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Hallituksessa keskusteltua

Pääkirjoitus

YLEISET:

TAPAHTUMAT:

Hallituksesta on erovuorossa neljä
hallituksen jäsentä ja puheenjohtaja. Uusia
ehdokkaita haetaan. Ehdolle voi asettua
ilmoittamalla itsestään Mika Rannalle
puh. 040 701 3124 tai viimeistään EPT:n
syyskokouksessa 17.10. klo 19 Piirin
toimistolla.

Espoon Pinkin järjestelyistä vastaa tänä
syksynä Järeän ja Kauniaisten lippukunnat.
Kisan järjestelyt ovat hyvällä mallilla.
Kilpailunjohtajana toimii Pekka Koskinen
Toimen Pojista.
Sudenpenturyhmä järjestää jälleen jo
perinteeksi muodostuneen syksyisen
teatteriretken. Tänä vuonna sudenpennut
pääsevät katsomaan Eemeliä Helsingin
kaupunginteatteriin 20.11.

Ryppäiden ehdotuksesta on päätetty, että
vj-kurssien rahaliikenne voi heidän niin
halutessaan kulkea EPT:n toimiston
kautta. Asiasta tulee sopia tapauskohtaisesti
toimiston kanssa samalla yhteisistä
pelisäännöistä sopien.

RYHMÄT:

Espoon kaupunki on uudistamassa
avustusohjeitaan. Lippukuntien kohdalla
uudistus koskisi lähinnä maksimi
avustusprosenttia
hyväksytyistä
toimintamenoista,
joka
nousisi
uudistuksen myötä reippaasti. Lisää tietoa
asiasta
saatanee
seuraavan
lautakunnankokouksen jälkeen.

Koulutusryhmä
kokoaa
vj-koulutuskansioita,
jotka
tulevat
ryppäiden vj-kouluttajien käyttöön.
Kansiot ja SP:n kouluttajankäsikirjat ovat
jatkossa lainattavissa toimistolta.
Koulutusryhmä ottaa mielellään vastaan
ideoita ja toiveita kursseista.

EPT:n uudet www-sivut julkaistiin
Punkussa 15.9.2001. Tarkista tulos
osoitteessa http://www.papa.partio.fi/ept

Sudenpenturyhmä on saanut uusiksi
jäsenikseen Johanna Virtasen, Karoliina
Vahalan ja Anna-Maria Kukkosen.

Leppävaaraan on perustettu keskiviikkona
5.9.2001 uusi lippukunta, Leppävaaran
Korvenkävijät.
Onnea
uudelle
lippukunnalle!

KAIKKI MUKAAN!
Kun kaksi toisilleen vierasta partiolaista
tapaavat, puheenaiheita löytyy heti, ja
yleensä myös yhteisiä tuttuja. Juttu luistaa
usein niin hyvin että muut ympärillä
kyllästyvät, yrittävät vaihtaa puheenaihetta
tai jättävät partiolaiset keskustelemaan
“omista asioistaan”.

kauan olen ollut partiossa töissä. Hymyilin
hieman. Samantapaisia vääriä uskomuksia
on kuultu myös lasten vanhemmilta.
Näin syksyllä aloittaa moni uusi
sudenpentu, tai miksei vartiolainenkin,
partiouransa. Miltä tuntuisi olla heidän
asemassaan? Muistatteko enää? Jo sana
“kolo” tuntui silloin oudolta ja salaperäiseltä. Lauma, lippukunta, kaikki uusia
sanoja, jotka tahtovat mennä sekaisin.
Sudenpennut ja heidän vanhempansa
tarvitsevat paljon yksityiskohtaista tietoa.
Meidän johtajien tehtävä on välittää se
heille.

Monella meistä on erikseen partiokaverit
ja muut kaverit. Jossain vaiheessa on
tuntunut siltäkin, että koko ystäväpiiri on
jollain tavalla kytköksissä partioon. Partio
on meille elämäntapa. Meillä on oma
kulttuurimme, käyttäytymistavat ja jopa
omia sanoja ja sanontoja. Ne ovat juttuja
jotka tuntuvat meistä itsestäänselvyyksiltä.
Meitä yhdistävät samanlaiset kokemukset.
Parhaimmat partiomuistot liittyvätkin
yhteenkuulumisen tunteeseen. Tunteeseen
joka tulee, kun yhdessä oman vartion
kanssa on selvitty vaikeistakin tilanteista,
tai jonka voi saada suuren leirin
iltanuotiolla, huomatessaan kuinka monta
meitä todella onkaan.

