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Lippukunnanjohtajan tervehdys 

K evät on mennyt vikkelään ja 
kevään viimeiset kokoukset 

ennen kesää ovat kohta meneillään. 
Syksyllä toiminta pyörähtää jälleen 
käyntiin 7.9.2005, eli viikko koulujen 
alkamisen jälkeen. Siinä välissä ehtii 
olla mainio Väiski-leiri. 

Mankkaan Eräsudet on jo 11 vuotta 
vanha lippukunta. Olen ollut 9 vuotta 
sudenpentujohtajana lippukunnassam-
me ja puolet siitä yksin laumani 
kanssa joka keskiviikko, lähes vuodet 
läpeensä. Siinä ajassa on ehtinyt 
näkemään  monen  v ipe l t ä j än 
aikuistuvan ja kasvavan. 

Partio on mielenkiintoinen järjestö. 
Y k s i  s e n  k u l m a k i v i s t ä  o n 
nousujohteisuus, eli  jokainen 
suorittaa merkkejä ja kursseja portaita 
pitkin ylöspäin. Sudenpentuna voi 
suorittaa pikku-hukka, hukka ja susi -
merkit sekä vartiolaisena III, II ja I -
luokan merki t .  Ensimmäinen 
johtajakurssi on yleensä vartionjohta-
jakurssi, jonka jälkeen seuraa 
t a v a l l i s e s t i  p a r t i o n j o h t a j a n 
peruskurssi ja sitten sampokurssi. 
Partio on UNESCOn määritelmän 
m u k a a n  n o n - f o r m a a l i n e n 
koulutusjärjestö (kun esimerkiksi 
koulu edustaa formaalia järjestöä), eli 
meillä on partiossa oma koulutusjär-
jestelmämme. 

Mankkaan Eräsudet kuuluvat Tapiiri 
nimiseen yhteenliittymään, Etelä-

Espoon partiolippukuntiin. Tapiirin 
kautta Mankkaan Eräsudet saa 
helpoiten koulutettua vartiojohtajan-
sa, muutoin koulutus jouduttaisiin 
hoitamaan oman lippukunnan sisällä. 
Vartionjohtajakurssin kouluttajat ovat 
sampokurssin käyneitä, eli heillä on 
vartionjohtajakouluttajien koulutus. 
Tapiirin kanssa pidetyillä vj-
kursseilla on Eräsusistakin aina yksi 
mukana koulut tamassa ,  jo t ta 
vastavuoroisuus täyttyisi. Yhden 
kurssilaisen mukana sitoutuu siis 
vähintään kaksi henkilöä kahdeksi 
viikonlopuksi metsään.  

Päästäksemme mukaan yhteisille vj-
kursseille, meiltä löytyy lippukunnas-
tamme vähintään yksi sampo ja 
kurssille menijät osaavat huolehtia 
ilmoittautumisistaan tai mahdollisista 
p e r u u n t u m i s i s t a a n .  M u u t o i n 
joudumme hakeutumaan piirien 
järjestämille kurssille. Eräsusissa 
homma on hoitunut hienosti. 
Jokaisessa vartiossa on ainakin yksi 
koulutettu vartiojohtaja, eli tulevia pj-
peruskurssilaisia on kasvamassa.  

Eräsusien aloitusvuonna sudenpentu-
johtajia oli paljon, eli sudenpentu-
laumoja toimi useita sekä tyttöjen että 
poikien puolella. Systeemi toimi 
siten, että vanhempainneuvosto 
rekrytoi uusia johtajia lippukuntaan ja 
järjesti  myyntitalkoita,  kuten 
vappupallojen ja adventtikalenterei-
den myyntiä. Mankkaan Eräsusien 



 

