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Pääkirjoitus

YHDESSÄ ME TEEMME SEN!

Partiossa on monenlaisia pestejä. Pestisi
voi olla vartion johtaminen, lippukunnan
johtaminen, retkenjohtajuus tai lehden
tekeminen. Pestit eroavat toisistaan
paljon, vaikka samaa partiotahan me
tehdään. Jokainen partiolainen varmasti
tiedostaa missä pestissä itse viihtyy tai
missä kokee olevansa parhaimmillaan.
Onko sitten väärin hakeutua pestiin
mistä ei ole tarkkaa havaintoa miten asiat
kuuluisi tehdä?

Ei. Partio on nimenomaan yhdessä tekemistä ja yhdessä oppimista. Ei tarvitse
työkseen olla tekemisissä taloushommien
kanssa, ottaakseen partiopestiksi vaikka
kisan talouden, ei tarvitse osata sataa
laululeikkiä valmiiksi alkaakseen johtaa
laumaa. Jonkinlainen kokemus ja ajatus
hommasta on tietenkin hyvä olla, mutta
kyllä sitä oppii lisää tekemällä.

opin ja miten me yhdessä toimikunnan
kanssa tehtiin juuri meidänlaisemme
kisa.
Ollaan kaikki avoimia ja innokkaita.
Partiossa oppiminen on loistavaa
koska täällä meitä on paljon, ja me
teemme ja opimme yhdessä, me opastamme toisia ja me onnistumme kun
me kaikki teemme sen yhdessä!

On ihanaa ottaa haasteita vastaan, tehdä
töitä sen eteen ja huomata mitä onkaan
saatu aikaan ja mitä onkaan taas opittu.
Lähtiessäni tekemään tämänvuotista
Punkkua, pohdin moneen kertaan miten
hommasta selviän, mitä pestini ihan
oikeasti tulee olemaan ja nyt jälkeenpäin
voin vain iloisena todeta mitä kaikkea

Saana
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Syyskokous

Espoon Partiotuki ry:n sääntömääräinen

SYYSKOKOUS
Partioaseman kokoustiloissa
tiistaina 25.11.2008
klo 19.00 alkaen
Valtakirjojen tarkastus klo 18.30 alkaen.

Kokouksessa käsitellään seuraavat asiat:
- toimintasuunnitelma vuodelle 2009
- talousarvio vuodelle 2009
- valitaan hallituksen puheenjohtaja vuodelle 2009 ja
hallituksen jäsenet erovuorossa olevien tilalle kaudelle 2009-2010 (4 jäsentä)
- tilintarkastajien valinta
Lisäksi pläjäys Väiski-infoa!
Tervetuloa!
Hallitus
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Espoon Punanen
Es po on Pu na ne n
20 .- 21 .9 .2 00 8

TULOKSET
Valkoinen sarja
1. 218 Tunturipöllöt
2. 217 Puuma-Vartio
3. 210 Viikingit

58,2
54,1
54,1

Keltainen sarja
1. 303 Hippiäiset
2. 302 Supamans
3. 304 Homsut

65,0
62,6
61,8

Punainen sarja
1. 404 Ali Baba
2. 408 AEPT 1
3. 403 Teho

76,1
73,5
57,4

Sininen sarja
1. 506 Forstit
2. 505 NNA
3. 504 Viriketulva

84,4
83,0
75,6

Harmaa sarja
1. 605 Ruutana
2. 612 Hiskit ja Piski
3. 601 Peitsi

92,1
90,7
88,3

Kultainen sarja
1. 110 OldBros
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Kunnallisvaalit
Esittelemme espoolaiset kunnallisvaaliehdokkaat, jotka toimivat myös
partiossa. Satu, Eekku ja Inka ovat Vihreiden ehdokkaita, Eero ja Janne
Kokoomuksen.
Kysyimme ehdokkailta
1. Kuka olet ja mitä teet partiossa tällä hetkellä?
2. Mikä on parasta partiossa?
3. Onko partiolaisuus vaikuttanut siihen, että olet nyt ehdokkaana?
4. Miksi kunnallisvaaleissa kannattaa äänestää?

