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Lippukunnanjohtajan  

tervehdys 

J u h l a v u o t e m m e  p ä ä t t y y 
lippukunnan joulujuhliin 15.12. 

Mankkaan Makasiinissa. Melkoisen 
vauhdikas vuosi on ollutkin. 
Kymmenvuotisjuhlaa vietettiin 
helmikuussa, Antarktis sudenpentu-
leiri oli Myllyjärvellä ja Saariselän 
vaelluksen jälkeen oli Tarus-leiri.  

Syksy meni myös aktiivisen 
toiminnan merkeissä lippukuntaret-
kellä, Valborg risteilyllä ja 
keskiviikkoisina kokouksina. 
Espoon Punkussa, eli jokasyksyises-
sä partiotaitokisassakin Eräsusia 
edust i  kaksi  joukkuetta ja 
rastimikkoja. Aktiivista ja osaavaa 
sakkia on koko lippukuntamme 
täynnä! 

Lippukuntalaisten määrä on 
kaks inker ta is tunut  kahdessa 
vuodessa, eli meitä on nyt yli 70 
aktiivista. Silti vartiolaisia mahtuu 
lisää, sillä aivan uusi Alexin ja 
Antin vartio ottaa 10-12 vuotiaita 
poikia hoteisiin. Toivottavasti 
Väentupa kestää liitoksissaan. 

Lippukunnan kotisivuille on 
ilmestynyt kuvia jo satamäärin, 
joista on kiittäminen ahkeraa 
p ä ä t o i m i t t a j a a m m e  A n t t i a . 
Kuvatekstit kun vielä saisi 
aukeamaan, niin veikkaan aika 

hyvää sijoitusta lippukuntasivujen 
kisassakin. Sivuilta löytyvät myös 
muutamat aikaisemmat Mesikäm-
menet, jos satuit hukkaamaan. 

Syksyn retkillä vierailluista luolista 
on riittänyt juttua jos joltisesti. 
Vaikka partiolaisten toisilleen 
perimätietona kertomia luolia on 
Nuuksion alueella alle kymmenen, 
siltikään kovin moni ei niiden 
olinpaikkaa tunne. Ehkäpä on hyvä 
näin,  s i l lä  näissä  luonnon 
muovaamissa nukkumapaikoissa 
voi jopa yöpyä, ellei joku ole koko 
ajan ramppaamassa ja uteliaana 
niitä katsastamassa. Väliaikaisina 
suojina niistä on konkreettista 
apuakin. 

Lumi peitti tienoon, vaikka pulverin 
pysyvyys voi olla niin ja näin. 
Mukavaa nähdä tienoo kirkkaan 
nietoksen valaisemana, kun syksy 
oli pitkään pimeää ja loskaista. 
Toisaalta kaikkihan on vain 
varusteista kiinni. Toivotan kaikille 
mukavia varusteita talven ja kevään 
koitoksiin! 

Heinä 

Pääkirjoitus 
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 Joulujuhla 

L ippukuntamme perinteinen jou-
lujuhla pidetään 15 joulukuuta 

Mankkaan Makasiinilla kello 18.00 
alkaen. Juhla päättyy noin kello 
kahdeksan maissa. 

 Ohjelmaan kuuluu partiolupausten 
antaminen uusilta sudenpennuilta ja 
vartiolaisilta, taitomerkkien jako, 
joululauluja sekä jotain vartioiden ja 
laumojen omaa ohjelmaa.  

Saamme myös nauttia vanhempain-
neuvoston kuuluisaa riisipuuroa, 
mehun ja pipareiden kera. Jokainen 
joka haluaa pienen jouluyllätyksen, 

tuo mukanaan parin euron arvoisen 
joululahjan ja saa vastineeksi pukin-
kontista jonkun muun tuoman lah-
jan. Jos onnistaa, saamme joulupu-
kin lahjoja jakelemaan…  

Muistakaa kaivaa partiopaitanne 
kaapin pohjalta ja tarkistaa että 
kaikki merkit ovat paikoillaan ja 
oikein päin, (tonttulakki ei olisi 
myöskään pahitteeksi). Vanhemmat 
ovat myös tervetulleita. 

Tuuli 

Tulevaa ohjelmaa 

 

Vanhempainneuvosto  

kutsuu! 
 
Tällä hetkellä vanhempainneuvosto toimii sähköpostilistan avulla 
mutta jäseniä on liian vähän jotta tehtävät jakautuisivat tasaisesti. 
Uusia haasteita olisi paljon lippukunnan kämpänrakentamisesta 
ihan vain perinteiseen puuronkeittoon joulujuhliin. Vahva ja toimi-
va vanhempainneuvosto voisi tukea ja auttaa taustalta lastemme 
partiotoimintaa. 
 