Tänä syksynä haetaan myös johtajaikäisiä
lippukuntiin oikein erityisen kampanjan
avulla. Heillekin uusi lippukunta on
vieras paikka. Se on usein melko tiivis
yhteisö, jolla on omat tavat ja tottumukset.
Sopeutuminen vie aikansa. Muistakaamme
siis ettei pelkkä iloinen tervetulleeksi
toivotus riitä. Sekä pienemmät, että vähän
suuremmatkin partiolaiset on opastettava
kädestä pitäen mukaan yhteisiin juttuihin,
keräämään kokemuksia, tutustumaan
uusiin ihmisiin ja pitämään yhdessä
hauskaa.

Miltäköhän me muun maailman silmissä
näytämme? Kaikilla on varmastikin oma
mielikuvansa partiolaisista. “Ai sä olet
niitä partiolaisia”, on tuttu sanonta. Eräs
sudari kysyi minulta Väiski-junassa, kuinka

Emmi
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Sekalaisia ilmoituksia

Espoon Punanen 01

DÅVARIN TALKOOT
KONEPUNKUN TULOKSET

Sunnuntaina 14.10.2001 klo 10 ->

täydelliset tulokset http://www.lpk.partio.fi/papa/esme/punkku/

Talkoissa jaetaan kevään kämppävuorot sekä Dåvarille, että Myllikselle.
Osanottoa odotellaan ainakin kaikista kämppiä käyttävistä lippukunnista.
Tervetuloa talkoisiin!
t: Kämppäryhmä

SYYSKOKOUS
Espoon Partiotuki ry:n sääntömääräinen syyskokous pidetään Pääkaupunkiseudun
Partiolaisten toimistolla (Lönnrotinkatu 30 D, III krs.) 17.10.2001 klo 19.00.
Käsiteltäviä asioita:
* hyväksytään toimintasuunnitelma vuodelle 2002.
* hyväksytään talousarvio vuodelle 2002.
* valitaan hallituksen puheenjohtaja vuodelle 2002.
* valitaan hallituksen jäsenet erovuoroisten tilalle kaudelle 2002-2003.
* valitaan kaksi (2) tilintarkastajaa ja näille kaksi (2) yhteistä varamiestä tarkastamaan
yhdistyksen tilejä ja hallintoa.

VALKOINEN SARJA

SININEN SARJA

1. Aksis, Viherlaakson Peurat 47,7p.
2. Ilvekset, Otavaeltajat 44,5p.
3. Kuplat, Kivenlahden Piilevät 40,6p

1. Lievä Jonka, KiPi 89,8p.
2. Hyppy Kylpyyn, OMS 79,4p.
3. MO-PO, OMS/KeTy/KMP 72,9p.

PUNAINEN SARJA

HARMAA SARJA

1. Poika ja Ilves, Ilvesveikot 87,3p.
2. Timo ja kumpp., Kava 75,8p.
3. Demons, Koudat 71,8p.

1. Rullaluistin, KiPi/Lou 90,9p.
2. Takalasin Lämppäri, Susiveikot 83,7p.
3. Jurpo, Pitkäjärven Vaeltajat 83.2p.

KELTAINEN SARJA

KULTAINEN SARJA

1. Pesukarhu, Kara-Karhut 69,9p.
2. Hummerierkin jämät, Vity 68,4p.
3. HEP, Koudat 66,2p.

1. Kypärä, Toimen Pojat 68,4p.
2. Ajat Velottaa, Otavaeltajat 58,7p.
3. Tiira, Kilon Kipinät 56,4p.

AJANKOHTAISIMMAT TIEDOITUKSET:
http://www.papa.partio.fi/ept/ajankohtaista/
4

13

Nuorisovaltuustovaalit

Väiskin löytötavarapörssi

Mikäkö on nuorisovaltuusto?! Espoon
nuorisovaltuusto on nuorten äänitorvi
päätöksenteossa. Valtuustossa pääsee
oikeasti
vaikuttamaan
espoolaisten
nuorten asioihin ja oloihin.

Kiitos Tuuli haastattelusta!
Jos haluat itse päättämään ja olet 13-20
-vuotias, voit asettua ehdolle nuorisovaltuustoon. Ehdokkaaksi asettuminen
tapahtuu 1.-26.10. kaavakkeella jonka
saat koulultasi tai Espoon kaupungin
nuorisonpalvelupisteestä yESBOxista.