1. Inka Hopsu 32 v. Kauka-Kuutti. Töissä olen Kirkkojärven
koulussa maahanmuuttaja- ja luokanopena. Partiossa olen jo jonkun
aikaa tehnyt erilaisia kv-asioihin ja kehitysyhteistyöhön liittyviä
hommia.
Tällä hetkellä olen Suomen Partiolaisten kansainvälisten yhteyksien
valiokunnan jäsen. Lisäksi olen ensi vuonna käynnistyvän SP:n
ympäristöteemaisen Suomi-Senegal kumppanuus- ja kehitysyhteistyöhankkeen Woomalin projektinjohtaja. (Vinkki, vinkki ekan
Senegalin leirin ilmoittautuminen on juuri alkanut!) Olen myös Suomen Partiolaisten edustajana Kepan hallituksessa. Lisäksi olen mm.
Valtioneuvoston asettaman Suomen kestävän kehityksen toimikunnan jäsen, kirkkovaltuustossa toista kautta ja toimin myös Suomen
nuorisoyhteistyö Allianssissa. Lisäksi olen jonkin verran aktiivinen
eräässä vihertävässä puolueessa :)

2. Kaverit, metsä, yhdessä tekemisen meininki ja se mieletön fiilis...
Nää on nää perusjutut :)

3. Varmasti. Partiossa on oppinut päätöksenteon ja vaikuttamisen taitoja ja saanut uskoa siihen, että
omilla, ehkä pienilläkin, teoilla on merkitystä. Asenne on myös sellainen, että hommiin tartutaan ja ne
hoidetaan.

4. Kunnallinen päätöksenteko koskee paljolti erittäin lähellä olevia asioita: lähikirjastoa, bussilipun hintaa ja vaikka kouluruokaa. Aina voi toki ajatella, että kyllä toi mun äiti, kummisetä ja naapurintäti tietävät
paremmin, minkälaisia päättäjiä ja päätöksiä täällä tarvitaan. Tai sitten voi tehdä parhaansa ja vaikuttaa
esimerkiksi niinkin maailmanlaajuiseen asiaan kuin ilmastonmuutoksen torjumiseen lähtien omasta
elämästä ja kunnan toimista.
Ja miksi äänestää partiolaista.. koska partiolaisvaltuutetulla on suuri taustajoukko, johon peilata tehtäviä
ratkaisuja ja kysellä mielipiteitä ja toiveita. Tiivis kosketus nuorisoasioihin on varmasti myös monessa
valtuustossa tervetullutta ;)

6

1. Olen Eekku Aromaa, 27-vuotias yhteiskuntatieteen
maisteri. Tällä hetkellä teen partiossa lähinnä ulkoedustamista,
edustan Suomen partiolaisia Allianssin kv-jaostossa ja sen
globaalityöryhmän puheenjohtajana. Lisäksi toimin WOSMin
YK-tiimissä.

2. Pidän tapanani vastata kysymykseen, että kuinka olen päätynyt tekemään sitä, mitä teen nyt (esimerkiksi YK-nuorisodelegaatiksi), että 20 vuotta sitten äiti vei minut partioon ja siellä
opin, että kuinka pystytetään laavu ja kuinka hakataan halkoja
ja että maailmassa voi tehdä mitä vaan.
Minusta partiossa on parasta se, että partion kautta ihmiset
oppivat tekemään erilaisia asioita ja sen, että maailmaa voi
muuttaa, olemalla osa isompaa kokonaisuutta ja hoitamalla
oman osuutensa oikein.

