXVU\KP¦WDUMRDDNDKYLD
MDSXOODD

.LYDWDORXVLOWDRQK\¸G\NVL
NDLNLOOHOLSSXNXQQDQUDKD
DVLRLWDKRLWDYLOOHUDKDVWRQ
MDWDORXGHQKRLWDMLOOH
OLSSXNXQQDQMRKGROOH
KDOOLWXVM¦VHQLOOH
7HUYHWXORD
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Ilmoitustaulu

TULOKSIA
Lumiveistoskisa:

Sählyturnaus:

1. Hurrrikaanit, Mava
2. Hippiäiset, Jäha
3. Pantterinpennut, Lou

1. Pitva
2. Kar-Ka
3. Lou I
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Tapahtumakalenteri
HUHTIKUU

15.4. - 17.4.
15.4. - 17.4.
15.4. - 17.4.
15.4. - 17.4.
15.4. - 17.4.
21.4.
24.4.
24.4.
26.4.
27.4.
27.4.
28.4.

VJ-vihjarit I
Aarteenvartija
VOK teoria
LPKJK II
Erä II
Partiomessu Leppävaaran kirkossa
Paraati
Yrjönpäiväkirkko
Kiva –talousilta / EPT
VOK loppukoe
Ilta AKELOILLE
Sampo salaseura

TOUKOKUU

4.5. - 8.5.
7.5.
11.5.
14.5. - 15.5.
15.5.
27.5. - 29.5.
28.5. - 29.5.

PJ-PK III
Rantatörmä ‘05
Leiriensiapu-ilta
Tähti ‘05
Mylliksen talkoot / EPT
Kalliokiipeily
Kevätregatta

KESÄKUU

10.6. - 12.6.
10.6. - 12.6.
12.6.

VOK käytännön osa
Reporanka 2010
Rantalentisturnaus / EPT

HEINÄKUU

29.7. - 31.7.

Väiskin rakennusleiri

ELOKUU

1.8. - 8.8.
9.8. - 10.8.
26.8. - 28.8.

Väiski / EPT
Väiskin purkuleiri
SP:n suunnistusmestaruuskilpailu

17.9. - 18.9.
9.10.

RETRO - Punkku / EPT
Pinkki / EPT
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TAPIIRI JÄRJESTÄÄ:
17-18.9.2005

Lähettäjä: Espoon Partiotuki ry, Lönnrotinkatu 30 D, 00180 Helsinki

