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Syyskokouksen päätökset

Pääkirjoitus

SYYSKOKOUS 9.10.2002
Espoon Partiotuki ry:n hallituksen puheenjohtajaksi vuodelle 2003 valittiin Topi
Laaksonen Espoon Metsänkävijöistä.
Hallitukseen toimikaudelle 2003-2004 valittiin Erika Henriksson Hakasiskoista,
Johanna Toivanen Niipperin Nuolihaukoista, Susanna Salonen Toimen Pojista ja
Joonas Hirn Kivenlahden Piilevistä.
EPT:n varsinaisiksi tilintarkastajiksi vuodelle 2003 valittiin Timo Muttonen Olarin
Eräkotkista ja Esa Kling Lounapartiosta. Varatilintarkastajiksi valittiin Rainer Holm
Viherlaakson Peuroista ja Patrik Appelqvist Scoutkåren MuHösta.

Pääkaupunkiseudun partiolaisten kokouksessa 21.10. valittiin uudet jäsenet

PIIRINEUVOSTOON

Syksy on jo pitkällä ja erilaiset
partioprojektit ovat lähteneet vauhdilla
käyntiin. Erilaisia projekteja on hauska
tehdä. On antoisaa kun tehdessä oppii
uutta ja saa tutustua uusiin ihmisiin.
Äskeinen väittämä ei valitettavasti taida
aina pitää paikkaansa. Olen huomannut
partiossa ilmiön johon varmasti hyvin
moni muukin on törmännyt. Samat
ihmiset tekevät vuodesta toiseen samat
tehtävät.
Lippukunnan kesäleirin
ohjelmasta vastaa sama kaveri jo neljättä
kertaa peräkkäin. Pj kurssin muonittaa
kaveri joka on vääntänyt ruokaa
useimmilla piirin kursseilla jo ties kuinka
kauan, partiotaitokilpailun radan tekee
se samainen huippusuunnistaja kuin
viimeksikin. Kuulostaako tutulta? Partiossa
yksi keskeisimpiä asioita on tekemällä
oppiminen. Tehtävien kierrätys ei
muutenkaan olisi pahasta. Miksi tilanne
sitten usein menee silti tähän?

kammottava, sillä ainakin itselläni yksi
partion hienoimmista asioista partiossa
on uusiin ihmisiin ja toimintatapoihin
tutustuminen. Silti kun on soittanut
parikymmentä puhelua ja koittanut löytää
uutta verta tehtävään ja saanut kuulla
monia erilaisia versioita teemasta “ei nyt
oikeastaan käy”, niin helposti tulee se
vanha naama mieleen, se sama joka teki
sen viimeksikin.
Useimmiten uutta kaveria värvätessä hän
epäröi ja kieltäytyy vedoten kokemuksen
puutteeseen. Mielestäni useimmissa
tehtävissä tämä on heikko selitys. Partiossa
pitää voida oppia tekemällä ja täällä jos
missä saa myös tukea tehtäväänsä. Ne
samat kaverit jotka ovat sen homman
tehneet usein tuntevat helpotusta kun
tehtävään on saatu uutta verta ja auttavat
mielellään homman alkuun. Jos joku
projekti kiinnostaa niin älä epäröi lähteä
siihen. Se että sinua ei ole suoraan kysytty
siihen ei tarkoita sitä etteikö sinua siihen
kelpuutettaisi.

seuraaviksi kahdeksi vuodeksi
Edustajiksenne valituiksi tulivat alueiltaan:
Pohjois-Espoo
Hanna Tikkanen (Pitkäjärven Vaeltajat)
Anu Vehviläinen (Espoon Metsänkävijät)
Johanna Toivanen (Niipperin
Nuolihaukat)

Etelä-Espoo
Antti Kämppi (Lounapartio)
Mona Laine (Tapiolan Metsänkävijät)
Lotta Päres (Muuttolinnut)
Olli-Pekka Vaija (Olarinmäen Samoojat)
Toni Mäkinen (Tapiolan Eräpojat)

Pelkästään valitsijoita ja projektin johtajia
ei voida syyttää. Onhan se hienoa että
projekteissa on ne tutut ja turvalliset
ystävät ympärillä. Tietää ainakin mihin
kukakin kykenee ja on aina selvillä
toisten ajatuksista. Uusia ideoita ja
ajatuksia tällä tavalla tuskin kuitenkaan
syntyy. Samat kaverit jakamassa toisilleen
pestejä vuodesta toiseen on jo ajatuksena

Ept:n hallituksessa aloittaa jälleen uusia
ihmisiä. Lyönpä vetoa että he eivät vielä
tiedä tarkkaan mihin ovat ryhtyneet mutta
eiköhän se kahden vuoden hallituskauden
jälkeen ole selvää. Iloa ja onnistumisen
hetkiä heille tulevassa hommassaan.