Kysy lisää tai ilmoittaudu saman tien Ripelle puh 5021789 /050–
4145709 tai ritva_asikainen9@hotmail.com. 
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K ulttuuriaukiolla itsenäisyyspäi-
vän tapahtumat alkavat vyöryä 

kello 9.00 ja jatkuvat Tapiolan kir-
kossa. Joskus tilaisuus on päättynyt 
kirkkokahviin. Kello 9 ja 12 välillä 
ehtii tapahtua paljon erilaisia asioi-
ta. Ohessa yksi versio tapahtumista. 

Kello 8.00 

Lähtijät istuvat aamupalalla, partio-
asut päällään, merkit laitettuina ja 
huivi kaulassa. Ulkona näkyvästä 
säästä riippuen lisävaatetuksena on 
paksua palttoota, sadeasua tai muu-
ten järkevää vaatetusta. 

Hepe ilmestyy lippukunnan lipun 
kanssa kello 8.45 Tapiolan kirkolle 
odottamaan kirkkoherran neuvoja 
lipun vihkimistilaisuutta varten. 

Kello 8.30-8.50 

Ihmismassat sulloutuvat Kulttuuri-
aukean laitamille. Lipun nostajat 
ovat varmistaneet liput Kulttuurita-
lon vahtimestarilta, jos lippuja ei 
vielä ole valmiina lipputangon ty-
vellä, narun ja tangon välissä odot-
tamassa. Lippuja säilytetään, Kult-
tuuritalossa. 

Paikalla on sotaveteraaneja ja par-
tiolaisia sekä isänmaanystäviä. Asu 
on itsenäisyyspäivän mukainen, eli 
kaikki kunniamerkit mukana ja 

edustuskelpoinen. Tavallisesti liput 
nostavat veteraanit ja partiolaiset. 
Jos sää suosii, lipun nostajat esiinty-
vät partioasuissaan, mutta kenen-
kään ei ole tarkoitus virua ilman 
sadevarusteita sään yllättäessä. Li-
pun nostajilla ei ole hattua. Osallis-
tujat paljastavat päänsä lippua nos-
tettaessa. 

Kello 9.00 

Lipun nosto alkaa yhteisestä mer-
kistä. Tilaisuudessa on yksi henkilö 
joka tavallisesti huutaa ensimmäi-
seksi ”Lipun nostajat!” Silloin lipun 
nostajat, kaksi henkilöä, siirtyvät 
lipun juurelle (huom! tyhjää tankoa 
ei koskaan tervehditä.) vierekkäin, 
marssiaskelin. 

Lipun nostaja ottaa käteensä lip-
punarun ja oikaisee sen (katsoo, 
ettei naru kierry tangon ympäri). 
Lipun pitäjä etsii lipusta narun päät 
tai lenkit. Pyöreä lenkki kiinnitetään 
lipputangon nuppiin nousevaan pää-
hän ja lipun vapaa narun pää solmi-
taan lippusolmulla lippunaruun. 
Lippusolmua kannattaa harjoitella 
ennakkoon kotona. Lipun nostaja 
pitää kiinni lippunarusta (toinen 
narun pää juoksee etu- ja keskisor-
men välistä, toinen pää narusta kes-
kisormen ja nimettömän välistä) ja 

Itsenäisyyspäivän vietto  

partiolaisittain 

Tulevaa ohjelmaa 
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toinen kannattaa lippua siististi las-
kostettuna sylissään. 

Kaikki nostavat lipun yhtä aikaa 
käskystä ”Nosta lippu!”.  Katsojat 
ottavat asennon (kantapäät yhteen ja 
katse lippuun) ja viimeistään tässä 
vaiheessa paljastavat päänsä. 

Lipun nostaja liu’uttaa lippunarun 
keskisormen molemmin puolin, niin 
että naru pysyy tangon suuntaisena 
ja kireänä. Lippua ei päästetä 
”lehmän longolle” heilumaan val-
toimenaan ja katsojia naurattamaan. 
Lippu ei koskaan saa koskettaa 
maata. Katsojat nostavat kätensä 
partiotervehdykseen siinä vaiheessa, 
kun lipun sisäsivu on auki (eli lipun 
sisäsyrjä on suorassa) ja lipun pitäjä 
on päästänyt irti lipusta. 