3. On. En tiedä kuka olisin ja mitä tekisin jos en olisi ollut
partiossa, mutta partion vaikutukset ovat olleet hyvin vahvat elämässäni.
4. Kunnallisvaaleissa kannattaa äänestää koska nekin, joiden kanssa itse on eri mieltä äänestävät ja
jos itse ei äänestä ne toiset päättävät mitä tapahtuu. Kunnassa päätetään melkein kaikki arjen kannalta
tärkeät asiat, peruspalveluista nuorisojärjestöjen toiminta-avustuksiin.

1. Olen Eero "Eppi" Kling Lounapartiosta. Soukasta olen
siirtynyt Iivisniemeen töihin, jossa olen Kaitaan koulun rehtorina.
Poikani Aaron on toisen polven loulainen. Lounapartiossa toimin
yhä leireillä ja kisoissa. Lisäksi pelaan johtajien kanssa salibandya
kerran viikossa.
2. Partio on paras johtamiskoulu, jossa olen ollut. Mikään muu
harrastus ei myöskään tarjoa yhtä rajattomia mahdollisuuksia
toteuttaa hulluja ideoita. Lisäksi tietysti tulevat ystävät.
3. Ehdottomasti! Partiossa oppii siihen, että paras tapa saada
hommat sujumaan on olla itse mukana tekemässä asioita. Siitähän
itse asiassa politiikassakin on kyse.

4. Kunta päättää suurimmasta osasta asioita, jotka todella koskettavat ihmisiä: terveydenhoito, opetus, kaavoitus... Oikeastaan
on vaikea keksiä yhtään syytä, miksi kunnallisvaaleissa ei kannata
äänestää.
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1. Olen Satu Raudasoja, 25-vuotias kipiläinen partiojohtaja.
Tällä hetkellä partiossa teen lähinnä meri-paperi-partiota (SP:n
meripartioryhmässä ja Päpan meripartiotoimikunnassa), jonkin
verran olen oman lpk:n toiminnassa (ainakin lpk-lehden päätoimittajana) ja aina välillä erilaisissa projekteissa mukana. Tänä
vuonna isommista projekteista olin mukana tekemässä EPT:n
Vinkulia ja Päpan Aihki-leiriä. (Ensi kesän Väiskille minua ei
ole vielä pestattu...)

2. Partiossa parasta on tekemisen meininki ja hyvät tyypit. Ja
parasta on myös se, että aina voi lähteä tekemään jotain aivan
uutta ja erilaista, jota ei ole aiemmin partiossa tehty. Partion
parissa on valtavasti mahdollisuuksia - se on syy siihen, että itse
olen jäänyt koukkuun tähän harrastukseen... En usko näkeväni
sitä päivää, etteikö partion parista löytyisi itselleni jotain uutta
tekemistä ja opittavaa.

3. Partiolaisuus on vaikuttanut ehdokkuuteeni lähinnä siten, että partiossa olen tottunut aktiiviseen
toimintaan ja varmasti partion kautta on kasvanut varmasti myös tietoisuus Espoon eri puolista.
Vaikuttavana tekijänä se on ollut myös puolueen valinnassa - Vihreiden joukossa uskon parhaiten
pystyväni vaikuttamaan partiolaisia koskeviin asioihin.
Mielestäni on harmi, ettei kunnallisissa toimijoissa ole aktiivipartiolaisia mukana paljoakaan. Vaikka
partion pitäisi kasvattaa aktiivisia kansalaisia ja monella on partiotaustaa, niin aktiivipartiolainen ei
yleensä ole aktiivi myös kunnallisessa vaikuttamisessa. Tai ainakaan partiolaiset eivät ole mukana
niin näkyvästi, että itse tietäisin asiasta. Siksi olisi mielestäni hyvä saada partiolaisia kunnalliseen
päätöksentekoon mukaan.
Itse haluan vaikuttaa Espoossa muun muassa seuraaviin asioihin: vihreä rakentaminen, nuorten palvelut ja mahdollisuudet ja toimiva joukkoliikenne. Päätöksissä tulee mielestäni huomioida vaikutus
ihmisten arkeen ja vaikutusten kauaskantoisuus.

