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2

Pääkirjoitus

Tulin eilen leiriltä. Rinkka on vielä eteisessä ja muut lippukuntalaiset tulevat
kotiin vasta huomenna. Ajatukseni ovat
edelleen Tammisaaressa. Asiaa ei yhtään
auta päivän mittaa tulleet kysymykset
työkavereilta. Miten loma meni? Ai, partioleirillä. No mitä teitte, mitä partiossa
yleensä tehdään? Menikö koko loma siellä?

Päivällä vastaukset jäivät aika lyhyiksi.
Nyt olen kotona ja pohdin edelleen miten
selittää partioleirin taian toiselle. Kaveri
laittoi muutaman kuvan sähköpostilla.
Ehkä niistä löytyisi vastaus ongelmaan?
Kuvat pyörivät edessäni ja totean kuten
monta kertaa ennenkin. Partioleiristä voi
kertoa palasia sieltä täältä, mutta sitä
ei voi selittää kokonaan sellaiselle joka
ei koskaan ole ollut mukana. Mikään ei
korvaa leiritunnelmaa; yhteisiä nauruja,
iltanuotion viimeistä laulua, ilon kyyneleitä kun saa jakaa ansiomerkin sellaiselle
joka oikeasti ansaitsee sen, sisaruspiiriä,
yhteistyötä yli ikärajojen, onnistumisen
iloa, villiä toimintaa ja niitä viimeisiä halauksia kun leiriltä lähtee kotiin.

Olisin halunnut vastata lyhyesti ja ytimekkäästi, mutta sanoja ei vaan löytynyt
(ei, se ei ainoastaan johtunut puuttellisista englanninkielen taidoistani :). Mieleeni juolahti hissitarina, mutta torjuin
ajatuksen samantien. Miten saisin heidät
ymmärtämään miten hienoa on lomapäivänä herätä aikaisin kovaäänisen torven
tööttäykseen ja pulahtaa jääkylmään
mereen? Miten selittää miten hauskaa on
suunnistuslippujen vieminen metsään sateessa, tulen sytyttäminen, vessakuoppien
kaivaminen tai kaislikkoon uponneiden
puutarhasaksien perään sukeltaminen?

Yritän painaa tämän vuoden muistot tiukasti mieleen. Niitä tarvitaan vielä kun
syksy pimenee ja talvipakkanen nipistelee
poskia. Auringonlasku, mäntyjen humina
ja 70 hymyssä suin nukahtavaa partiolaista... Olisinpa vielä tänä iltana siellä.

Olisin tietysti voinut vain kertoa sattumanvaraisesti ohjelmapisteitä viikon varrelta; trangiakakun leipominen, yösuunnistus, teräsmieskisa, aarteenmetsästys,
yöpyminen itsetehdyssä laavussa rakovalkean äärellä... mutta ei. Se ei vieläkään
olisi selittänyt miksi halusin viettää koko
lomani metsässä.

Toivottavasti sinäkin ehdit leireillä.
Intoa syksyyn,
Cilla
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Mitä olet partiossa oppinut? Erätaitoja, varmasti. Ryhmätyötaitoja,
todellakin. Ehkä jopa putkitöitä, saneerausta, ruuanlaittoa, logistiikkaa,
ensiapua, johtamista ja paljon muuta.
Mutta nyt eteesi aukeaa tilaisuus, jossa pääset näkemään ja
kokemaan jotain ennen kuulumatonta.
Espoon Partiotuki etsii sinua, puheenjohtaja.
EPT:n puheenjohtajana pääset aitiopaikalle päätöksenteossa,
isot ympyrät aukeavat toden teolla, luot kontakteja
jopa partion ulkopuolisiin isoihin kihoihin. Pääset
myös johtamaan yhden hienoimman porukan,
hallituksen, työskentelyä ja kantamaan kaulassasi
kultareunuksista huivia!
Mikäli tunnet olevasi henkilö tähän hommaan,
soita heti, sillä nopean tilaajan etuna saat vielä
mahdollisuuden kehittää EPT:stä jäseniensä
näköisen yhdistyksen.
Mikäli tämäkään ei sinua vielä
vakuuta hakemaan hommaa, johon
monet ovat yrittäneet juurtua,
niin soita, kerron hommasta
kaiken mitä haluat tietää (ja
ehkä jos kiltisti pyydät, niin
niitäkin yksityiskohtia,
mitä et välttämättä olisi
halunnut...).
Terveisin
Heikki Laine
Puheenjohtaja
050-61860
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Tsädä