4   Mesikämmen 2/2005 

ensimmäisten vanhempainneuvosto-
jen kaksi tärkeintä tehtävää oli 
varojen hankinta ja johtajien 
rekrytointi. Vanhempainneuvoston 
sisältä nousi esimerkiksi kaksi erittäin 
kyvykästä lippukunnanjohtajaa, Sintti 
Pasanen ja Riitta Pohjola. Laumoja 
veti usein kaksi aikuista, joista toinen 
oli useimmiten vanhempainneuvos-
tosta apuun tullut. Sudenpentujohta-
jista toinen oli kuitenkin vanha 
partiolainen, eli ketään ei jätetty 
yksin. Tällä hetkellä sudenpentujohta-
jia on Eräsusissa vähän, vaikka 
tulijoita lippukuntaa olisikin.  

Vanhempainneuvoston varainhankin-
ta oli lippukunnan alkuaikoina erittäin 
tärkeää, sillä maksoimme Espoon 
kaupungille jokaisesta käyttämästäm-
me Väentuvan vuorosta vuokraa, ja 
tuo raha oli löydyttävä jostain. 
Elimme silloin lähes kädestä suuhun. 
Tilanne on muuttunut noista ajoista. 
Pyysimme Tapiolan seurakuntaa 
taustayhteisöksemme perustaessam-
me Piukun kanssa lippukuntaamme. 
Silloisen laman aikana ainoastaan 
M a n k k a a n  O m a k o t i y h d i s t y s 
kuitenkin vastasi pyyntöömme ja 
saimme Pauliina Lunnan mukaan. 
Partiolippukuntaa ei olisi voinut 
perustaa, jos taustayhteisö olisi ollut 
rekisteröimätön. Pari vuotta sitten 
Tapiolan seurakunta kuitenkin muutti 
kantaansa ja siirtyi taustayhteisök-
semme. Samalla saimme ensimmäistä 
kertaa avustusta toimintaamme. Myös 
Espoon kaupunki muutti nuorisotilo-
jen vuokrausperiaatteita ja olemme 
olleet vuoden kuin herran kukkarossa. 

Toivotaan t i lanteen jatkuvan 
tällaisena. 

Kolme vuotta taaksepäin silloinen 
lippukunnanjohtaja soitti ja pyysi 
apuani. Aloitin lippukunnanjohtajana 
lähes lennosta, vaikka en ollut edes 
hallituksessa mukana. Jäsenmäärä oli 
pudonnut 32:een. Tänään Eräsusien 
jäsenmäärä on yli 70 ja tulijoita olisi 
lisää. Lippukunnan toimintasyklissä 
on kuitenkin eräs heikkous. Yleisin 
partiossa oloaika kestää noin 
seitsemän vuotta, josta kolme vuotta 
sudenpennuissa ja neljä vuotta 
var t iossa .  Tuona  a ikana  20 
sudenpentua vähenee kolmessa 
vuodessa yhden vartion kokoiseksi, 
eli 4─7 vartiolaiseksi. Vartio taas 
pienenee neljässä vuodessa kahdeksi 
partionjohtajaikäiseksi. Tämä sama 
sykli toistuu vuosi vuodelta kaikissa 
lippukunnissa ja on ollut Suomen 
Partiolaiset ry:n tiedossa jo 50 -
luvulta saakka. Tarkentaen, jos joka 
vuosi otetaan 20 uutta sudenpentua, 
niin seitsemän vuoden päästä heistä 
on jäljellä 2. Jos taas joku vuosi 
sudenpentuja ei oteta lisää, niin 
seitsemän vuoden kuluttua on 
johtajapula.  

Edelliseen viitaten, jotta jäsenmäärä 
Eräsusissa voisi lisääntyä, laumoja ja 
laumojen vetäjiä (eli sudenpentujoh-
tajia) pitäisi olla enemmän. Suomen 
Partiolaiset ry:n turvallisuusohjeissa 
sanotaan, että 10 sudenpentua kohden 
pitää retkillä olla vähintään yksi 
aikuinen. Isoimmassa laumassamme 
on rekisteröitynä 25 sudenpentua, eli 
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se ei ilman apua voi retkeillä, jos 
kaikki haluavat metsään. 