Lippujen ylösnousuvauhti seuraa 
lippurivistön ulointa lippua, eli 
suunnilleen samaan tahtiin. Lipun 
koskettaessa nuppia, katsojat päättä-
vät lipputervehdyksen. Lipun nosta-
ja kiertää lippunarun pari kertaa 
tangon ympäri (että lippu ei notku 
tangon tahtiin tuulessa) ja kiristää 
hakaan. Lippunaru päätetään siististi 
ja tuulisena päivänä se voidaan 
päättää siansorkalla ristikkäin ha-
kaan. 

Lipun nostajat astuvat kaksi askelta 
yhtä aikaa takaperin lipulta, katse 
lippuun päin. Pysähtyvät ja tervehti-
vät lippua, kääntyvät ja siirtyvät 
vierekkäin marssiaskelin rivistöön 

Itsenäisyyspäivän lipunnostossa 
lauletaan lippulaulu, jota usein seu-
raa veteraanien lauluesitys (johon 
muut voivat yhtyä). 

Kello 9.15 

Lipun noston jälkeen ihmiset siirty-
vät Tapiolan kirkon itsenäisyyspäi-
vän Jumalanpalvelukseen. Partio-
laiset siirtyvät lippukunnittain joko 
pari- tai nelirivissä kirkkoon. Muut 
sekalaisena ryhmänä, rauhallisesti 
kävellen. 

Mankkaan Eräsusien lippu vihitään 
6.12.2004, juuri ennen itsenäisyys-
päivän Jumalanpalveluksen alkua. 
Toivottavasti monella on kamera 
mukana. Kaikilla partioasut ja mer-
kit paikoillaan. Lippukunnan lipun 
kuljettaa Hepe. 

Liput odottavat kirkon eteiskäytä-
vällä vuoroaan. Lippujen kantajien 
on syytä olla hyvissä ajoin paikalla, 
ennen muuta seurakuntaa. Liput on 
valmiina auki ja tangoissaan ja ko-
lehdin kerääjät (4 kpl) on sovittu. 
Vahtimestari tarkentaa kolehdin 
keräämisestä lisää. 

Kirkossa seurakunta asettuu kirkko-
saliin. Ensin saapuvat papit ja hei-
dän saavuttua alttarin luo, liput il-
mestyvät keskikäytävää pitkin kirk-
kosaliin. Suomen lippu ensimmäise-
nä ja lippukuntien liput paririvissä. 
Lippurivistö asettuu puhujakorok-
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keen taakse (alttarin vasemmalle 
puolelle). 

Jenni lukee päivän epistolan. 

Partiolaiset keräävät kolehdin, kaksi 
kolehdin kerääjää keskikäytävällä ja 
kaksi uloimmalla rivillä. 

Jumalanpalveluksen päättyessä en-
sin poistuvat papit, sitten lippukun-
tien lippurivistö paririvissä, Suomen 
lippu ensimmäisenä keskikäytävää 
pitkin eteiskäytävälle. 

Kirkosta poistutaan rauhallisesti 
itsenäisyyspäivän viettoon. 

Heinä 

Piilopirtti 29-31.10.2004 
Syksyn lippukuntaretki kohdistui 
tällä kertaa Nuuksiossa sijaitsevaan 
Piilopirttiin. Vartiolaiset ja johtajat 
aloittivat retkensä jo perjantaina kun 
taas sudenpennut ilmestyivät paikal-
le vasta lauantaina. Meidän oli mää-
rä matkata perjantaina julkisilla kul-
kuvälineillä Nuuksioon, mutta poru-
kan pienuuden takia päätimmekin 
käyttää autokyytejä. Sain suostutel-
tua veljeni heittämään tyttövartion 
johtajien kera kämpälle. Meitä oli 
vain neljä henkeä joten mahduimme 
ongelmitta autoon. Poikajohtajat 
tulivat tietääkseni Suvin kyydillä, 
(ainakin Jussi). Muutamat järkevät 
tulivat myös ympäristöystävällisem-
min busseilla. 