Mieti, missä pääset vaikuttamaan itseäsi koskevista asioista?
Oppimaan todella paljon uutta, kutakuinkin kaikesta?
Tapaamaan todella paljon uusia, hyviä tyyppejä?
Kehittämään ja jalostamaan villeimmät ideasi todeksi?
Ja kaiken lisäksi pitämään hauskaa?
No vastaus on tietenkin EPT:n hallituksessa!
Espoon Partiotuki etsii neljää uutta hallitusjäsentä vaikutusvaltaiseen,
iloiseen joukkoonsa, vuodenvaihteessa lopettavien tilalle. Me uskomme
vakaasti, että Sinä olet etsimämme henkilö, olethan jo EPT:n tärkeimpiä
tyyppejä lukiessasi tätä tiedotetta.
Hallituspesti pitää sisällään kaksi todella antoisaa vuotta, joiden aikana
pääset todellakin tekemään kaikkea tuota edellä mainittua. Ainoa
vaatimus on, että olet pj-kurssin käynyt tahi sen ikäinen, omaat kokemusta
lippukuntatyöstä ja olet innokas hommaan.
Uudet jäsenet valitaan EPT:n syyskokouksessa 14.11. vaaleilla.

Lisätietoa antaa ilomielin
varapuheenjohtaja
Mökki Kytö
puh. 0440 10 1114.
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Partioasema avaa ovensa Töölössä marraskuussa
PäPa, Espoon Partiotuki, Partiokannus, Helsingfors Svenska
Scouter, Suomen Partiolaiset, Finlands Svenska Scouter,
Uudenmaan Partiopiiri sekä Leirikesä muuttavat lokakuun
lopulla uudelle Partioasemalle. Töölönkatu 55:ssä sijaitsevan
funkkisrakennuksen remontti on edennyt aikataulussa, ja
sisätilat kalustetaan lokakuun alussa.
Loka-marraskuun vaihteessa muutto näkyy toimistolla.
Kokoustilat ovat poissa käytöstä 22.–31. lokakuuta, ja PäPan
toimisto on kokonaan kiinni 25.–31. lokakuuta.
Partioasema avaa ovensa marraskuun ensimmäisenä päivänä,
ja avajaisjuhlallisuuksia päästään viettämään 11. joulukuuta.
Uusien tilojen aukioloajoista ja käyttökoulutuksesta tiedotetaan
myöhemmin syksyllä.