“Hauskaa partiosyksyä kaikille lukijoille.
Muistakaa äänestää vaaleissa!”
haastattelu: Essi Salminen

Jos et halua itse valtuustoon, mutta
haluat että sinun asioistasi päätetään
hyvin kannattaa äänestää. Äänestää voi
netissä, kännykällä tai postissa. Jos olet
äänioikeutettu espoolainen nuori, saat
lisäpostia aiheesta piakkoin. Tarkkaile siis
postiasi!
Nuorisovaltuustossa saat mahdollisuuden
vaikuttaa myös partiolaisten asioihin!

OMS:
-kaasupullo
-Niger -teltta
-Haltin vaelluskupoli (ei nimikoitu?)
TEP:
-Myyrpartion
kamiina

:-)

?????

aiemmin on ollut se, ettei ole osattu
ottaa yhteyttä. Nyt tilanne näyttää oikein
hyvältä. Selkeäähän on, ettei Nuva voi
toimia yksin, vaan nimenomaan eri
nuorisojärjestöjen ja koulujen kanssa. Itse
toivoisin myös, että partiolaisia asettuisi
rohkeasti ehdolle Nuvan syysvaaleihin!”

:-(

KADOKSISSA:

LÖYTYNYT:

-KiPin kamiina löytyy OMS:in kololta
-maitokärryt ja säkkituoli Ulrich Jeltziltä

omistama

sissiteltan

Lou:
-kaksi Bilteman työkaluboxia, joissa
toisessa on askartelutarvikkeita ja toisessa
ensiaputarvikkeita
Toimisto kaipailee lisäksi ylimääräisiä =
ei lippukunnan omia (varusteissa lukee
tod.näk. "Espoon kaupunki"):
-1 kamiina
-2 puolijoukkueen maavaatetta
-2 puolijoukkueen kepit
-1 kympin maavaate
Runsaasti tunnearvoa sisältävä Leatherman
on myös eronnut omistajastaan. Yhteydenotot toimistolle. LÖYTÖPALKKIO!

Toimistolta löytyy myös edelleen esim. Ketyn telttakepit ja OEK:n postilaatikko ja
suomenlippu.
Kadonneista ja löytyneistä tavaroista voit ottaa yhteyttä joko suoraan kyseiseen
lippukuntaan tai sitten toimistolle p.6122 4035. Yritetäänpä saada tavarat omille
omistajilleen pikaisesti!
12
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Sudariryhmän teatteriretki

Nuorisovaltuustovaalit

VAAHTERANMÄEN EEMELI
ON TAAS VAUHDISSA...

Kutsumme lippukuntanne sudenpentulaumat seuraamaan Eemelin metkuja
Kaupunginteatteriin tiistaina 20.11. klo 18.30. Liput maksavat alle 16vuotiailta 72 mk, opiskelijoilta 108 mk ja aikuisilta 137 mk.
Iloiseen teatteriseurueeseen voit ilmoittautua 18.10 asti s-postitse tai
puhelimitse EPT:n toimistolle (p.6122 4035). Kerro osallistujien lukumäärä
ja eri hintaisten lippujen tarve. EPT laskuttaa lippukuntia ilmoittautumisten
perusteella. Tarkempia ohjeita lippujen noutamisesta ym. ilmoittautuneille
marraskuussa.

vaeltajaohjelmalle
1000
markkaa
avustusta. Nuva ei yleensä jaa rahaa,
mutta tämä tuntui niin selkeästi juuri
edustamamme ikäluokan nuorisotoiminnalta, että katsoimme sen aiheelliseksi.”

ja
esittelee
sen
yleiskokoukselle.
Yleiskokouksen hyväksyttyä aloitteen se
menee kaupunginhallitukselle ja sieltä
eteenpäin lautakunnille tai virkamiesten
toteutettavaksi. Usein prosessi aloitteesta
käytännön toimiin vie pitkään ja vaatii
paljon kärsivällisyyttä. Eräs onnistuneimpia
aloitteita
koski
jalkapallomaaleja. Maalit saatiin jopa
ennätysajassa.”

Jos minulla nyt olisi jokin käänteentekevä
idea mielessäni, niin miten pitäisi toimia,
että Nuva ottaisi asian hoitaakseen?

Tervetuloa!
Lisätietoja voit kysellä toimistolta tai Hanna Leimiolta (p. 041-444 1235)

Puu-ukkoja veistellen,

“Ideoita ottavat vastaan kaikki Nuvan
jäsenet ja varajäsenetkin, eli puhelin vaan
kouraan ja soittamaan. Ideat joita meille
tulee ovat oikeastaan kaikki aina hyviä
ja ne otetaan huomioon. Harmittava
puoli onkin lähinnä se, että ajatuksia ja
huomioita tulee aivan liian vähän.”