Vänskä
14
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Hallituksessa puhuttua

Espoon Punanen omena ‘02

ESPOON PUNANEN OMENA 2002
Lähdimme aamulla noin klo 8.30 Luukin
ulkoilumajalta. Saimme tehtäväksemme
rakentaa pannunalustan, mikä ei
onnistunut niin hyvin, koska naulat
oli liian pienet. Noin tunnin jälkeen
ilmoittauduimme lähteviksi lähtörastilta.
Jatkoimme matkaa kohti ykkösrastia.
Matka oli noin 1,5 km. Ekalla rastilla
oli vastassa solmut, joista osa oli helppoja
ja osa vaikeita. Solmuina oli esim.
merimies- ja ystävyydensolmut. Osa oli
kuitenkin aika tuntemattomia. Kakkosrasti
oli suunnilleen ympäristötietoa, sillä
jouduimme
tunnistamaan
kaloja!
Kolmosrastille oli aika lyhyt matka. Rastilla
meidän piti juosta Rambo-rata. Se oli tosi
kiva, koska sen sai juosta ilman rinkkoja!
(Se oli elämää.)

Kuutosrastin tehtävänä oli tunnistella
pehmoleluja silmät sidottuina. Se meni
aika hyvin.
Kun olimme yörastilla, meidän piti tehdä
ensimmäiseksi tortilla trangialla rastin
pitäjille. Kun olimme pystyttäneet laavun,
jouduimme rakentamaan maitotelineen
(mikä ei mennyt hyvin). Vähän ajan päästä
menimme suorittamaan rastin Hollywood
tehtävän, jossa saimme tunnistaa eri
tv-sarjojen tunnareita. Yörastilla yksi tosi
ilkeä tyyppi kaatoi toisen ryhmän laavun,
koska se oli liian lähellä muita. Kenenkään
muun laavua ei tosin kaadettu, vaikka
nekin oli aivan yhtä lähellä. Seuraavaksi
menimme nukkumaan. Yö oli kylmä.
Aamulla heräsimme luhistuneessa laavussa.
Jäimme torkkumaan, koska me
olimme todella väsyneitä. Kun
vihdoin
pääsimme
ylös
rupesimme syömään ja sen
jälkeen
pukemaan.
Sitten
pakkasimme ja siivosimme.
Sitten alkoi loppumatka. Alku
oli melkein kokonaan ylämäkeä.
7.rastilla tunnistimme (tai siis
emme) hedelmiä ja kasilla
telttoja. Pitkä matka jatkui läpi
suon, metsän ja pellon aina
9. rastille, missä teimme
pantomiimi esityksiä Nalle
Puhista. Kirin varrella etsimme

Kolmoselta neloselle oli tosi pitkä
matka metsän läpi, joka me vedettiin
suunnalla.
Rastitehtävänä
oli
kaikenlaisten juttujen arviointia.
Vitoselle ei ollut kovin pitkä matka.
Matkan varrella alkoi sataa ja samalla
rupesimme laulamaan Anssi Kelaa ja
muita kivoja lauluja. Juuri kun olimme
pukeneet sadekamat päälle sade lakkasi.
Jouduimme laskemaan hyvin vaikeaa
ja mutaista mäkeä alas, mikä ei ollut
helppoa. Saavuttuamme vitosrastille
saimme harjoitella ea:ta eli hoitaa
diabeetikkopotilasta
sekä
avomurtumaa. Se oli hauskaa.
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Hallitus vahvisti Espoon Punanen 2003
partiotaitokilpailun johtajaksi Ari Vänskän
Espoon Metsänkävijöistä. Kilpailun
järjestelyvuorossa ovat Järeä-Granin
lippukunnat.

Pinkkiin
osallistui
ennätysmäärä
joukkueita. Soukan metsissä kisaili
sunnuntaina 13.10. yhteensä 44 laumaa ja
24 ensimmäisen vuoden vartiota eli noin
600 partiolaista.

LPKJ-klubi järjestetään viikolla 48.
Lisätietoa tulossa lippukunnanjohtajille.