Kaiken edellä olevan summaten, on 
oikein mukavaa, että lippukuntalais-
ten vanhemmat ovat aktivoituneet. 
Vielä kun ne, joita kiinnostaa 
sudenpentujohtajana toimiminen, 

ottaisivat yhteyttä. Silloin kaikki 
halukkaat sudenpennut saataisiin 
mukaan Eräsusien toimintaan. 

Heinä 
 

Muisteluilta 9. maaliskuuta 

K okoonnuimme eräänä talvisena 
keskiviikkoiltana porukalla vä-

entuvalle muistelemaan menneen 
vuoden tapahtumia. Niin partiolaiset 
kuin myös heidän vanhemmat olivat 
tervetulleita tilaisuuteen. Vanhem-
painneuvosto huolehti maittavasta ja 
todella herkullisesta tarjoilusta. Ruo-
kalistalla oli muun muassa porkkanoi-
ta, popcorneja sekä kääretorttua…  

Tunti kului kepeästi kuvia katsellessa. 
Ihailimme kuvia mm. lippukuntamme 
omalta retkeltä, Saariselän vaelluksel-

ta sekä muista partiotapahtumista. 
Lopuksi ehdimme vielä katsoa videon 
viime kesän suurleiriltä. Meininki 
näytti hieman kosteanpuoleiselta, 
mutta eiköhän se kaikille paikalla 
olleille ollut ikimuistoinen elämys. 
Muisteluiltakin oli ihan mukava ko-
kemus sinänsä, joten ensi vuoden 
alussa katselemme luultavasti kuvia 
mm Väiskiltä… 

Tuuli 

HUOMIO NIKKARIT! 
 

Sunnuntaina 29.5. kello 12.00 alkaen rakennamme ensi kesän lei-
riä varten leirilaatikot kaluston kuljettamiseksi ja suoritamme varas-

ton inventaariota. Rakentaminen tapahtuu kolon pihalla, ja kaikki 
halukkaat ovat tervetulleita mukaan rakentamaan. Omia vasaroita ja 
sahoja olisi toivottavaa ottaa mukaan jotta saamme monta laatikkoa 

valmistumaan samaan aikaan.  
 

Ahkerille rakentajille on kenties tiedossa makea yllätys... 
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L ippukuntamme teki retken 6.-8.5. 
Nuuksioon Piilopirtin partiokäm-

pälle. Mukana oli 25 partiolaista  jois-
ta noin puolet sudareita ja loput var-
tiolaisia ja johtajia. Lähdimme kololta 
vanhempien kyydeillä ja olimme pe-
rillä noin puolta tuntia myöhemmin.  

Saapumisen jälkeen jatkoimme vauh-
dikkaalla lipunryöstöllä jonka jälkeen 
oli vuorossa iltapala. Iltapalan jälkeen 
aloimme valmistutua nukkumaan. 
Osa johtajista ja vartiolaisista lauloi 
sisällä unilaulun jonka jälkeen käytiin 
nukkumaan. Poikavartio ja  muutama 
johtaja nukkui ulkona puulaavussa 
kummatkin yöt. Muut nukkuivat si-
sällä.  

Herättyämme söimme aamupalaa ja 
kokoonnuimme lipunnostoon. Sen 
jälkeen lähdettiin luontoon keräämään 
aineksia äitienpäivä korttiin ja katse-
lemaan paikkoja. Osa johtajista ja 
vanhemmista vartiolaisista jäi käm-
pälle. Ennen lounasta tehtiin vielä 
äitienpäivä korttit.  

