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Seuraava EPT-tiedottaa ilmestyy alkusyksystä.
Latomo toivottaa kuumaa kesää!

JULKAISIJA
PAINOS
PAINOPAIKKA
TOIMITUS
ULKOASU
AVUSTAJAT

Espoon Partiotuki ry.
800 kpl
Juutiprint
Aliisa Kujala
Joonas Hirn, Pekka Manner
Pekka Antila, Niilo Ikonen,
Marjukka Ilmanen, H. Kani,
Venla Kemppainen, Ida Kukkapuro, Anna Munsterhjelm, Marja Laukkanen, Aaka Pikkutupa,
Ari Vänskä
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ESPOON PARTIOTUKI RY.
Puheenjohtaja
Järjestösihteeri
Toimisto

Pankkitili

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

Aurinko, oi ihana aurinko!
Maaliskuussa Karibialla aurinko
paahtaa suomalaista valkoista ihoa.
Linnut laulavat palmujen latvoissa
ja meriveden lämpötila lähentelee
linnunmaitoa. Kuuma kesä – se
ilmiö, joka Suomen loputtomalta
tuntuvassa talvessa aina välillä pääsee unohtumaan.

Ja tietenkin odotan jo Väiskiä. Neljättä Väiskiäni. Sitä kun metsä täyttyy iloisista partiolaisista, kaikkialta
kuuluu vasaran kolketta kun metsään
pystytetään pientä kaupunkia, iloista
naurua, aurinkoa rannalla, iltanuotiota huutoineen, hiljenevää kesäiltaa,
jona saa kömpiä telttaan kavereiden
kanssa juoruamaan ennen nukahtamista ja tietenkin sitä, että seuraavana aamuna on taas uusi leiripäivä.
Kesäleiri kuuluu partiolaisen kesään.
Tänä vuonna se on Väiski.

Tänään Espoossakin paistaa aurinko. On toukokuu ja näin ensimmäiset hiirenkorvat koivuissa. Tienpientareella näkee harvakseltaan
pieniä keltaisia pisteitä, leskenlehtiä.
Viikonloppuna sitruunaperhonen
lenteli ikkunan ulkopuolella. Pian
meilläkin on kesä! Maltan tuskin
odottaa.

Aurinkoista alkukesää ja tavataan
Väiskillä!
Venla

Kesä on antoisaa aikaa myös partiossa. Partio ei suinkaan ole kesällä
kiinni. Vaikka laumojen ja vartioiden viikoittaiset kokoukset ovatkin
kesätauolla eikä kursseja tai retkiäkään juuri järjestetä, tapahtuu partiossa kesälläkin. Viime sunnuntaina
olin pystyttämässä lippukuntani veneeseen mastoa, jotta kesällä pienet
ja vähän suuremmatkin partiolaiset
pääsisivät Suomen kauniiseen saaristoon.
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Hallituksen kootut
PITKÄNTÄHTÄIMEN SUUNNITELMA

PINKIN JOHTAJAT

Hallitus on laatinut Espoon Partiotuen pitkäntähtäimen suunnitelman, joka ohjaa vuosittain syyskokouksessa vahvistettavan Visin ja
toimintasuunnitelman laatimista.
Suunnitelma noudattelee SP:n teemaa. Tavoitteina on muun muassa
partio-ohjelman käytön tukeminen
lippukunnissa ja mahdollisuuksien
järjestäminen partion harrastamiseen tasaisesti ympäri Espoota.

Lommon järjestämän ensi syksyn Pinkin
johtajaksi on nimetty Anna Munsterhjelm ja varajohtajaksi sekä talouspäälliköksi Marjukka Ilmanen. Molemmat
ovat Olarinmäen Samoojista.

TUKEA USKONTOKASVATUKSEEN
Hallitus muistuttaa lippukuntia siitä, että
alueiden seurakunnista saa tukea lippukunnissa tehtävään uskontokasvatukseen. Seurakunnilla on paljon hyödynnettävää materiaalia ja lisäksi seurakunnista
voi pyytää apua esimerkiksi hartauksien
järjestämiseen.

KASKENPOLTTAJAT
Eestinkalliossa käynnistettiin 11.4.
uusi lippukunta. Lippukunta on
aiemmin Latokaskessa toiminut
Kaskenpolttajat, joka muutaman
hiljaiselon vuoden jälkeen käynnistettiin nyt uudelleen. Kaskenpolttajat aloittavat toimintansa Eestinkalliossa syksyllä ainakin yhdellä
laumalla ja yhdellä vartiolla. Lippukunnanjohtajana uudessa lippukunnassa toimii Mikko Kari ja
varajohtajana Hanna Rouhiainen.
Lippukunnan johtajisto koostuu
pääasiallisesti alueen lasten vanhemmista, mutta mukana on myös
muutamia nuoria.