Tyttövartio pääsi ensimmäisenä pe-
rille, jolloin ulkona oli jo säkkipi-
meää ja mielikuvitus pääsi valloil-
leen. Yksikään mörkö ei kuitenkaan 
yllättänyt meitä matkalla kämpälle 
jonka oven edessä muistimme että 
avaimet olivat Alexilla… Hups, 
Alex ei ollut paikalla joten mietim-

me hetken mitä tekisimme. Pian 
kuitenkin kai Jennillä välähti, että 
voisimme hakea avaimet valvojilta. 
Mainio idea… Valvojien kämppä 
oli aivan vieressä joten matka ei 
ainakaan ollut kovin pitkä. Toinen 
valvojista tuli ystävällisesti avaa-
maan oven meille jonka jälkeen siir-
ryimme sisätiloihin purkamaan 
rinkkojamme. Olimme jo onnistu-

neet levittäytymään aika mukavasti 
muiden saapuessa paikalle. Ruoka-
kassit tulivat Suvin kyydillä joten 
lähdimme porukalla kantamaan kas-
seja Suvin saavuttua autoineen. 
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Saimme kannettua kaiken ylös käm-
pälle jonka jälkeen söimme muis-
taakseni voileipiä iltapalaksi (toim 
huom: lettuja myös!). Jenni ja minä 
olimme lupautuneet keittiötöihin 
joten iltamme kului mukavasti tyh-
jennellessä ruokakasseja. Muut lu-
eskelivat seinäkirjoituksia, tappeli-
vat makuupaikoista ja muutamista 
hiirensyömistä patjoista. Tyhmyyk-
s i s s ä m m e  v a r a s t o i m m e 
”jääkaappiruoan” ulos, puulaatik-
koon, (pimeässä kun ei oikein näh-
nyt niitä kymmenen sentin kokoisia 
rakoja laatikon alaosassa). No...nyt 
ainakin opimme kantapään kautta, 
että niin ei kannata tehdä. Menimme 
kaikki rauhallisin mielin nukku-
maan sen kummempia murehtimat-
ta. 

Seuraava päivä toikin muutaman 
mojovan yllätyksen mukanaan. 
Nousimme hieman aiottua myö-
hemmin Jennin kanssa laittamaan 
aamupalaa. Jenni aloitti valmistelun 
keittiössä ja minä menin ulos hake-
maan ruokia. Avasin puulaatikon 

ja… Hetkinen, oliko tuossa juustos-
sa eilen tuollaisia outoja jälkiä, entä 
minkä jälkeen sekavihanneksia on 
a l e t t u  m y y m ä ä n  m ö s s ö n ä 
rei’itetyissä pusseissa, hmm… tule-
vatkohan nämä hiirenpipanat kau-
panpäälle? Hiiri, tai tarkemmin sa-
nottuna myyrä, tai ehkä montakin 
sellaista oli pitänyt hauskaa ruoka-
kasseissamme. Tein kaiken voita-
van, tyhjensin kassin, heitin hiiren-
pipanat menemään, pyyhin hiiren-
pissat pois ja heitin tuhotut ruoat 
menemään. Päätimme kuitenkin 
säästää juuston, josta varmuuden 
vuoksi vain johtajisto söi, leikattu-
amme ensin reilusti pois. 

Aamiaisen jälkeen aloitimme val-
mistelut sudareiden saapumista var-
ten. Kamat tungettiin taas rinkkoi-
hin jotka kannettiin ulos pihalle. 
Sudareiden oli määrä nukkua sisällä 
ja vartiolaisten ulkona, (kokeilla oli 
erikoislupa nukkua sisällä). Hieman 
ennen puoltapäivää Heinä saapui 
sudareineen… Voihan lehmä, onko 
heitä noin paljon? Jono oli varmaan 
kilometrin pituinen (melkein) ja 
ääntä heistä lähti yhtä paljon kuin 
sadasta lukiolaisesta. Sudenpennut 
laskivat rinkkansa kämpän edustalle 
ja levittäytyivät valtavaksi mereksi 
Heinän ja parin muun johtajan ym-
pärille. Heinä piti heille jonkinlai-
sen puheen kokkien sählätessä keit-
tiössä tonnikalapurkkien kanssa. 
Saimme lounaan valmiiksi ja pian 
ulkoa kuului jo sudareiden hieno 
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laulu/huuto kokeille. Huudettuaan 
valmiiksi he ryntäsivät sisälle. Jos 
olisimme olleet Jennin kanssa hie-
man hidasliikkeisempiä, meistä olisi 
varmaan saanut kaksi hienoa ovi-
mattoa. Onneksi ehdimme pois alta 
ennen hyökyaaltoa. 