Lounaan jälkeen vartiolaiset lähtivät 
riihittämään johon kuului mm. Ruuhi-
järven kierto. Sudenpennut lähtivät 
johtajien kanssa kävelemään ja suun-
nistamaan.Tämän jälkeen oli vuoros-
sa päivällinen jonka jälkeen hiukan 
yli puolet porukasta alkoi pakata ja 
lähti vanhempien hakemana kotiin.  

Lähtörumban selvittyä ehdimme levä-
tä hiukan, jonka jälkeen aloimme teh-
dä lippukunnalle kuljetuslaatikkoa. 
Sen teko ei oikein edennyt ennen kuin 
saimme kaikki mukaan ja onnistuim-
me naulaamaan sen kasaan. Saatuam-
me laatikon valmiiksi aloimme pais-
taa makkaraa nuotiolla. Osa vartiolai-
sista ja johtajat kävivät saunomassa 
illalla jonka aikana osa paistoi lettuja. 
Ennen nukkumaan menoa kuuntelim-
me vielä musiikkia ja pelasimme 
korttia.  

Toinen yö meni rauhallisesti ja nu-
kuimme aika myöhään. Ennen lähtöä 
söimme vielä aamiaista ja siivosimme 
kämppää. Kaiken kaikkiaan onnistu-
nut retki ainakin omasta mielestäni. 
Ja kiitos vielä vanhemmille, joiden 
kyydeillä kuljimme. 

Alex 
 

Lippukuntaretkellä syntyi kauniita  

äitienpäiväkortteja 
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T iedän omasta kokemuksesta, että 
kun kerron partionkin tarvitsevan 

vanhempia mukaan toimintaansa, 
alkaa monella verisuoni tykyttää otsa-
lohkossa. Voisiko maapallolla olla 
edes yksi harrastus jossa vanhemmat, 
jos mahdollista, eivät saisi olla muka-
na! Ehkäpä niitä onkin, en ole itse 
törmännyt sellaiseen mutta ajatellaan-
pa asiaa toisinpäin.  

Olen tullut Mankkaan Eräsusien toi-
mintaan mukaan ensin sudenpentu-
laumanjohtajaksi. Uusi tyttölauma oli 
perusteilla ja koska lupauduin vetä-
jäksi, sain myös poikani mukaan toi-
seen poikasudarilaumaan. Sudenpen-
tujen kanssa toimiminen on varmaan 
partiotouhuista hauskimpia ja minä-
kin pidin siitä kovasti. Koin myös 
selvästi, miten toimiminen samassa 
lippukunnassa lasteni kanssa lähensi 
meitä toisiimme. Kun sitten lauma oli 
vartioon siirtymisvaiheessa, liityin 
vanhempainneuvostoon. 

Oma ja tietysti lasteni toive on, että 
heillä on ihan oma partioura ilman, 
että äiti tietää ihan kaiken. Näin toi-
mien ei ainakaan kaikki tule minun 
korviini. Kuitenkin pääpiirteet tiedän: 
mitä lippukunnassa tapahtuu, kenen 
kanssa lapseni toimivat, millaisia 
nuoria ja aikuisia heitä ohjaa ja millä 
periaatteilla. Nykyaikana nämä tiedot 
ovat minulle entistä tärkeämpiä. 

Vanhempainneuvosto ei kuitenkaan 
ole valvontaorganisaatio. Se ei ole 
lippukunnan elin vaan oma toiminta-
ryhmä joka vastaa itse omasta toimin-
nastaan. Toiminta perustuu lippukun-
nan kaikenlaisen hyvän edistämiseen.  

Lippukunnan tavoite on lasten ja 
nuorten hyvin pitkälle omaehtoinen 
toiminta, mutta kuitenkin aikuistenkin 
apua tarvitaan, etteivät hommat käy 
liian raskaiksi.  On nimittäin niin, että 
vaikka nuoret vartionjohtajat ja par-
tiojohtajat ovat ikäluokkansa kermaa, 
on koulu ja muut harrastukset hoidet-
tava myös. Muisti pettää kiireen kes-
kellä heilläkin ja murrosiän myrskyt 
vielä kaikkine kuohuineen sekoittaa 
ajatuksia. Silloin reservissä on hyvä 
olla apujoukkoja. Lippukunnassa toi-
mii myös aikuisjohtajia, hekin tarvit-
sevat tukea vastuullisessa roolissaan. 