Historiikin kokoaminen etenee. Lokakuun
kahtena sunnuntaina historiikkiryhmä
järjesti muisteluillan vanhoille EPTtoimijoille.
Tapaamisista
kerättiin
materiaalia sekä nauhalle että paperille.

OEK ja EPT ovat yhteistyössä työstäneet
OEK:n laulukirjan uutta painosta. Kirjan
teko on nyt loppusuoralla ja uuden
kirjan pitäisi tulla painosta ennen vuoden
vaihdetta.

TULEVIA TAPAHTUMIA:
Koulutusryhmä
järjestää
8.-10.11.
Kattilajärvellä pääasiassa vartionjohtajille
suunnattu
tapahtuma
nimeltään
Painajainen Kattilajärvellä.

Hallituksen päätöksellä on Dåvitsin
majalle Hirsalaan porattu uusi kaivo.
Kaivo on aivan kämpän vieressä, joten
veden kantomatka ei ole pitkä. Nyt on
saunominenkin majalla mahdollista.

Sudariryhmä järjestää 11.12. retken
kaikille espoolaisille ja kauniaislaisille
laumoille Teatteri
Hevosenkenkään
katsomaan esitystä nimeltään Suuri
matka.
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Historian siipien havinaa

Espoon Punanen omena ‘02

historiikkiryhmämme olisi innoissaan, jos
siihen liittyisi partiojohtajia, joiden
pienempänä tai suurempana intohimona
olisi
arkistojen
kaivelu,
tekstin
toimittaminen
tai
muuten
vain
työstäminen. Mikäli tunnet kiinnostusta
hautautua EPT:n mielenkiintoiseen ja
värikkääseen historiaan, otathan yhteyttä
joko EPT:n toimistolle p. 61 22 40 35
tai Essi Eräkiveen p. 050-524 56 65 tai
erakivi@hotmail.com.

viikossa suunnittelemaan niin Väiskejä,
Punkkuja kuin muutakin EPT:n
toimintaa. Tunnelma oli loistava - meistä
myöhempien aikojen johtajista oli
mahtavaa huomata, että innokas ja
uudistuva ilmapiiri on ollut vallalla jo
70-luvulla!
Toiseen muisteluiltaan väkeä kertyi
odotetusti huomattavasti enemmän, ja
vanhojen muistojen herättämät mielikuvat
kaikuivat naurunremakoina vanhan
makasiinin seinistä. Molemmista illoista
historiikkiryhmä sai valtavasti uutta
innostusta, lisää ajatuksia ja runsaasti
vinkkejä siitä, mitä kaikkea tekeillä olevaan
historiikkiin voisi sisällyttää.
Historiikin pitäisi olla EPTläisten luettavana viimeistään
40-vuotisjuhlissa vuonna 2004.
Siitä ennen kerätään vielä lisää
tietoa, pengotaan arkistoja,
työstetään tekstiä ja valitaan
valokuvia. Työ vaatii aikaa, mutta
innostuneen porukan kanssa
tämäkin sujuu mukavasti. Pieni

maiden lippuja, jotka piti myöhemmin
sijoittaa karttaan. Rastitehtävänä vikalla
rastilla oli Maailman ympäri tyylinen
lintujen tunnistus. Rastin jälkeen saimme
KiKe:n tarjoilemaa mehua. Maalissa
vietimme aikaa kahvilassa ja annoimme
palautetta kisasta.

Kisa meni ihan hyvin ja kaikilla oli
hauskaa!
Pikkupirut ja Ilopillerit,
Hakasiskot
(valkoinen sarja)

Keltainen sarja:
1 Pesukarhu, Kara-Karhut
2 Tönks Pönks, Töölön Tähystäjät
3 Karvamatot, Pitkäjärven Vaeltajat

Valkoinen sarja:
1 Villisika, Ilvesveikot
2 Kurki, Kyyhkypartio & HeKo
3 Metso, Kilon Kipinät

Punainen sarja:
1 Demons, Koudat
2 Ilveksen poika, Ilvesveikot
3 Hukat, Helsingin metsänkävijät

Sininen sarja:
1 Sittenkin, Otavaeltajat
2 Hedut, Niipperin Nuolihaukat
3 Kuitukriminaalit, Otavaeltajat

Harmaa sarja:
1 Rullaluistin, KiPi & LouPa
2 Pantterit, Pitkäjärven Vaeltajat
3 Urheat Ritarit, Keva & ViPe