4. Espoon kunnallisvaltuuston päätökset vaikuttavat niin kotimme ympäristöön kuin partio- ja
muun harrastustoiminnan mahdollisuuksiin. Kunnallispolitiikassa tehdään päätöksiä muun muassa
liittyen liikenteeseen, rakentamiseen, kouluihin ja kunnan tarjoamiin palveluihin, kuten kirjastoihin
ja liikuntamahdollisuuksiin.
Mielestäni kannattaa äänestää partiolaista tai entistä partiolaista, koska heillä on todennäköisimmin
samanlaisia arvoja, kokemuksia ja näkemystä kuin mitä itselläkin on - ainakin liittyen nuorten huomioonottamiseen päätöksiä tehdessä. Mielestäni nuorten kannattaa myös äänestää nuorta ehdokasta,
sillä yli 40-vuotiaat eivät voi tietää mitä nuoret ajattelevat asioista ja helposti nuorten palvelut ja
mahdollisuudet jäävät vähäiselle huomiolle.
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1. Olen Janne "Peltsi" Peltola, 22, Toimen Pojista. Partiossa pysyvämpinä pesteinä istun piirineuvostossa Järeä-Granin edustajana ja
johdan piirin kilpailutoimikuntaa, projektiluontoisemmin olen Väiski
2009:n turvallisuusjohtaja ja teen SP:lle uutta vaeltajuutta kehittävää
Vaeltajavisio 2008 -tapahtumaa. Siviilissä olen bioteekkari TKK:lta,
jossa syvennyn erilaisten biologisten järjestelmien matemaattiseen
mallintamiseen.
2. Partiossa parasta ovat ystävät ja mahdollisuus parantaa maailmaa
sudarin kokoisin askelin.

3. Kyllä se osaltaan on: tätä kautta oppii ymmärtämään, miksi nuoriso on oikeastaan tärkeimpiä panostuksen kohteitamme. Piirineuvostokauteni aikana olen nähnyt, kuinka paljon kaupungit tekevät
töitä nuorison eteen, mutta kuten viime aikoina olemme havainneet,
työtä on vielä paljon tehtävänä. Uskon, että partiolaisilla ja muillakin nuorisojärjestöillä on merkittävä rooli nuorison syrjäytymisen
estämisessä sekä henkisen ja fyysisen hyvinvoinnin parantamisessa.
Itsekin avustushakemuksia joskus täyttäneenä sanoisin, että kaupunkien ja lippukuntien välillä pitää olla
muunkinlaista kontaktia - siitä on hyötyä molemmille.
4. Kunnallispolitiikka on se politiikan taso, joka muovaa päivittäistä ympäristöämme. Lasten koulut,
nuorten harrastusmahdollisuudet, aikuisten liikunta- ja terveyspalvelut, vanhusten hoito - jos nämä eivät
kiinnosta jokaista, minkä sitten pitäisi? Äänestämällä vaikutat siihen, ketkä näitä päätöksiä tekevät ja sitä
kautta saat tukevan otteen päätöksentekijän hihasta.

ILMOITETTU 276 KAHVITAUKOA, JOIHIN OSALLISTUU 17984 HENKILÖÄ.
PARTIOASEMA ON MUKANA! WWW.REILUKAUPPA.FI
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Teemailta

Tervetuloa syksyn teemailtoihin!