Käytännössä Vanhempaintoiminta on, 
voisi sanoa: milloin mitäkin. On lei-
vottu kakkuja 10-vuotis synttäreille, 
keitetty puuroa joulujuhliin, myyty 
kukkia, tarkastettu tilejä. Sitten on 
Vuorelan Arjan sitoutuminen Mesi-
kämmenen painatukseen ja Virtasen 
Ullan kirjanpito ensin itse ja nyt Sofi-
an tukena. Pitkän linjan Päivi Attila 
on puuhannut vanhempainneuvostos-
sa yhtä pitkään kuin lippukunta on 
ollut olemassa. 

Ajatuksia vanhempaintoiminnasta 

partiossa 
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Kun oikein tarkasti katsoo, kaikki 
olemme jo toimineet partion hyväksi. 
Yksistään jo myyntitempausten toteu-
tus perustuu jokaisen vanhemman 
tuelle. Joku voi viedä myyntilapun 
työpaikalleen, toinen kannustaa las-
taan käymään naapureilla. Sekin on 
tavattoman paljon kun kertoo lapsel-
leen, että kuulin lippukunnan aloitta-
neen kukkamyynnin katsotaanko pa-
pereita olisiko siellä meille kesäkukat. 
Tässä hommassa pienikin apu on suu-
riarvoista. Ja kukapa meistä ei olisi 
kuljettanut partiolaisia Nuuksioon ja 
takaisin tai Halkolaituriin tai... 

Vanhempainneuvosto on toiminut 
jonkun vuoden sähköpostilistan kaut-
ta. Ideana on ollut että kiireiset van-
hemmat voisivat tarttua sellaiseen 
puuhaan joka kiinnostaa ja johon aika 
riittää. Suuressa ryhmässä jollakin 
olisi aina aikaa ja ideoita. Nyt on kui-
tenkin aika miettiä onko tämä tällä 
hetkellä paras tapa. Voimme miettiä 
minkälainen toimintamalli Vanhem-
painneuvostolle olisi paras. Olisiko se 
tiivis jokaisen vartion ja lauman edus-

tajasta muodostettu ydinryhmä joka 
delegoi hommia muille. Vai työryh-
mät jotka ajavat eteenpäin esim. 
kämppähanketta ja johtajien etsintää. 
Entä jos vanhempainneuvoston sitten-
kin rekisteröityisi yhdistykseksi ja 
alkaisi jakaa stipendejä koulutuksiin 
ja leirimaksuihin. 

Kaikenlaista voi haaveilla ja tutkailla. 

Kokousten alkaessa kesän jälkeen 
7.9. pidämme vanhempien tapaami-
sen kololla lasten kokousten aikana. 
Toivomme mahdollisimman monen 
vanhemman tulevan keskustelemaan 
tulevasta partiosyksystä. Nähdään 
silloin! 

Ritva ”Rippe” Asikainen 
Vanhempainneuvoston puheenjohtaja 

 

-- 

Jos haluat liittyä vanhempainneuvos-
ton sähköpostilistalle, lähetä postia: 
ritva_asikainen9@hotmail.com  

 

Kiitos ahkerille kukkamyyjille! 
 

Eräsusien ja vanhempainneuvoston organisoima kesäkukkamyynti 
onnistui yli kaikkien odotusten. Yhteenlaskettu myytyjen taimien 

määrä oli huima 517 kpl! Eräsudet kiittää kaikkia projektin parissa 
toimineita ja ystävällisiä ostajia. Kiitos!  
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Oinas (21.3–20.4) 
 
Kevät saa sinut iloiseksi, mielesi 
tekisi kirmata ulkona, mutta malta 
vielä hetki ahertaa. Kevätpäivät työn 
ääressä tuntuvat raskailta mutta 
lopussa kiitos seisoo, tapaat kesällä 
useita uusia ihmisiä, joista pidät 
kovasti. 
 