TAPAILU
Tämän vuoden Tapailu on suunnitelmissa järjestää syyskuun alussa Leppävaarassa Tapiolan alueen lippukuntien keskittyessä Punkun järjestelyihin.

VINKULI 2006
Hallitus asetti tavoitteeksi, että talvella
2006 espoolaiset pääsisivät jälleen Vinkuli-talvileirille, joita on järjestetty noin joka
toinen vuosi. Leirille etsitään johtajaa kesän 2005 aikana. Kiinnostuneet voivat
ilmoittautua Venla Kemppaiselle.

EPT:n toimisto on kesälomalla 24.6.-11.7.2005
PäPan toimisto on kesälomalla koko heinäkuun ajan, joten varmistathan
etukäteen että joku EPT:stä on varmasti paikalla kun olet tulossa käymään!
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Hallitusvaalit

Espoon Partiotuen toiminnan tarkoituksena on tukea Espoon ja Kauniaisten alueen
lippukuntia. Toiminta on pitkälti erilaisten tapahtumien, kilpailuiden ja leirien organisointia. Hallitus ei itse vastaa kaikista järjestelyistä, vaan toimii käynnistävänä
voimana. Jokavuotisia tapahtumia ovat pt-kisa Espoon Punanen ja sudenpentukisa
Pinkki. Näiden lisäksi EPT järjestää esimerkiksi ohjelma- ja urheilutapahtumia
sekä lippukunnanjohtajaklubeja ja vastaa lippukuntien tueksi tehtävästä aluetyöstä
toiminta-alueellaan. Joka toinen vuosi järjestetään Vinkuli-talvileiri ja joka neljäs
vuosi Väiski-kesäleiri.

Espoon Partiotuen hallitukseen valitaan syyskokouksessa
lokakuussa 2005

PUHEENJOHTAJA JA
NELJÄ HALLITUSJÄSENTÄ.
Puheenjohtaja valitaan vuodeksi ja hallitusjäsenet
kahdeksi vuodeksi kerrallaan.

Lisätietoja sekä puheenjohtajan että hallitusjäsenten tehtävistä antavat EPT:n puheenjohtaja Pekka Antila (pekka.antila@papa.partio.net,
040 561 5002) sekä kaikki hallitusjäsenet (ks. hallitusjäsenten yhteystiedot EPT:n www-sivuilta: www.papa.partio.ﬁ/ept).
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PHJ

”Vain vaelluksen
jälkeen olet tuntenut itseni näin
hehkeäksi.
Suosittelen
PHJ™-ohjelmaa
jokaiselle vaeltajalle ja johtajalle!”
-A. Vänskä,
Potkan pitkäaikainen potilas

Oletko kyllästynyt pohtimaan elämän tarkoitusta?
Oletko uupunut kaupunkielämän vilinään?
Haluaisitko ottaa rennosti ja palata elämän perusasioden äärelle?
Haluatko pitää hauskaa?
Jos vastasit yhteenkin kysymykseen ”KYLLÄ!”, tiedämme sinulle sopivan ratkaisun.
EPT:n koulutusryhmä Potka on spesialisteineen kehittänyt mullistavan ja
tehokkaan keinon ratkaista kaikki ongelmat. Hoito on nimeltään:

PHJ™
(PAINU HELVETIn järvelle™)
Hoitojakso järjestetään 19.-23.10.2005
Hoito on partiolaisille ILMAINEN,
vain kuljetukset ja ruoat joudut kustantamaan itse.
Vaeltajat ja johtajat!
Ilmoittautukaa toimistolle 25.9. mennessä.
Lisätietoja Potkalta (idakukkapuro@luukku.com)
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Lentisturnaus

PALLO HUKASSA?
VAI SITTENKIN VERKOSSA?
EPT järjestää perinteisen
lentisturnauksen sijaan tänä vuonna

RANTALENTISTURNAUKSEN
SUNNUNTAINA 12.6.05
KLO 15.00 ALKAEN
MATINKYLÄN RANNASSA
Turnaus pelataan lentopallon säännöillä ja 5 hengen
joukkueissa. Tapahtuma on ilmainen ja tarjolla pientä
purtavaa.
Paikanpäällä on luvassa myös muuta kesäistä ohjelmaa,
kuten neppausta ja limboa. Älä siis jää kotiin, vaikka pallo
ei pysyisi kourassa!