Mitä Nuva voi tehdä partiolaisten hyväksi?

EPT:n sudariryhmä

“No esimerkiksi kuluneen vuoden aikana
puututtiin ajankohtaiseen partiolaisasiaan,
eli tilaongelmiin, tekemällä aloite
kaupungille.
Aloitteessa
vaadittiin
kokoustilojen turvaamista partiolippukunnille. Aloite on tällä hetkellä edelleen
jossakin “koneiston” rattaassa pyörimässä,
mutta koetamme saada asiaan hieman
vauhtia. Toinen ehkä konkreettisempi
juttu oli se, että myönsimme Väiski-leirin

Pitäisikö mielestäsi EPT:n ja Nuvan tehdä
enemmän yhteistyötä keskenään?
“Kyllä ehdottomasti. Yhteistyötä on jo
nyt pyritty lisäämään. Ongelma ehkä
jatkuu...

6
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Nuorisovaltuustovaalit

Vinkuli 2002

NUORISOVALTUUSTOVAALIT LÄHESTYVÄT!
Nuorisovaltuusto on myös partiolaisten
asialla

VINKULI TULEE TAAS 18.-22.2.2002!

Pohjois-Espoon aluevastaavana. Omassa
lippukunnassa Tuuli vetää vartiota sekä
vaikuttaa lippukunnan hallituksessa.
Kysyimme
häneltä
hieman
Nuoristovaltuustosta
partiolaisten
näkökulmasta.

Nuorisovaltuusto on espoolaisten nuorten
vaikutuskanava kaupungin asioihin.
Valtuuston jäsenet ovat itsekin nuoria,
13-20 -vuotiaita, joten näkövinkkeli
nuoria koskettaviin asioihin lienee
kohdallaan. Tänä syksynä päättyy
valtuuston toinen kaksivuotiskausi.
Lähestyvien vaalien alla jäsenet tekevät
lujasti töitä uusien hyvien tyyppien
löytämiseksi. Lisäksi tämän kertaisten
vaalien tavoitteena on lisätä nuorten
äänestysaktiivisuutta esimerkiksi tarjoamalla
heille
mahdollisuus äänestää
kännykällä. Ehdolle
Nuvaan voivat tänä
syksynä asettua kaikki
vuosina 1981 - 1988
syntyneet,
Espoossa
kirjoilla olevat nuoret.
Nuvan jäsenten ei
tarvitse olla minkään
poliittisen puolueen
jäseniä.

Kuinka paljon partiolaisia on tällä hetkellä
Nuorisovaltuustossa?
“Meitä on pieni, mutta sitäkin näkyvämpi
vähemmistö eli viitisen henkilöä. Vaikka
itse partiolaisena sanonkin, niin partiolaiset
ovat kaikki todella huomattavan aktiivisia
jäseniä.”
Miten
käytännössä
toimii?

Nuva
oikein

“Me jäsenet yritämme
luodata
jatkuvasti
nuorten toiveita ja
tarpeita ja tehdä
tarvittaessa aloitteita
kaupungin suuntaan.
Meillä on esimerkiksi
käynnissä alueprojekti,
joka toimii siten, että
edustajamme
on
yhteydessä oman alueensa koulujen
oppilaskuntiin ja kerää ideoita ja toiveita.
Sitten jos sellainen tulee, se menee
työvaliokuntaan, joka valmistelee aloitteen

Tuuli Valkama Espoon
Metsänkävijöistä on yksi noin viidestä
partiolaisesta nuorisovaltuustossa. Tuuli
on toiminut viime kuukaudet Nuvan
varapuheenjohtajana sekä Keski- ja
10

jatkuu...

massa. Luvassa on präidäystä, leppoisan
erähenkistä hiihtoretkeilyä, vauhdikasta
riehaa, nuotioruokaa, pimenevän illan
tunnelmaa, uusia ja vanhoja kavereita,
selviytymistä
talviolosuhteissa
ja
monenlaisia
muita
kujeita.

Talvileirien talvileiri Vinkuli on pian
täällä taas, entistä ehompana. Vinkuli
2002 on perinteinen Vinkuli maustettuna
EriVinkulin hittijutuilla. Tule kipinämikoksi! Tule kirpeään talvisäähän! Tule riehumaan lumessa!
Tule monot jalassa! Tule juomaan kuumaa mehua! Tule
Vinkulille!