Kultainen sarja:
1 Crwth, Leppävaaran Korvenkävijät
2 R.O.C.K., Susiveikot
3 Sulo, Kaino ja Vieno, Kelotytöt
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Tulokset kokonaisuudessaan:
http://www.papa.partio.fi/ept/
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Historian siipien havinaa

KiKe haastaa

EPT:N 40-VUOTINEN HISTORIA YKSIIN KANSIIN
TUNTUUKO SILTÄ, ETTÄ VAIN MUUTAMAT LIPPUKUNNAN
SISSIJÄÄRÄT KÄYVÄT KISOISSA?
EPÄILETKÖ NUOREMMAN POLVEN
NUOTIONSYTYTYSTAITOJA?
PIDETÄÄNKÖ KOKOUKSET LIIAN USEIN SISÄLLÄ JA REDUT
KÄMPISSÄ?
Oivana metsästyslääkkeenä (eli metsään lähtemislääkkeenä) toimii pieni lisä
vartiolaisten ensimmäisen luokan suoritukseen.
Viimeisen vartiovuoden aikana jokainen I luokan suorittaja osallistuu vähintään
yhteen partiotaitokilpailuun. Sopivia kilpailuja ovat vaikkapa Espoon Punanen
ja piirin kevät- ja talvimestaruuskisat. Piirin kisoissa on myös päiväsarjat
luonnollisille vartioille.
Nyt maksutta ja ilman reseptiä tästä suoraan käyttöön!
T:

KIKE
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Espoon Partiotuki juhlii 40-vuotista
taivaltaan maaliskuussa 2004. Vanha EPTkonkari Timo “Mudi” Muttonen heitti
taannoin ilmaan ajatuksen historiikin
kokoamisesta. Suurin osa alkuvuosien
aktiivipartiolaisista on vielä löydettävissä
haastateltaviksi,
mutta 50 vuoden
rajan
täyttyessä
tilanne voi olla jo
aivan toinen.

käänteitä, hauskoja tapahtumia
merkittäviä virstanpylväitä.

ja

Keskeisimmäksi tiedonkeruukeinoksi suunniteltiin kahta haastattelu- ja muisteluiltaa.
Nämä illat toteutettiin lokakuun
alkupuolella
kahdessa
osassa
niin,
että
ensimmäiseen
kutsuttiin 60-70
- l u v u i l l a
vaikuttaneita EPTläisiä,
ja
jälkimmäiseen
puolestaan 80-90
-luvuilla toimineita.
M a n k k a a n
makasiinille
oli
kutsuttu kaikki ne
työntekijät,
puheenjohtajat ja
hallituksessa toimineet, joihin vain suinkin
saatiin yhteys vuosien jälkeen.

Keväällä
2002
perustettiin historiikkiryhmä, johon
kertyi muutama eri
aikakausien aktiivijohtaja pohtimaan
historiikin sisältöä,
muotoa
ja
tavoitetta. Ensimmäiseksi
tavoitteeksi otettiin saatavilla olevan tiedon
kartoitus - mitä vielä on löydettävissä
ja mistä. Ensimmäisissä kokouksissa
hahmoteltiin kirjan rakennetta ja
huomattiin, että toimeliaan EPT:n vuosien
varrelta löytyy valtavasti mielenkiintoisia

Ensimmäiseen iltaan saapui 7 oman
aikansa superaktiivista partiojohtajaa, jotka
lähes säännöllisesti kokoontuivat 6 kertaa
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Kämppävuorot keväälle ‘03

EA-kurssiasiaa

EA-KOULUTTAJAKSI?
Espoon Partiotuki etsii mukavia tyyppejä opettamaan vaeltajille ja johtajille
ensiapua. Jos olet sairaanhoitaja, terveydenhoitaja, lääkäri tai muun sopivan
koulutuksen saanut henkilö, ryhdyhän nyt kouluttajaksi!

DÅVARIN VARAUKSET
KEVÄÄLLE 2003

MYLLIKSEN VARAUKSET
KEVÄÄLLE 2003:

Tarvetta on sekä EA I-, EA II- että kertauskursseille. EPT:n koulutusryhmä
Potka auttaa kurssien järjestelyissä.