ADHD

MITEN KOHDATA
LAPSENLAPSEN
MITEN KOHDATA
HUOLI JA
MURHE?
HUOLI
JA MURHE?
Torstaina 20.11.
Torstaina 20.11.
klo 18-20, Partioasemalla
klo 18-20, Partioasemalla

Keskiviikkona 8.10.
klo 18-20, Partioasemalla

ADHD tarkoittaa tarkkaavuusLapset
ja nuoret
saattavat kohdaLapset ja nuoret
saattavat
kohdaja ylivikkaushäiriötä
sekä impulelämässään huolen
monenlaisia huolen
ulta elämässään tamonenlaisia
siivisuutta. Oireyhtymä
hankaloittaa ja murheen aiheita,
ja murheen
kuten vanhempien
oittaa
kuten aiheita,
vanhempien
usein arjessa issa
sekäselryhmätilanteissa selavioero,
ystävän
kuolema
tai vaikkapa alavioero, ystävän kuolema tai vaikkapa alviytymistä.
koholismi. Tällaiset tilanteet voivat aihekoholismi. Tällaiset
tilanteet voivat aiheuttaa lapsessa tai nuoressa ahdistusta ja
ja
Partio sopii ADHD-nuorille yleensäuttaa lapsessa tai nuoressa ahdistustajopa
masennusta.
yleensä
jopa masennusta.
hyvin, kunhan
erityistarpeet otetaan
tetaan
huomioon. Partiolaisten
on mahdolIllan alustajana toimii Netta Tiippana
ahdol- toisiaan esimer- Illan alustajana Aseman
toimii Netta
lista tukea toinen
LapsetTiippana
ry:stä. Alustus perusimerAseman Lapset tuu
ry:stä.
Alustus
peruskiksi vertaisjohtajuuden
ja ryhmässä
järjestön
lasten
ja nuorten mielen
toimimisenmässä
keinoin.
tuu järjestön lasten
ja nuorten
mielen
hyvinvointia
tukevaan
ja ahdistusta ja
masennusta
ennaltaehkäisevään
hyvinvointia tukevaan
ja ahdistusta
ja
Illan alustajana toimii ADHD
Friends –ohjelmaan.
masennusta ennaltaehkäisevään
-keskuksen Marie-Louise Tapper.
Friends –ohjelmaan.

Tilaisuudet ovat maksuttomia!
Ilmoittautumiset osoitteeseen annukka.helander@partio.fi / 09 8865 1212
Ilmoittautumisen yhteydessä voit esittää kysymyksiä tai toivoa keskustelunaiheita.
Kumpikin tilaisuus aloitetaan alustuksella, jonka jälkeen jatketaan keskustelulla teemaan liittyen.
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Vartiolaiset
29.7. — 6.8.09

Sudenpennut
29.7. — 2.8.09

Rakennusleiri
26. — 28.7.09

Purkuleiri
7. — 8.8.09

Löydä uutta.

Väiski09
Ölmos, Dragsfjärd

www.väiski.fi
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Minä osallistuin