Leiri
alkaa
maanantaina
18.2.2002,
jolloin
matkaamme yhdessä
leirialueelle
ja
pystytämme leirin
tarpeelliset rakennelmat.
Viikon
aikana
pidämme
lumista hauskaa ja
opimme lisää talvileireilystä. Yhden
yön
vietämme
laavulla erämiesten malliin. Puramme
leirin perjantaina 22.2.2002 ja palaamme
kotiin yhdessä.

Vinkuli
2002
on
tarkoitettu
yli
12-vuotiaille (tai vuonna
2002
12
vuotta
täyttäville) espoolaisille
ja kauniaislaisille vartiolaisille ja vaeltajille.
Aikaisempi
leirikokemus on toivottavaa
muttei
välttämätöntä.
Näillä näkymin leiripaikka on
tuttu Kattilajärvi Nuuksiossa.
Vinkulilla yöt vietetään telttakunnittain
kamiinalämmitteisissä puolijoukkueteltoissa ja päivät monipuolisessa ohjel-
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Vinkuli 2002

Vinkuli 2002

ILMOITTAUTUMINEN VINKULI-LEIRILÄISEKSI
(1900-1990 SYNTYNEET)
Palautetaan 16.1.2002 mennessä EPT:n toimistolle (EPT/Vinkuli, Lönnrotinkatu
30 D, 00180 Helsinki).
Sukunimi _________________________

Etunimi _______________________

Lähiosoite ________________________________________________________
Postinumero ja -toimipaikka ___________________________________________
Puh. koti/gsm _______________________________
Puh. leirin aikana (esim. vanhempien) ___________________________________
Syntymäaika __________________ Lippukunta __________________________
Allergiat, erityisruokavaliot
? kasvisruokavalio

? keliakia

? laktoosi-intoleranssi

? maitoallergia

Muut allergiat (vihanneksista, hedelmistä, marjoista ym. merkintä, onko
allergia vain raakaan, kypsennettyyn vai kaikilla tavoin tarjoiltuun):
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________

ILMOITTAUTUMINEN VINKULI 2002:LLE ON
KAKSIOSAINEN:
1) Täytä oheinen ilmoittautumiskaavake
ja palauta se EPT:n toimistolle (EPT/
Vinkuli, Lönnrotinkatu 30 D, 00180
Helsinki).

haetaan kaavakkeella, jonka voit tilata
piirin toimistosihteeri Marikalta puh.
6122 400 tai toimisto@papa.partio.fi.
Stipendihakemukset
käsitellään
luottamuksellisesti toiminnanjohtajan ja
piirin johdon kesken.

2) Maksa leirimaksusi lippukuntasi tilille
____________________________________.
Leirimaksu on 70 € (416,20 mk). HUOM!
Maksa leirimaksusi ehdottomasti euroina,
jotta leirin kirjanpito sujuisi ongelmitta!

Kysyttävää?
Ennen
leiriä
nähdään
porukalla
sunnuntaina 3.2. klo 17.00 alkaen.
Tapaamisessa käydään läpi
leirivarusteita,
jaetaan
telttakunnat, fiilistellään ja
kenties hieman tutustutaankin
toisiimme. Lisätietoja antavat
leirinjohtaja Nana Urrila (puh.
040 524 4153, s-posti
nana.urrila@helsinki.fi)
sekä
EPT:n järjestösihteerit Aliisa
Laajanen ja Kati Palsanen (puh. 6122
4035, s-posti ept@papa.partio.fi).

Ilmoittautumisen tulee olla
perillä
ja
leirimaksun
maksettuna
viimeistään
16.1.2002. Jos perut leirille
lähtösi ennen 16.1.2002, saat
leirimaksusi takaisin. Tämän
jälkeen vain lääkärintodistusta
vastaan on mahdollista saada
leirimaksu takaisin.

____________________________________________________________________________
Lääkitykset, lääkeaineallergiat, sairaudet yms. ? selvitys liitteenä

Jos Vinkulille lähtösi uhkaa estyä rahapulan
takia, voit hakea piirin stipendiä. Stipendiä

LIPPUKUNNALLE
Leiriläisen allekirjoitus

________________________________

Huoltajan allekirjoitus, ________________________________
jos leiriläinen on alle 18-vuotias Selvennys ________________________
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Jokaisessa lippukunnassa on hyvä olla Vinkuli-kannustaja. Kannustajan tehtävänä on:
*
mainostaa Vinkulia lippukunnassa
*
jakaa ilmoittautumislomakkeita ja tietoja leiristä oman lippukunnan
vartiolaisille ja vaeltajille.
On toki myös mukavaa, jos kannustaja itsekin on tulossa leirille!
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