Vaikka söimme kaikki kursailemat-
ta ja tarjosimme vielä ruokaa valvo-
jillekin, jäi makaronimössöä kuiten-
kin hieman yli. Seuraavaksi oli vuo-
rossa tiskaus joka oli aika kylmää 
puuhaa ulkona parissa asteessa. Vii-
konloppu oli yllättävän kylmä. Su-
denpennut ja vartiolaiset joutuivat 
viettämään suurimman osan ajas-
taan ulkona tilanpuutteen vuoksi, 
kämppä oli aika pieni näin suurelle 
porukalle. Johtajat (ja etenkin kokit) 
saivat olla hieman enemmän sisällä 
huippusalaisten suunnittelukokous-

temme vuoksi. Päivän ohjelmaan 
kuului mm. riihitys ja leikkiminen. 
Suvilla saattoi olla hieman ongel-
mia, järjestäessä yksin ohjelmaa 
sudareille muiden johtajien ollessa 
kiinni ties missä, Jenni keittiössä, 

muutama rasteilla ja loput riihittä-
mässä. Jotenkin kuitenkin kaikki 
selvisivät paleltamatta itseään hen-
giltä. Siirryin vähin äänin rastilta 
keittiöön missä Jenni oli joutunut 
laittamaan ruoan yksin. Heitimme 
peruna/sipuli/ties mitkä laatikot uu-
niin ja keskustelimme hieman johta-
jien ja vartiolaisten kanssa riihityk-
sestä. 

Pian olikin päivällisen vuoro ja taas 
koko porukka ilmestyi sisätiloihin 
missä ruoka kävi kuin kuumille ki-
ville. Olimme Heinän ohjeesta ri-
pustaneet ruokakassimme (ulkona) 
roikkumaan parista reilun kokoises-
ta naulasta seinälle, jotta hiiret ja 
myyrät eivät pääsisi käsiksi niihin. 
Kaikkien syötyä itsensä täyteen, oli 
taas aina niin mukavan tiskauksen 
vuoro. Illan lähestyessä uhkaavaa 
vauhtia, ehdimme vielä leikkiä koko 
lippukunnan voimin lipunryöstöä, 
joka oli aika kiinnostavaa pimeässä 
taskulamppujen kanssa. Kukaan ei 
kuitenkaan oikein noudattanut sään-
töjä ja etenkin me hmm… isokokoi-
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semmat unohdimme että mukana oli 
pienempiäkin joita piti varoa. Ku-
kaan ei kuitenkaan loukkaantunut 
kovin pahasti, mitä nyt yksi musta 
silmä ja hieman mustelmia ja naar-
muja. Heinä veti meille samaisen 
lipunryöstön aika monta kertaa, 
kunnes osa porukasta heitti hanskat 
mäkeen eikä halunnut enää juoksen-
nella ympäriinsä. 

Osa johtajista ja vartiolaiset olivat 
pystyttäneet teltan minne myös hei-
dän rinkkansa oli viety. Istuimme 
vielä kaikki iltanuotiolla ja pais-
toimme makkaraa Heinän selostaes-
sa jotain tähdistä. Söimme ehkä vie-
lä kämpässä jotain iltapalaa ennen 
sudareiden nukkumaanmenoa, (en 
oikein muista). Seuraavaksi oli vuo-
rossa johtajiston sauna, ensin oli 
tyttöjen vuoro ja sitten poikien. Sau-
nan koon vuoksi emme voineet sau-
noa isommalla joukolla. Tyttöjen 
saunavuoron loputtua siirryimme 
sisään kämppään missä sudareiden 
piti nukkua kiltisti. Ikävä kyllä he 
tekivät kaikkea muuta. Osa oli pois-

sa lavereilta, (ehkä tippunut), loput 
pomppivat minkä ehtivät lavereilla, 
joiden kestokykyä epäilin hieman 
20 sudarin hyppiessä niiden päällä. 
Heillä oli meneillään jokin tasku-
lamppusotaa muistuttava leikki ja 
huuto oli sitä luokkaa että ihmette-
len miten ikkunat kestivät. 

Pojat saunoivat aikansa ja sillä välin 
yritimme epätoivoisesti saada su-
denpentuja nukkumaan. Viimein, 
melun laskettua siedettäväksi, me-
nimme itse nukkumaan, josta ei kui-
tenkaan tullut mitään. Hieman myö-
hemmin myös Heinä ja Sofia siirtyi-
vät sisälle nukkumaan. Yö oli luul-
tavasti elämäni rauhattomin. Teltas-
sa nukkujilla oli sitä vastoin ollut 
rauhallista, mutta hieman kylmää. 