Ei puristaneet trikoot, eikä interpolointi nakertanut pisteitä! Punkussa oli tänä vuonna jopa entistä rennompi meno. Iskulauseena oli sopiva: Punk! tekemisen puolesta –
pilkunviilausta vastaan. Mukana oli 70 vartiota ravaamassa pitkin Siuntion metsiä.
Pistesuunnistuksessa konseptit menivät aivan sekaisin. Meidän tehtävänä ei ollutkaan
hakea rasteja, vaan viedä ne maastoon. Ei käynyt kateeksi sitä, joka sai käydä poimimassa meidän kaikkien rastiliput pitkin soita.
Lauantain ajan yritettiin etsiä ruokaa luonnosta. Näitä tarvittiin yörastilla. Vartion
saalis jäi lähinnä nokkosiin ja marjoihin, jotka päädyttiin syömään suoraan. Toisella
rastilla saatiin kahvinpapuja, joista piti jauhaa kunnon sumpit. Kultainen sarja oli saanut valmiit kahvit. Niiden piti pitää yllä kahvipöytäkeskustelua ja pisteitä tuli juttujen
tasosta tai tasottomuudesta.
Yörastilla touhu toimi. Yösuunnistuksesta oltiin vedetty pitkää tikkua jo ajoissa.
Pipo ei kuitenkaan kiristänyt vieläkään. Yhtenä tehtävänä oli Disco, jossa arvosteltiin
yhden vartion jäsenen tanssin meininki, rytmi, liike ja pukeutuminen. Meno oli kovaa,
vaikka musiikki ei oikein kuulunut.
Pyhäaamu alkoi melko viileenä, kun tehtävänä oli joen ylitys. Tyylittömyys oli vapaa,
kunhan kaikki selvisi elossa. Kirinä oli ampumajuoksu, jossa ammuttiin mm.
ilmakiväärillä ja jousipyssyllä. Kätevyydet olivat kodin
perusesineitä: leivänpaahdin lähdössä
ja yörastilla pöytä. Tuli erittäin kaunista
designia!
Punk! oli hauska kisa, missä rentous
näkyi koko viikonlopun. Suosittelemme!
Tara Sotunki
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Vimma
NYT TÄRÄHTÄÄ!
VIMMA-VIIKONLOPPU
25.-26.10.2008
SE ON KOHTA TÄÄLLÄ – ILMOITTAUDU NYT!
EPT:n ensimmäinen Vimma-viikonloppu järjestetään la-su 25.-26.10.2008.
Viikonloppu on jatkoa Vimma-iltamille ja avoin kaikille EPT:läisille vaeltajille ja johtajille.
Vimma-viikonloppu alkaa lauantaina 25.10. kello 16.00, jolloin tapaamme Espoon keskuksen
Espoontorilla (Asemakuja) bussin 86 lähtölaiturilla. Tästä jatkamme bussilla kello 16.12 kohti Myllistä,
joten ole paikalla ajoissa! Lauantaina on ohjelmassa erinäisiä Vimma-aktiviteetteja ja lopuksi iltaruokaa.
Yö nukutaan Mylliksen pihapiirissä pj:ssä, jossa on tarvittaessa kamina.
Sunnuntaina on aamiaisen jälkeen tiedossa Mylliksen kunnostustalkoot kello 11 alkaen.
Talkoot kestävät pari tuntia, jonka jälkeen lähdetään kotiin.
Vaikka et pääsisi mukaan koko ajaksi, tule silti talkoisiin sunnuntaina!
Mukaan Vimma-viikonloppuun tarvitaan partiohuivi, normaalit retkikamat ja bussilippu tai bussirahat.
Varaudu siis nukkumaan yö pj:ssä. Lisäksi jokaisella osallistujalla tulee olla päässään musta pipo, johon
on kiinnitetty pinkki kukka. Malli on vapaa!
Pakkaa kamasi rinkkaan tai reppuun ja pukeudu säänmukaisesti.
Vimma-viikonloppu on talkoissa loppuun asti oleville maksuton. Jos et voi olla paikalla loppuun saakka,
peritään ruokakuluja 10 euroa. Maksuohjeet jaetaan tarvittaessa.
ILMOITTAUDU MUKAAN
lähettämällä alla olevat tiedot osoitteeseen ept@partio.fi viimeistään maanantaina 20.10.!
Lisäksi jokaisen alaikäisen osallistujan on tuotava lähtöön täytettynä oheinen lupalappu.
LISÄTIEDOT skaistinen@gmail.com / 050 3078327.
EPT:N VIMMA-VIIKONLOPPU 25.-26.10.2008
Nimi:
Lippukunta:
Puhelinnumero:
Sähköpostiosoite:
Allergiat / ruokavalio:
Muuta huomioitavaa:
Huoltajan nimi ja puhelinnumero:
Huoltajan allekirjoitus (alle 18v. osallistujilta):
Olen paikalla koko ajan / lähden sunnuntai-aamuna (valitse oikea vaihtoehto.)