TAPAILU
Tapiolan keskustassa tapahtuu
lauantaina 6.10. klo 12.00 alkaen.
Tule kiertämään rasteja ja katsomaan
mitä partio on.
Tapailu on tarkoitettu sekä partiolaisille
että partiosta kiinnostuneille.
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AQUA PINKKI 
Elli kutsuu kaikki espoolaiset ja kauniaislaiset, suomen- ja
ruotsinkieliset laumat sekä ensimmäisen vuoden vartiolaiset
viettämään unohtumatonta kisapäivää.
Kilpailu järjestetään 7.10.2007 Espoon Keskuksen
lähimaastossa.
SARJAT:
Sudarit: Suosittelemme lauman kooksi max. 10 sudaria +
johtaja
(tällöin jokaiselle lapselle riittää tehtävää).
Muunkin kokoiset laumat ovat toki tervetulleita.
Vartiolaiset: Suosittelemme vartion kooksi 5-7 ensimmäisen vuoden
vartiolaista + johtaja.
ILMOITTAUTUMINEN:
Kilpailumaksu on 20 €/kisavartio. EPT tukee 10 € :lla kisavartioita, joiden kaikki
jäsenet ovat EPT:n alueen lippukunnista, jolloin kisamaksuksi jää 10 €. Maksusta
lähetetään lasku erikseen lippukunnan taloudenhoitajalle.
Ilmoittautuminen lähetetään EPT:n toimistolle:
Espoon Partiotuki ry/Pinkki, Lönnrotinkatu 30 D, 00180 Helsinki tai sähköpostilla ept@
ept.ﬁ siten, että se on perillä viimeistään perjantaina 21.9.2007.
Ilmoittautumisesta tulee ilmetä ainakin seuraavat tiedot:
- lauman/vartion nimi ja arvioitu koko, lippukunta sekä sarja
- mukaan lähtevän johtajan yhteystiedot
(nimi, puhelin, osoite ja mahdollinen s-posti)
LISÄTIETOJA:
Kaikille ilmoittautuneille lähetetään kisakirje. Lisätietoja ennen kisakirjeen saapumista voi
tiedustella kisanjohtajalta:
Satu Salmi (Mekä) 044511 4403 tai virstapylvas@hotmail.com
Seuraavalle sivulle on tehty, teitä johtajia ajatellen, valmis lappu kisasta, jonka voitte
täydentää sopimaan vartionne/laumanne tarpeisiin, monistaa ja lähettää lasten mukana
kotiin JO SYKSYN ENSIMMÄISISSÄ KOKOUKSISSA. Tämä lappu on siis täysin teitä
varten; me emme niitä halua!
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AQUA PINKKI ..
Laumamme/vartiomme ____________________ ilmoittautuu mukaan
Espoon Partiotuki ry:n järjestämään leikkimieliseen kilpailuun, joka järjestetään
Espoonkeskuksen alueella sunnuntaina 7.10.
Kilpailu alkaa aamupäivällä, ja kotiin palataan taas ennen pimeän tuloa.
Pinkissä lauma/vartio kulkee koko ajan tutun johtajan valvovan silmän alla. Reitin pituus
on lapsille sopiva, ja se kuljetaan merkattua reittiä pitkin, joten mitenkään ei voi eksyä!
Matkan varrella suoritetaan hauskoja tehtäviä yhdessä. Matkalla tarjoillaan
kuumaa kaakaota ja maalissa odottaa maittava ruoka!
Kilpailuun osallistuminen maksaa ____euroa/lapsi.
Mukaan tarvitaan:
- lämpimät ulkoiluvaatteet ja sadevarusteet
- tukevat kengät
- retkieväät päiväksi
- tyhjä jätesäkki
- täytetty juomapullo
- ruokailuvälineet (ja niille oma pussi)
- pakkaa tavarasi esimerkiksi koulureppuun, jota on helppo
kantaa koko päivä mukana
Tarkempaa tietoa Pinkistä saa lauman- /vartionjohtajalta ennen kilpailua.

PALAUTA ALLA OLEVA LAPPU JOHTAJALLESI VIIMEISTÄÄN _________

Lapsemme________________________ saa luvan osallistua
Aqua Pinkkiin 7.10.2007.
Terveydentilassa huomioitavia seikkoja:________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
Huoltajan allekirjoitus:___________________________________________________

AQUA PINKKI ..
Vi bjuder in alla vargungar och första årets patrullscouter i
Esbo och Grankulla till den roliga tävlingen Espoon Pinkki.
Vi tävlar i Esbo Centrum. Tävlingen är helt tvåspråkig (alltså
på svenska och ﬁnska).
SERIER:
Vargungar: max 10 vargungar + en ledare (rekommendation).
Flockar av annan storlek är också välkomna.
Patrullscouter: 5-7 (rekommendation) första årets patrullscouter
+ en ledare (eller EP). Andra storlekars patruller är också välkomna, men
man måste vara första årets patrullscout. Patrullscouterna går lite längre
väg och har några kontroller mera än vargungarna.
ANMÄLAN:
Deltagaravgiften är 20 euro/lag. Räkningen kommer med infobrevet som
skickas till ledarna. Patruller vars alla medlemmar hör til EPT stöds med 10 euro.
Skicka ett brev till Esbo Scoutstöd´s kansli (EPT/Pinkki, Lönnrotsgatan 30 D,
00180 Helsingfors) eller e-post till ept@ept.ﬁ så att det är framme senast på fredag
21.9.2007.
Brevet bör innehålla:
Flockens/patrullens namn, ungefärlig storlek, kår och serie
Ledarens namn, adress, telefonnummer och e-post adress om det ﬁnns.

FRÅGOR:
Mera info skickas åt de anmälda lagens ledare, men arrangörerna svarar gärna på frågor
(på ﬁnska):
Satu Salmi (Mekä) 0445114403, virstapylvas@hotmail.com
För att göra livet lättare för ledarna ﬁnns på föregående sida en färdig modell
på infolapp. Den kan fyllas i så att den passar den egna ﬂockens behov,
kopieras och skickas hem med vargungarna genast på höstens första möte.
Anmälningslapparna är alltså för kåren, skicka dem inte till oss.