TULE JA NÄE EPT:N KUUMIMMAT
BIKINIMIMMIT JA RANTALEIJONAT!
Ilmoita joukkueesi EPT:n toimistolle 6.6.
mennessä.
Lisätietoja saa Marjukalta (marjukka.ilmanen@ky.hkkk.fi).
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VÄISKI-UUTISET
12.05.2005
JOHTAJIEN JÄLKI-ILMOITTAUTUMISMAKSUA
ALENNETTIIN
Leiritoimikunta päätti asiaa hyvin vähän aikaa pohdittuaan, että johtajat voivat jälki-ilmoittautua normaalin ilmoittautumisen hinnalla.
Näin nuoret johtajat eivät joudu rahallisesti kärsimään vaikkapa
siitä, etteivät tienneet elokuun kesätyötilannettaan vielä maaliskuun
lopulla. Toisaalta päätös sai tukea leirin suureksi varmistuneesta
osallistujamäärästä.
Jälki-ilmoittautuminen tehdään kuten normaali ilmoittautuminenkin
ilmoittautumislomakkeella lippukunnan yhteyshenkilölle. Lisäohjeita
netissä.
Jälki-ilmoittautuminen päättyy 27.5.
Jälki-ilmoittautumishinnat:
vaeltajat ja johtajat 115 €
vartiolaiset 135 €
sudenpennut 115 €

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 ilmoittautumistunnus SP:n jäsenkortista tai ensimmäisen leirikirjeen osoitekentästä.
Tilaa oma Väiski-paitasi 27.5. mennessä!
Ilmoittaudu raksalle ja purulle 19.6. mennessä!
Ilmoittaudu vierailupäivään 19.6. mennessä!

ILMOITTAUTUNEITA NYT NOIN 1620!
Kun jo joitain jälki-ilmoittautumisiakin on leirin rekisteriin tipahdellut, on väkilukumme kasvanut yli 1620. Lopullinen leiriläisten määrä
tiedetään kuitenkin vasta leirillä.

KUKA JÄISI KOKO KESÄKS HIMAAN KYKKIMÄÄN?

VÄISKI-UUTISET
12.05.2005
PÄÄLLIKÖT, SAVUNJOHTAJAT JA LEIRITOIMIKUNTA TAPASIVAT AINON PÄIVÄNÄ 10.5.
Leirilehtemme Ainon nimipäivää vietettiin asiaankuuluvilla pullakahveilla Mankkaan makasiineilla.
Leirinjohtajat Kana ja Sipi kutsuivat paikalle kaikki leirin päällikötason johtajat, savunjohtajat ja leiritoimikunnan. Ohjelmassa oli
kahvittelun ja vapaan jutustelun lisäksi leiritoimikunnan hiillostus- ja
kyselypaneeli sekä erilaisten Väiski-kangastuotteiden painamista.
Paikalla oli myös upea (ja sympaattinen) Väiski-auto, jonka voi nyt
bongata kiertelemässä pitkin Espoota ja Kauniaisia...

LEIRILLÄMME ON SUOJELIJA
Väiski 2005:n virallinen suojelija on Espoon kaupunginhallituksen
puheenjohtaja Jukka Mäkelä. Lisää aiheesta voi lukea leirilehti Ainon
ilmestyttyä.
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Väiskin tiedotus kiittää Väiski-uutisten lukijoita ja toivottaa kaikille
oikein hyvää alkukesää! Tiedotus jatkaa Väiski-propagandan levittämistä netissä sekä leirikirjeiden ja leirilehden muodossa.
Leirillä nähdään!