15

Sepot kutsuvat

SEURAKUNTATAPAAMINEN
Kutsumme jokaisesta Espoon lippukunnasta 1-2 edustajaa tapaamaan Espoon
seurakuntien partioyhteyshenkilöitä eli seppoja, sekä kuulemaan partion ja
seurakuntien yhteistyöstä.
Tapaaminen järjestetään lauantaina 25.10. klo 10-16 Perkkaan kappelilla
(Upseerinkatu 5). Jokaisen seurakunnan seppo on tulossa paikalle, tuleehan
lippukuntanne edustajakin!
A

MASS

OHJEL

9.45 aamukahvi ja sämpylä
hartaus
10.00 seurakuntatyöstä ja partiosta, nykyhetkestä ja tulevaisuudesta
ruokailu
13.00 alueelliset tapaamiset
päätöskahvit
T
UMISE
TAUT
IT
O
ILM

17.10. mennessä ept@partio.fi tai puh. 8865 1212
VÄT

ESTÄ

RJ
N JÄ
TUMA
H
A
P
TA

Espoon Partiotuen aluetyö,
Espoon seurakuntayhtymän nuorisotyö ja
Espoon seurakuntien sepot.
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Wanted

TOIMIIKO TIETOKONEESI?
OVATKO TIETOKANNAT TUTTUJA?
OLETKO MIETTINYT MITÄ PUNKUN YÖRASTILLA
TEHTIIN VUONNA -93?
Espoon Punasen rastikäskyt kautta aikojen on nyt digitoitu ja haluamme tallentaa ne
tietokantaan, josta niitä olisi helppo hakea kun niitä tarvitaan.
Projekti voi olla mieleisesi kokoinen. Mukaan mahtuu varmasti tietokannan suunnittelua, rastikäskyjen kategorisointia (vuosi, tehtävätyyppi, ...) ja tietojen syöttöä kantaan. Jonkinlainen webkäyttöliittymäkään ei olisi pahitteeksi.
Jos jokin osa-alue kiinnostaa tai mieleen tulee kysymyksiä, lähetä meiliä Cillalle
(cilla@muho.fi). Meillä on välineet ja budjetti, tule sinäkin!
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Kuulumisia
ALUETYÖ
» Kekäle on mukana muiden aluetoimijoiden kanssa piirimessuilla 19.10. esittelemässä
aluetoimintaa. Piirimessut järjestetään Valkoisessa salissa piirin kokouksen yhteydessä.
Tapahtuman aikana käydään myös kunnallisvaalipaneelit alueittain, Espoon vaalipaneeli
järjestetään klo 17.00.
» Espoon oma seurakuntatapaaminen järjestetään lauantaina 25.10. Perkkaan kappelilla.
Lippukunnanjohtajille on jo lähetetty kutsu tapahtumaan ja ilmoittautumisia odotellaan
toimistolla.
» LPKJ-klubi järjestetään marraskuussa. Mukaan pääsee jokaisesta lippukunnasta yksi edustaja, kutsut postitetaan lippukunnanjohtajille.
» Muutamalle uudelle alueohjaajalle on pesti tarjolla EPT:ssä ensi vuonna! Alueohjaajilta
odotetaan piirin ja lippukunnan toiminnan tuntemista, sitoutumista aluetoiminnan järjestämiseen sekä tehtävään kouluttautumiseen.

RYHMÄT
» Sudenpenturyhmä järjestää keväällä jo ensi
kerrasta mainetta niittäneen päiväretken
9.5.2009.
» Dåvarin takka on toistaiseksi käyttökiellossa.
Kämppä lämpiää kuitenkin kaminalla.
» Mylliksellä järjestetään talkoot sunnuntaina
26.10.
» Tiedotusryhmä etsii uusia jäseniä ja puheenjohtajaa! Oletko se sinä? Tarjolla loputtomasti mielenkiintoista ja kehittävää työsarkaa
sekä mm. tämän lehden taittoa.
» Pari vuotta sitten aloitettua Punkun tehtäväkäskyjen kokoamista ja digitointia jatketaan.
Lue ilmoitus tästä lehdestä ja ilmianna itsesi
Cillalle!