Härkä (21.4–20.5) 
 
Eräs kesään liittyvä hankala asia 
saa sinut ja läheisesi riitaantumaan. 
Kaikki tuntuu epäreilulta sinua koh-
taan mutta yritä olla sopeutuva osa-
puoli, niin kevät on sinullekin muka-
vaa aikaa. Pieni kiitos jollekin voi 
pelastaa päivän! 
 
Kaksoset (21.5–21.6) 
 
Aktiivinen luonteesi vaikuttaa innos-
tavasti ja kannustavasti tovereitasi 
puurtamaan koulutyössä vielä vii-
meiseen ponnistukseen. Jaksa olla 
kärsivällinen neuvoissasi, niin saat 
mukavan synttäriyllätyksen ja ken-
ties tapaat uusia ihmisiäkin. 
 
Rapu (22.6–22.7) 
 
Eräs tärkeä ratkaisu varjostaa ke-
vättäsi. Jos onnistut päätymään 
vaihtoehtoon, joka ei vaikuta itsek-

käältä, voit hyvällä omalla tunnolla 
hemmotella itseäsi ja sallia löhöämi-
sen työn lomassa. Aurinko antaa 
sinulle energiaa kohdata kesä iloisin 
mielin. 
 
Leijona (23.7–23.8) 
 
Tapaat (kenties juuri kesäleirillä) 
uuden tuttavuuden, joka ihailee 
reippauttasi. Pystyt auttamaan hän-
tä eräässä hänen ongelmassaan. 
Jos itsekkyys ei pääse hiipimään 
ystävyyteenne, on luvassa antoisia 
hetkiä uuden ihmisen seurassa! 
 
Neitsyt (24.8–22.9) 
 
Tärkeä projekti ei ota onnistuak-
seen, sillä muut asianomaiset tuntu-
vat laiskottelevan tai muuten sotke-
van suunnitelmasi. Sen sijaan että 
raivoaisit heille voisit lempeästi 
opastaa ja neuvoa, sillä tavalla saat 
asioita aikaiseksi. 
 
Vaaka (23.9–22.10) 
 
Kesällä jokin uhkaa mennä pieleen. 
Sinun pitäisi onnistua tasapainotta-
maan sinulle tärkeät asiat unohta-
matta muita henkilöitä. Eräs ystävie-
si välinen kiista uhkaa paisua, mutta 
onneksi olet hyvä sovittelija ja saat-
te välinne taas kuntoon. 

Mankkaan Eräsusien Kesähoroskooppi 
laatinut Madame Mysterious 
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Skorpioni (23.10–22.11) 
 
Vaikka kuinka sinua houkuttaisikin 
rajojen ja sääntöjen rikkominen, on 
syytä muistaa että muilla ihmisillä 
on sietokykynsä, eikä sitä kannata 
liian tiukalle testata. Nyt olisi hyvä 
aika miettiä muita ja harkita omia 
tekojaan. Suuria tunteita tuova kesä 
saa sinut hymyilemään koko maail-
malle. 
 
Jousimies (23.11–21.12) 
 
Kesä ja matkailu houkuttavat. Ota 
kaikki ilo irti kesästä, jotta jaksat 
sitten syksyllä puurtaa masentumat-
ta elämän harmauteen. Varo kuiten-
kin karkottamasta läheisiäsi typerän 
riidan vuoksi. Eräs ystäväsi kaipaa 
olkapäätäsi, kuuntele häntä, niin 
sinut palkitaan. 
 