http://www.papa.partio.ﬁ/ept/vaiski

Retro - Punkku

KILPAILUKUTSU – RETRO-PUNKKU
Tapiolan alueen lippukunnat kutsuvat kaikki PäPalaisten
lippukuntien vartiot kisaamaan Retro-Punkkuun 17.-18.9.2005.
SARJAT
Valkoinen sarja on partiotytöille ja -pojille. Vartioon kuuluu 4 – 6 saman lippukunnan
jäsentä iältään 11 – 13 vuotta, kuitenkin yksi heistä saa olla yli 13 -vuotias. Reitin pituus
noin 10-15 km.
Kultainen sarja
a) on yli 25 -vuotiaille partioveteraaneille. Vartioon kuuluu 2-5 jäsentä. Vartion jäsen
voi olla alle 25-vuotias, mikäli hänen samaan perheeseen kuuluva huoltajansa on mukana vartiossa. Tai
b) on lippukunnan aktiivipartiolaisille tarkoitettu sarja. Vartioon kuuluu kolme jäsentä:
yksi yli 17-vuotias, yksi 14 – 17 -vuotias ja yksi alle 14 -vuotias.
Reitin pituus noin 10-15 km
Punainen sarja on partiopojille. Vartioon kuuluu neljä iältään 13 – 17 -vuotiasta poikaa, joiden yhteenlaskettu ikä on korkeintaan 64 vuotta. Reitin pituus noin 15-25 km.
Keltainen sarja on partiotytöille. Vartioon kuuluu neljä iältään 13 – 17 -vuotiasta tyttöä, joiden yhteenlaskettu ikä on korkeintaan 64 vuotta. Reitin pituus noin 15-25 km.
Harmaa sarja on vähintään 17-vuotiaille vaeltajille ja heitä vanhemmille miespuolisille partiolaisille. Vartioon kuuluu kolme jäsentä. Reitin pituus noin 20-30 km.
Sininen sarja on vähintään 17-vuotiaille vaeltajille ja heitä vanhemmille naispuolisille
partiolaisille. Vartioon kuuluu kolme jäsentä. Reitin pituus noin 20-30 km.
- Iät lasketaan ennen tämän kalenterivuoden alkua täytetyin vuosin.
- Sekavartiot kisaavat poikien sarjoissa.
- Vartiot, jotka eivät täytä sääntöjen ehtoja, kisaavat kilpailun ulkopuolella sarjassa,
johon ovat ilmoittautuneet.
- Kaikilla osallistujilla tulee olla SP:n jäsenmaksu maksettuna!
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Kilpailukutsu
KILPAILUN JÄRJESTÄJÄT
Retro-Punkun järjestävät Tapiolan alueen lippukunnat. Kilpailun johtajana toimii
Marko Tammivuori Tapiolan Metsänkävijöistä ja kilpailun valvojana Matti Rintamäki
Espoon Metsänkävijöistä.
ILMOITTAUTUMINEN
Retro-Punkun ilmoittautumisaika on 1.6.-28.8.2005. Viimeinen ilmoittautumispäivä
on myös viimeinen perumispäivä, jolloin kisamaksun voi saada takaisin.
Vartionjohtajan on kätevintä tehdä ilmoittautuminen nettisivujen kautta Polun lomakkeella ilmoittautumistunnuksen avulla.
www-sivulta:
e-mailina:
postilla:
faksilla:

www.papa.partio.ﬁ/ept/punkku05/
ept@papa.partio.ﬁ
Espoon Partiotuki ry., Lönnrotinkatu 30 D, 00180 Helsinki
6122 4033

Ilmoittautumisesta tulee ilmetä:
• vartion nimi ja edustamanne lippukunta
• sarja
• vartionjohtajan tiedot (nimi, osoite, puh, e-mail)
• vartion jäsenten nimet, syntymäajat ja jäsennumerot
• tieto siitä, haluaako kisakirjeen postilla vai e-mailina
Jälki-ilmoittautuminen
Jälki-ilmoittautuminen on mahdollista 29.8.-4.9. 2005. Tällöin kilpailumaksu on kaksinkertainen vastaavan sarjan normaaliin kisamaksuun verrattuna. Jälki-ilmoittautumista ei voi perua.
Maksuohjeet
ilmoittautumisajan päätyttyä eli ma 29.8. ilmoittautuneiden vartioiden johtajille lähetetään sähköpostilla tarkemmat maksuohjeet (mm. vartiokohtainen viite). Maksun
eräpäivä on ke 31.8. klo 16. Jos maksua ei ole maksettu eräpäivään mennessä, vartion
osallistuminen peruuntuu kisatoimikunnan päätöksellä.
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Retro - Punkku
Jälki-ilmoittautuneet saavat vastaavat maksuohjeet viimeistään ma 5.9. ja eräpäivä on
ke 7.9.)
KILPAILUMAKSU
Valkoinen 70 €
Kultainen 60 €
Punainen/keltainen 65 €
Sininen/harmaa 60 €
Erillistä kuljetusmaksua ei peritä.
KISAKIRJE
Kisakirje ja tehtäväluettelo postitetaan tai lähetetään sähköpostilla ilmoittautuneille
kaksi viikkoa ennen kisaa. Tehtäväluettelo on nähtävissä kisan nettisivuilla.
LISÄTIETOJA
- Retro-Punkun nettisivut: www.papa.partio.ﬁ/ept/punkku05/
- Järjestelysihteeri: Aaka Pikkutupa (aaka_pikkutupa@hotmail.com, 040-52 444 13)
- EPT:n järjestösihteeri: Aliisa Kujala (ept@papa.partio.ﬁ, p. 6122 4035)
RASTIMIEHEKSI / RASTIPÄÄLLIKÖKSI / VALOKUVAAJAKSI/ JOKSIKIN MUUKSI?
Jos et ole lähdössä kisaamaan, ilmoittaudu tekemään kisaa: henkilöstöpäällikkö Hannele Mikkonen (hannele.mikkonen@luukku.com, 0400-623 194)
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Kilpailukutsu