AQUA PINKKI ..
Vår ﬂock/patrull______________________________
kommer söndagen den 7 oktober att delta i den roliga tävlingen Iso Pinkki. Platsen är i
Esbo Centrum med omgivning och arrangören Esbo Scoutstöd (EPT). Tävlingen börjar på
förmiddagen och slutar innan det blir mörkt.
Under tävlingen rör sig ﬂocken/patrullen hela tiden tillsammans med sin ledare. Banan
är lämpligt lång och utmärkt med snitslar. Under vägen utför man tillsammans skoijiga
uppgifter. På vägen serveras varm choklad och i målet mat.
Att delta i tävlingen kostar ___ euro / man.
Med behövs:
varma utkläder och regnkläder
stadiga skor eller stövlar
färdkost för en dag
svart sopsäck
saftﬂaska med innehåll
egen mugg, tallrik och sked
packa sakerna i en ryggsäck så att de är lätta att
bära under dagen

Mera info om t.ex. samlingstid och –plats ges i god tid före tävlingen.

FYLL I ANMÄLNINGSLAPPEN OCH HÄMTA DEN TILL MÖTET SENAST DEN ___

Vargungen/scouten _____________________________
får delta i tävlingen Aqua Pinkki 7.10.2007.
Saker som ledarna borde veta: _______________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
Målsmans underskrift: ________________________________________
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sähköpostilistat alueille,
ryhmille ja
tapahtumille

Joonas Hirn (KiPi, 040-763 4142 joonas.hirn@papa.partio.net)

nettisivujen
tarjonta ja
tekniikka

dotus?
taako tie !
Kiinnos
kaan
Tule mu

tiedotteen
taitto
järjestösihteerin
keräämästä
materiaalista

Pekka Manner (LEV)

Cilla Björkqvist (MuHö)

taittotyöpaja
lippukuntalehtien
tekijöille

avustaminen
tapahtumien
nettisivujen
kanssa

Salla Lönnberg (KaVa)

tilan
tarjoaminen
lippukuntien ja
alueiden nettisivuja
varten?

Kuulumisia
ALUETYÖ
» Lpkj-klubi järjestettiin toukokuussa Oittaalla. Ohjelmassa oli vapaamuotoista yhdessäoloa
pelien, ruoan ja saunomisen merkeissä. Mukana oli yhteensä 17 lippukuntatoimijaa ja
aluekummia.
» Toiveita ja ideoita syksyn lpkj-klubin ohjelmaksi voi ehdottaa aluekummeille!
» Syksyn aluetapaamiset järjestetään syyskuun loppupuolella. Samalla päättyy myös keräilykorttien vaihto. Ahkerimmat korttien keräilijät palkitaan Pinkin lähdössä 7.10

TAPAHTUMAT
» Elokuinen rantalentisturnaus jouduttiin peruuttamaan osallistujien vähäisyyden vuoksi.
Partiolaisia kehotetaankin toimimaan aktiivisesti ja ilmoittautumaan ajoissa:
» HuhuPunkkuun, joka järjestetään 15.-16.9. Ilmoittautuminen tapahtuu sähköisesti Polkuun nettisivujen www.punkku.ept.ﬁ kautta tai sähköpostitse toimistolle ept@ept.ﬁ.
» Ilmoittautumisaikaa on 31.8. asti ja jälki-ilmoittautua voi 9.9. asti. Kilpailumaksu on 60
€/vartio. Jälki-ilmoittautumismaksu on 120 €/vartio.
» EPT tukee alueensa vartioita valkoisessa, keltaisessa ja punaisessa sarjassa 30 €:lla.
» Merkitse kalenteriisi myös Punkun palkintojenjakopäivä 19.9. Kiertopalkintoja odotetaan
viime vuoden mestareilta toimistolle viimeistään ma 3.9.
» AquaPinkkiin on aikaa ilmoittautua pe 21.9. asti. Pinkki järjestetään tänä vuonna Espoon
Keskuksessa 7.10. Pinkin johtajana häärii Satu Salmi Mesikämmenistä apunaan Ville ”Vipi”
Lahti Kivenlahden Piilevistä.
» Vinkuli järjestetään jälleen hiihtolomalla. Tällä hetkellä etsitään tekijöitä leiritoimikuntaan.

VAELTAJALEIRI VIMMA
» Vaeltajaleiri Vimma onnistui mallikkaasti. Kesäkuun alun helteisellä viikolla Luukin maisemissa nautti hauskasta leiriohjelmasta noin sata EPT:läistä partiolaista.
» Vimman viimeisiä löytötavaroita voi kysyä EPT:n toimistolta 14.9 asti.
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MYLLIS JA DÅVARI
» Mylliksen katto on kunnostettu kesän aikana. Myös imeytysjärjestelmät valmistuvat lähitulevaisuudessa.
» Majoilla on paljon vapaita vuoroja, niitä voi varata ja tiedustella EPT:n toimistolta.