Aamu valkeni aivan liian aikaisin ja 
Jennin ja minun piti nousta laitta-
maan aamiaista. Muistaakseni muu 
porukka jahdattiin ulos jotta saisim-
me järjestellä rauhassa. Pian kaikki 
saivat tulla sisälle syömään ja sen 
jälkeen taas ulos tiskaamaan. Sen 
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jälkeen pitikin jo ruveta pakkaa-
maan tavaroita, retken lopun lähes-
tyessä. Teltta purettiin, rinkat kan-
nettiin ulos, paikat siivottiin ja suda-
rit liukenivat paikalta. He menivät 

bussilla Espoon keskustaan missä 
vanhemmat olivat vastassa.. Myös 
vartiolaiset ja osa johtajista lähtivät 
bussilla. Loput saivat kyydin Suvil-
ta. Mukava retki ja hyvä partiohen-
ki. Kiitos siitä! 

Tuuli 

Kävimme myös katsomassa Heinän 
kovin mainostamaa luolaa. 

Huomio! 
Eräsusien uusi poikavartio hakee reippaita 9-12-vuotiaita poikia mukaan 
partioon. Mainosta siis lippukuntaamme tuntemillesi sopivan ikäisille po-
jille ja kutsu heidät kavereineen mukaan joukkoomme! Uusi vartio pyrkii 
aloittamaan kokoukset heti joululoman jälkeen joten toimi nopeasti. Myös 
tyttövartioon mahtuu vielä muutama vartioikäinen! 

Ilmoittautumiset voit ohjata Antille (puh. 040-7083120 tai mailitse ant-
ti.vuorela@saunalahti.fi). Kannattaa myös vinkata että lippukuntamme 
kotisivuilta löytyy lisää infoa lippukunnastamme ja printattavia mainoksia 
joita saa vapaasti jaella kiinnostuneille! 
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Tämänvuotinen Valborg -purjehdus 
6.10. oli tuttuun Eräsusityyliin mah-
tava! Osallistujamäärä hipoi ennä-
tyksiä, vanhempien suuren purjeh-
dusinnon vuoksi. Sää purjehduspäi-
vänä vaikutti aluksi tosi kurjalta, 
tihkusadetta. Loppujen lopuksi kur-
ja sääkään ei menoa haitannut! 

Ohjelmassa oli, mitäs muutakaan, 
kuin meren ihastelua, jäänmurtajien 
tunnistelua, ynnä muuta mukavaa. 
Vanhempainneuvosto oli leiponut 
pullaa jota kuin ihmeen kaupalla 

riitti kaikille ja vielä kahdeksan pul-
la jäi kiitokseksi laivan henkilökun-
nalle. 

Vaeltajat olivat järjestäneet Napa-
kympin, mistä uusina pareina lähti-
vät tiukka Businessnainen Antti ja 
Ruotsalainen hurmuri Tuulikki, se-
kä Ranskalainen herrasmies Sofia ja 
Diivamme Alex. Mitenköhän loma-
matkat menivät, voitte kysyä asian-
omaisilta. 

Kiitos kaikille mukavasta purjeh-
duksesta! 

Jenni 

Urheat eräsudet taltuttivat  

myrskyävän meren 
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- Jokasyksyinen Valborg risteily 
meni mukavasti, vaikka ei päästy-
kään Vasikkasaareen. Jenni junaili 
hienosti tilaisuuden. Laiva oli aikai-
semmin muuttua sukellusveneeksi 
saatuaan pohjakosketuksen ja ran-
tautuminen vaikeutui. Täytynee ky-
syä ensi syksynä Suomenlinnan Ve-
sikkoa lainaksi, niin voi jo lähdöstä 
liukua pohjaa pitkin. 

- Lippukuntaretkeltä löytyi kolme 
muovikassillista tavaroita. Kukahan 
retkeläisistä onnistui livahtamaan 
alasti bussiin, vai mistä ihmeestä 
ilmaantui vaatekaapillinen käyttö-
kelpoisia asusteita hukattavaksi?  

- Heinä edustaa Tapiiria, eli Tapio-
lan yhdeksää lippukuntaa piirineu-
vostossa seuraavat kaksi vuotta. 
Mitä meni avaamaan suunsa vääräs-
sä paikassa ja lupaamaan apuaan. 

- Antti ja Heinä vierailivat Mank-
kaan koululla kertomassa Eräsusista 
ja vihjaamassa uuden vartion aloit-
tamisesta. Jostain syystä tuttuja naa-
moja näkyi melkoinen liuta. 

- Englannin EuroJamboree 2005 on 
täysissä kuosissa. Ensi kesän Väiski 
ja EuroJamboree ovat päällekkäin ja 
yhtä aikaa niihin ei voi osallistua. 
Tai yhdistäisiköhän Antti MESin 
yhteyshenkilönä Englannin ja Suo-
men leirit? 