Espoon Retro-Punanen 2005 tehtäväluettelo
Tehtävän nimi
Kätevyys
Vanha merimies
Wilhelm Tell
Bob Marley
Haavi auki
Klapikoppa
Sikorsky 1939
Väinämöinen
Suunnistus
Final Countdown
Sekstantti
Kaupunkisuunnittelu
GhostBusters
Hikinauha
Partiotaidot
Hospitaali
Umlos
Don't worry, be happy
Retro
Vuosi kahdeksanviis
Karjala takaisin
Star Trek
Kouluruokailu
Ihanne
Näköradio
Luonto ja erä
Goretex
Luontopolku
Herbaario
Maa aikojen alussa
Avokallio
Yllätykset
Ampu tulee
Esse
Viva las Vegas
Mielipuoli
yhteensä

Va
21
x

KePu
26
x
x

SiHa
30
x
x

x
x
21
x
x
x
x

x
x
25
x
x
x
x

29
x
x
x
x
x

33
x
x
x
x
x
x
x

Ku
25
x
x
x

x
x

17
x
x

x
23
x
x
x

x
x

x
x

12
x

17
x
x
x
x

x
7
x
x

7
x
x

80

100

(muutokset mahdollisia)
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x
19
x
x
x
x
13
x
x
x
x
120

9
x

x
31
x
x
x
x
x
x
x

15
x
x
x

10
x
x
x
90

Pinkki

pinkki 9.10.05
Mikä sinusta tulee isona? Siltainsinööri tai siivooja?
Presidentti! Haluaisitko kokeilla päivää poliisina tai
puutarhurina? Kaikkien näiden Isojen housuihin
pääset hyppäämään Iso-Pinkissä! Tule kokeilemaan,
haistamaan ja maistamaan eri ammattien omituisuudet!
Suur-Matinkylän lippukunnat kutsuvat kaikki EPT:n
suomen- ja ruotsinkieliset sudenpennut sekä ekan
vuoden vartsulaiset syksyn suurimpaan ja
suosituimpaan
sudariskabaan
Pinkkiin.
Leikkimielinen Pinkki kisataan Keskuspuistossa

sunnuntaina 9.10.2005.
Pinkissä on kaksi sarjaa: sudenpennuille ja
ensimmäisen vuoden vartiolaisille. Ryhmän suositeltava
koko on 5-10 lasta johtajineen, isommat laumat voivat
mahdollisuuksien mukaan jakautua kahtia.
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Pinkki
Lauman/vartionjohtaja, ilmoita ryhmäsi 23.9.
mennessä EPT:n toimistolle joko sähköpostilla
ept@papa.partio.fi tai postitse Lönnrotinkatu 30D, 00180
Helsinki. Kerro ilmoittautuessasi ryhmän nimi,
lippukunta, arvioitu koko ja sarja sekä mukaan lähtevän
johtajan yhteystiedot (nimi, osoite, sähköpostiosoite ja
puhelinnumero).
Ilmoittautuneille
lähetetään
syyskuun lopussa kisakirje ja ohjeet kilpailumaksun
(20 €) maksamisesta.

Tahdotko tietää enemmän? Kysy ihan mitä vaan,
kisanjohtajat Anna (anna.munsterhjelm@pp.inet.fi, 040
5879514) ja Marjukka (marjukka.ilmanen@ky.hkkk.fi,
050 3217307) tietävät vastauksen.

Koeaja huikaisevan häikäisevän helmeilevä
Pinkki 2005 meidän kanssamme!
Tee Iso-Pinkin pinkeä kisatoimikunta
Anna, Marjis, Cilla, Johku, Hanne, Nansu, Jarkko ja Anu

mikä sinusta tulee isona?
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Lähettäjä: Espoon Partiotuki ry, Lönnrotinkatu 30 D, 00180 Helsinki