SYYSKOKOUS
» EPT:n syyskokous käydään 14.11. klo 19.00. Paikkana on luultavasti uunituore Partioasema
Töölönkadulla.
» Tällä hetkellä on käynnissä uusien hallitusjäsenien rekrytointi, joten mikäli tunnet kiinnostusta toimia keskeisessä pestissä EPT:ssä, kyselethän tarkemmin pestin sisällöstä nykyisiltä
hallituksen jäseniltä tai järjestösihteeriltä.
» Hallitukseen kuuluu puheenjohtaja ja 8 jäsentä. Hallitusjäsenien kausi kestää kaksi vuotta ja
paikoista neljä tulee vuosittain avoimiksi. Puheenjohtajan vaali käydään joka vuosi.

OEK-LAULUKIRJA

» Laulajia, soittajia, huutajia, leikkijöitä… etsimme innokasta ryhmää sekä ryhmän vetäjää
OEK-laulukirjan seuraavan painoksen tekemiseen! Ilmoittaudu tai kysele lisää Annukalta.
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Vinkuli -08
Räntäsade kastelee ristisanatehtävät, joita leiriläiset
täyttävät itkua tuhertaen tylsillä lyijykynillä. Silläkään
ei ole niin väliä, koska pimeyden vuoksi kirjaimet eivät
kuitenkaan osu kohdalleen ruutuihin. Tylsistynyt johtaja,
joka on turhaan harhaillut sekavalla leirialueella
löytämättä samanhenkisiä tovereita, puristaa kylmettyneen
kätensä nyrkkiin ja tekee
päätöksensä: Tällaista leiriä ei kannata tehdä.
Tehdään siis Vinkuli 08 hiihtolomalle. Reipasta EPT:
läistä meininkiä, vauhtia ja vaarattomia tilanteita.
Leiritoimikunnan haku on nyt tosissaan käynnissä. Nyt
puhelin, sähköposti ja savumerkit laulamaan. Vielä ennen
Punkkua otetaan käyttöön rajummat otteet, että päästään
vinkkaamaan kulia ensi talvenakin.
Teemu
EPT:n hallituksen Vinkuli yhdysmies
Teemu.Penttila@papa.partio.net

Kuulin huhua, että nyt kannattaa lähteä Punkkuun…
Ilmoittautuminen on auennut osoitteessa www.punkku.ept.ﬁ
ja se on auki aina 31.8. asti. Sen jälkeen on aikaa vielä jälkiilmoittautumiseen, mutta sitten maksu on kaksinkertainen eli 120
euroa.
Ja erityisesti Punkkuun kannattaa lähteä EPT:läisten valkoisen,
keltaisen ja punaisen sarjan vartioitten, sillä näiden onnekkaitten
osallistumismaksua EPT tukee 30 eurolla per vartio.
HuhuPunkun tehtäväluettelo julkaistaan elokuun lopulla.
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Vimma

Tsau jäbä,
Mitäs oot duunannu? Mul on ollu törkeen siisti kesä.
Olin kesäkuun ekan viikon siel Vimmalla, se oli se partsaleiri
Luukissa. Siel oli 100 espoolaista vaeltajaa ja johtajaa, kaikki
just parhait tyyppei.
Oli niin törkeen siisti viikko, tehtiin kaikkee mageet niinku sai
kirjotella vessan seiniin ja mutapainii ja joka ilta oli bileit eri teemoilla ja sillee. Ja oli niin siistii eräilymeininkii, meitsi ryydytti
muut haikilla niin kuus nolla!
Tapasin yhen kivan mimmin, ollaan nähty leirin jälkeenki ja hyvältä vaikuttaa... Syksyllä on kai viel jotku kaatajaiset kaikille
leiriläisille, venaan iha sikana et nään kaikki muutki tyypit taas.
Arskaraidat ei o vielkää haalistunu. Saleen kestää seuraavaan
Vimmaan asti. Millon se muuten on? Toivottavasti ihan sika
pian, koska tää oli jotain spessuu.
Tuu säkin messiin ens kerral, Vimma oli iha parasta!
Partiovasemmal,
Lökä
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