- Lippukunta on kasvanut, ei vyötä-
rön kohdalta vaan jäsenistöltään. 
Kaksi vuotta taaksepäin meitä oli 
alle 30, nyt ylittyy jo 70 jäsentä.  

- Tarus leirin huollossa valitettiin, 
että auto ei käynyt kunnolla, koska 
kaasuttimessa oli vettä. Joku lupasi 
vilkaista moottoria, jos vain kerro-
taan missä auto on. ”Järvessä” kuu-
lui vastaus. Jotenkin jäi mieleen, 
että monet leiriläisistäkin elivät Ta-
ruksella kuin järvessä. 

- Lippukuntaretkellä oli viereisellä 
kämpällä Nuuksiossa vaikeuksia 
ruuan laitossa. Yleensä popkornia 
tehdessä ravistellaan pannua, mutta 
nyt porukka ravisteli hellaa ja yksi 
yritti pitää pannua. Onneksi Eräsu-
sissa ruuan teko retkillä onnistuu, 
ainakin Jenniltä ja Tuulikilta. 

- Itsenäisyyspäivän lipunmyynti on 
Kulttuuriaukiolla. Tai olikohan se 
lipunnosto? Toivottavasti kaikki 
pääsevät vanhempineen mukaan 
6.12.2004 kello 9.00 Kulttuuriauki-
olle ja sen jälkeen Tapiolan kirk-
koon itsenäisyyspäivän Jumalanpal-
velukseen. Lippukuntamme lippu 
vihitään silloin. Edellisestä lipun 
vihkimisestä Tapiolan kirkolla on 
yli 20 vuotta, eli jokaviikkoisesta 
tapahtumasta ei ole kyse. 

- Lippukunnan joulujuhlista Maka-
siinissa 15.12. on tulossa tosi upea, 

Juoruja 
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sillä viime riihityksessä tuli hyväk-
syttyjä taito- ja luokkamerkkejä 
melkoinen määrä. Tosin eräiltä sol-
mujen näyttämiseen vierähti aika 
pitkä tovi. Pitänee seuraavassa riihi-
tyksessä ottaa aikaa almanakalla 
kellon sijaan.  

- Suvi on perustanut eläinkaupan, 
vai olikohan se eläinsirkus. Ainakin 
eläinten ruokkimisesta tulee paljon 
kuluja, mutta onneksi Suvi työsken-
telee ruoka-alalla. Eikös akvaa-

riokaloille voikin syöttää pari paton-
kia aamiaiseksi? 

- Sofialla riittää kiireitä tulevana 
keväänä kirjoitustensa vuoksi. Lau-
ralla ja Suvilla on myös edessään 
kirjallisia koitoksia ja Oxa on pääs-
syt opinnoissaan loppusuoralle. 
Työelämässä partiolaisuus katsotaan 
usein johtotehtävien väärtiksi, mutta 
kirjaviisautta tarvitaan sen tueksi. 
Tsemppiä lukuihin! 

Heinä 

Väiski-tunnelmia luvassa 

ensi kesänä 
Lippukuntamme osallistuu ensi ke-
sänä Espoon Partiotuen järjestämäl-
le Väiski 2005 –leirille. Olemme 
leirillä samassa savussa Leppävaa-
ran Korvenkävijöiden kanssa. 

Vartiolaisten leiri on 1.-8. elokuuta 
2005 ja sudenpentujen 4.-8.8. Vie-
railupäivä on lauantaina 6.8. Leiri-
paikka sijaitsee Hankoniemen Syn-
dalenissa  

Väiski on kaikkien espoolaisten ja 
kauniaislaisten partiolaisten yhtei-
nen kesäleiri, joka järjestetään noin 
neljän vuoden välein.  

Ensimmäinen Väiski järjestettiin jo 
vuonna 1973, ja nyt pidettävä leiri 
on järjestyksessään yhdeksäs. Viime 
Väiskillä vuonna 2001 oli mukana 

noin 1500 
leiriläistä, ja nyt tulevalle leirille 
odotetaan noin 1600 osallistujaa. 

Ilmoittautuminen leirille alkaa 
10.1.2005 ja päättyy 18.3.2005. 
Väiski 2005:n hinta on vartiolaisille 
ja johtajille 115 euroa ja sudenpen-
nuille 95 euroa. Hintaan sisältyvät 
matkat, ruoat, telttamajoitus sekä 
hullunhauska Väiski–ohjelma! 
Kaikilla ilmoittautuvilla tulee olla 
Suomen Partiolaisten jäsenmaksu 
maksettuna vuodelle 2005. Toimi-
tan ilmoittautumiskaavakkeita kai-
kille lippukuntalaisille ensi vuoden 
alussa. 