TAPAHTUMAT
» Rantalentisturnaus käytiin 31.8. Tapahtuma onnistui hyvin ja säät suosivat. Lounapartio
voitti, toiseksi selvisi Vaaran Vaeltajat. Kolmannen sijan nappasi Olarinmäen Samoojat. Muut osallistujat olivat Merimetsot, Muuttolinnut, Pitkäjärven Vaeltajat sekä EPT:n
18

hallitus. Joukkueita oli siis seitsemän, osallistujia noin 50, jonka lisäksi
tapahtuma keräsi katsojia mukavan määrän.
» EPT kiittää tänä syksynä toimijoitaan, yhteistyökumppaneitaan ja vaikuttajiaan gaalaillallisella Karhusaaren huvilassa 12.12. Jatkossa keväinen
Kiitos- ja kannustustapahtuma siirtyy joulun alle. Tapahtumaan myydään
myös illalliskortteja, joiden tuotto ohjataan hyväntekeväisyyteen.
» PunkkuPunk! onnistui vaativuudessaan hyvin tänä vuonna. Pipon kiristys jätettiin himaan ja uudenlaiset tehtävät saivat kiitosta.

HALLITUS
» EPT:n syyskokous järjestetään 25.11. klo 19.00 Partioasemalla. Parhaillaan kuhistaan uusista hallitusehdokkaista. Voit kysyä pestistä lisää
keneltä tahansa nykyiseltä hallitusjäseneltä! Ehdokkaaksi kannattaa
ilmoittautua ennen syyskokousta ja päästä siten mukaan ehdokkaiden
esittelyyn EPT:n tiedotuskanavien kautta.

TOIMISTO
» Väiskin projektipäällikkö Riikka Nenonen aloitti työt 15.9.
Annukka lomailee 10.10.-17.10. Loman aikana EPT:n toimistoa pyörittää Riikka.

0.

19.1

TULE MUKAAN PIIRIMESSUILLE
SUNNUNTAINA 19.10. KLO 11 ALKAEN

Nyt on mahdollisuutesi vaikuttaa Pääkaupunkiseudun partiotoiminnan
tulevaisuuteen ja tutustua piirin toimintaan mm. uusiin kursseihin, piirin
palveluihin, toimikuntiin ja Aihki-valokuviin. Lisäksi on mahdollisuus hyväksyttää PJ-lopputehtävä, jos se on jäänyt roikkumaan!
Paikka: Valkoinen Sali, Aleksanterinkatu 16-18
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LOKAKUU
17.-19.
19.
20.
21,
25.
25.-26.
26.
26.
28.
30.

Potkaisu: Kuningasfillaristi
piirin kokous ja piirimessut
EPT:n hallituksen kokous
maailman suurin Reilun kaupan kahvitunti, Partioasema mukana
Espoon Eldis - seurakuntien ja partiolaisten tapaaminen
Vimma-viikonloppu
kämppätalkoot Mylliksellä
kunnallisvaalit
hallituksen iltatee
Partioasema 1 vuotta

MARRASKUU
2.
7.
10.
18.
20.
21.
22.
23.
25.
25.

Hiipivä Haamu salapoliisikisa
EPT Tiedottaa 6/2008 DL
hallituksen iltatee
hallituksen kokous
teemailta - Miten kohdata lapsen huoli ja murhe?
Väiskin lippukuntailmoittautumisten DL
Espoon nuorisojärjestötoimijoiden tapaaminen Weegeellä
alueohjaajien jatkokoulutus Turussa
Kekäleen kokous
EPT:n syyskokous

JOULUKUU
10.12.

Partioaseman jouluglögit

Lähettäjä: Espoon Partiotuki ry - Töölönkatu 55 - 00250 Helsinki