Aika
Lippukunta
03.01.-05.01.
10.01.-12.01.
17.01.-19.01.
24.01.-26.01.
31.01.-02.02.
07.02.-09.02.
14.02.-16.02.
21.02.-23.02.
28.02.-02.03. NiiNu
07.03.-09.03.
14.03.-16.03.
21.03.-23.03. KauKu
28.03.-30.03. Kava
04.04.-06.04.
11.04.-13.04. NiiNu
18.04.-20.04.
25.04.-27.04. Tre Björkar
02.05.-04.05.
09.05.-11.05.
16.05.-18.05.
23.05.-25.05.

Aika
Lippukunta
03.01.-05.01.
10.01.-12.01.
17.01.-19.01.
24.01.-26.01.
31.01.-02.02.
07.02.-09.02.
14.02.-16.02.
21.02.-23.02.
28.02.-02.03.
07.03.-09.03. Kava
14.03.-16.03. Kava
21.03.-23.03.
28.03.-30.03. Tre Björkar
04.04.-06.04. KauKu
11.04.-13.04.
18.04.-20.04.
25.04.-27.04.
02.05.-04.05.
09.05.-11.05.
16.05.-18.05.
23.05.-25.05.

Tarvittaessa EPT maksaa kouluttajakurssin.
Ota yhteyttä joko EPT:n toimistoon (p.6122 4035 tai ept@papa.partio.fi) tai
koulutusryhmän puheenjohtajaan Kaisuun (p. 040 5405133) pikimmiten.

EA-KERTAUS -KURSSI
Onko EA-1 tai EA-2 todistuksesi menossa vanhaksi?
Hanki 3 vuoden jatkoaika.
Käy kertauskurssi!
Kurssi järjestetään PäPan toimistolla (Lönnrotinkatu 30D)
10.12.2002
klo 17.30-21
Ilmoittautua voit Espoon Partiotuen toimistolle p.6122 4035 tai
ept@papa.partio.fi 3.12. mennessä.
Kurssin hinta on 5 euroa, joka laskutetaan lippukunnalta ilmoittautumisten
perusteella. Kurssille otetaan 20 hlöä.

VAPAITA AIKOJA VOI VARATA TOIMISTOLTA

Muistathan, että vanhan kurssitodistuksen on oltava voimassa vielä
kurssipäivänä! Ota todistus mukaan kurssille!
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Teatteriretki

Laumanjohtaja viikonloppu

TULOSSA ENNEN KOKEMATONTA
Lähde laumasi kanssa pikkujouluretkelle teatteriin

SUURI MATKA 11.12.2002

LAUMANJOHTAJA-VIIKONLOPPU
1.-2.2.2003

Teatteri Hevosenkenkä (Juhannusmäki 2, Mankkaa)
Liput 6,20 €

Esityksen kesto 40 min. + jätskitarjoilu lopussa

Ilmoittautuminen EPT:n toimistolle viimeistään 11.11. p. 6122 4035 /
ept@papa.partio.fi. Liput laskutetaan ilmoittautumisten mukaan lippukunnilta
myöhemmin. Lisätietoja Hanna Leimiolta, p. 041-444 1235 /
hanna.leimio@edu.espoo.fi
“Oli synkkä ja myrskyinen yö. Pieni siili oli juuri menettänyt kotikolonsa. Se ei
ollut koskaan ennen käynyt yhtään kauempana. Se katsoi kelloaan ja päätti lähteä
matkaan. Tuhisten se vaelsi eteenpäin ja kohtasi ensimmäisen talon. Koska se ei ollut
varma, hyökkääkö talo kimppuun, se vetäytyi kerälle -varmuuden vuoksi.
Esitys kertoo Suuresta matkasta, joka saattaa tuntua pieneltä asialta, mutta voi olla
maailmoja mullistava kokemus.” (Väliverho)

- retki teatteriin on hauska aloitus esim. esiintyjä-taitomerkin suorittamiselle

SUPERPAKETTI VIRKISTYSTÄ, KOULUTUSTA JA IDEOITA
LAUMAN TOIMINTAAN.
SAUNO, ISTU KIPINÄSSÄ

/ LÖHÖÄ LAVERILLA, LEIKI, HERKUTTELE, RIEHU
LUMIHANGESSA, KERÄÄ IDEOITA, OPI UUTTA
HINTA N. 22€

VARAA AIKA HETI KALENTERIISI!
ILMOITTAUDU TOIMISTOLLE P. 6122 4035 / EPT@PAPA.PARTIO.FI
Nautinnon tarjoaa EPT:n sudariryhmä
Lisätietoja Hannalta p. 041-444 1235
hanna.leimio@edu.espoo.fi
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