Mukavaa leirinodotusta! 

Antti 
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Kauniina syksyisenä koleana aamu-
na kokoontui Espoontorin pysäkille 
lauma sudenpentuja, possut suun-
nistivat peräti kahdeksan tytön ja 
kahden johtajan voimin Nuuksioon 
Pinkki-kilpailuun. Satu oli mukana 
sillä Sofia oli estynyt.  

Kilpailu oli tänä vuonna nimeltään 
Kivi-pinkki, sillä kisa järjestettiin 
Aleksis Kiven päivänä ja teemana-
kin oli Kiven tarina Seitsemän vel-
jestä, jota seurattiin pitkin rasteja.  

Alkutehtävänä oli väsätä rahapussi 
ja avain. Melkein mahtuivat kaikki 
kahdeksan yhtä aikaa pienen kan-
gaspalan ympärille värittämään. 
Pussi vaan aluksi tuppasi pienene-
mään kovasti, sillä sitä piti aina vii-
meistellä ja leikata hiukan lisää, ja 
vielä vähän…  

Lähdöstä kuljettiin keskusrastille, 
mistä kaikki ryhmät hajautettiin eri 
teille. Meidän käskettiin siirtyä siitä 
vaaleansinisiä nauhoja seuraten. 
Matkan varrella oli aina jokin pätkä 
seitsemästä veljeksestä ja piti mm. 
auttaa paleltuvaa veljestä, tunnistaa 
vanhoja esineitä ja kulkea nopeasti 
pitkin Rambo-rataa.  

Jokaiselta rastilta sai suorituksen 
jälkeen pisteinä pieniä vaaleanpu-
naisia kiviä, jotka talletettiin räi-
keänväriseen rahapussiin. Rastit 
olivat mielenkiintoisia ja sopivan 

vaikeita. Luettiinpa viimeisellä ras-
tilla pätkä seitsemää veljestä stadin 
slangillakin. Siinäpä sitten suomen-
neltiin sitä.  

Maalissa jokainen sai hernekeittoa 
ja lauma sai suuren karkkipussin, 
joka jaettiin kristillisesti kaikkien 
osallistujien kesken.  

Viimeiseksi piti vielä odotella bus-
sia, niinpä riehuttiin puolisen tuntia 
viereisellä leikkipaikalla. Bussissa 
näkyi onnellisia ja hiukan väsyneitä 
naamoja. Hymyä vielä löytyi, kun 
päätimme jakaa kaikki vaaleanpu-
naiset kivet muistoksi. Postissa tuli 
jälkeenpäin hieno diplomi, jossa 
luki, että possut sijoittui kymme-
nenneksi kilpailussa! 

Suvi 

Possut Pinkissä 
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Klo: Sali1 Sali2 

18.00 - 19.00 Tyttösudenpennut Poikasudenpennut 

19.00 - 20.00 Vanha tyttövartio Vanha poikavartio 

20.00- Pjn, Vjn ja vanhempainneuvosto 

17.00 - 18.00 Uusi tyttövartio Uusi poikavartio 

Kokousajat 
Kokoukset keskiviikkoisin Mankkaan Väentuvalla 

Johtajiston yhteystiedot: 

Ahtiluoto Asko 040-549 5308 asko.ahtiluoto@kannelopisto.fi 

Attila Suvi 040-842 7526 suviksi@yahoo.com 

Asikainen Jussi 050-414 5710 jussi24788@hotmail.com 

Asikainen Jenni 050-414 5711 jenni_532@hotmail.com 

Heinonen Jarmo 040-536 1437  jarmo.heinonen@laurea.fi 
 09-502 2814 

Heinonen Satu 050-544 9526 satu90@jippii.fi 

Järvisalo Henri 050-547 0671 henri_jarvisalo@hotmail.com 

Rännäli Tiia 040-506 8184 tiia.rannali@paperipalvelu.fi 

Seppälä Tuulikki 040-569 1603 tuulikki.seppala@koti.finnet.fi 

Valli Laura 050-540 5077 laura.valli@luukku.com 

Virtanen Alex 050-5052301 alex_virtanen@hotmail.com 

Virtanen Sofia 050-328 8238 sofia_eleonoora@hotmail.com 

Vuorela Antti 040- 708 3120 antti.vuorela@saunalahti.fi 