Kauris (22.12–20.1) 
 
Säästeliäs elämäsi antaa sinulle 
kesällä varaa hiukan tuhlailuun. 
Kannattaisi hellittää hiukan kukka-
ron nyörejä niin kanssaihmisesi ilah-
tuvat. Keksi jokin yllätystempaus 
vaikka viemällä kaverisi piknikille 
puistoon. Näin saat ystäväsi ilahtu-
maan. 

Vesimies (21.1–19.2) 
 
Olet unohtanut erään tärkeän asian, 
joka piti hoitaa jo aikoja sitten. Nok-
keluudellasi saat kuitenkin asian 
hoitumaan ja sinut peräti palkitaan 
aherruksesta. Uutisia katsoessasi 
voit löytää monia mielenkiintoisia 
kesäpuuhia ja -vinkkejä. 
 
Kalat (20.2–20.3) 
 
Kuljet helposti virran mukana, mikä 
ärsyttää erästä tuttavaasi. Olisi aika 
repäistä edes kerran ja yllättää tut-
tavasi jollain uudella. Empaattisuu-
dellasi vedät puoleesi uusia tutta-
vuuksia ja nautit kesästä monien 
ympäröimänä. Älä kuitenkaan torju 
sinulle tarjottua apua. 
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K esän mahtavimpaan tapahtu-
maan, Espoolaisten partiolaisten 

Väiski-suurleiriin on aikaa enää pari 
kuukautta. Pienoisen leirijännityksen 
jo kihistessä on aika ker-
tailla tulevaan leiriin liit-
tyviä asioita. 

Lippukunnastamme il-
moittautui leirille 31 rei-
pasta osallistujaa. Olem-
me leirillä yhteissavussa 
Leppävaaran Korvenkävijöiden kans-
sa, ja yhteensä savussamme on 65 
leiriläistä, juuri optimaalinen määrä. 
Koko leirille leiriläisiä on ilmoittautu-
nut yli 1600, eniten koko Väiski-
leirien historiassa! 

Savumme keittiössä häärää Sofian 
vetämä kulinaristikerho, joten saam-
me varmasti nauttia hyvästä ruoasta 
tälläkin leirillä! Savumme johtajana 
toimii Antti Somervuo Leppävaaran 
Korvenkävijöistä, ja varajohtajana 
allekirjoittanut. 

Vierailupäivä vanhemmille järjeste-
tään lauantaina 6.8. ja sinne toivotaan 
ilmoittauduttavan etukäteen. Ohjeet 
ilmoittautumiseen löytyvät ensimmäi-
sestä leirikirjeestä. 

Omia telttoja leirille ei saa ottaa, sillä 
turvallisuussyistä telttojen etäisyyksi-
en pitää olla tarpeeksi suuret ja leiri-
alueen koko on rajallinen. Nukumme 
leirillä lippukuntamme isoissa  

”sotilasteltoissa” ja perinteisissä Ni-
ger-teltoissa. 

Jos leirimaksu on vielä maksamatta 
niin maksua toivotaan parin viikon 

sisään. Leimaksuhan 
maksetaan lippukunnan 
tilille, maksutiedot löyty-
vät tämän tekstin lopusta. 

Varustelistan ja paljon 
muuta tietoa sisältävä 

toinen leirikirje lähetetään leiriläisen 
koteihin kesä-heinäkuun aikana. 
Väiskille siirrytään Espoosta busseil-
la. Bussien lähtöajat ja -paikat löyty-
vät myös toisesta leirikirjeestä. 

Mukavaa kesää ja leirinodotusta kai-
kille, kaikissa Väiskiin liittyvissä epä-
selvissä asioissa kannattaa edelleen 
kääntyä minun puoleeni, yhteystiedot 
löytyvät alta. 

Leirillä tavataan! 

Väiski-yhteyshenkilö Antti 
 

Puh. 040-7083120 
antti.vuorela@saunalahti.fi 

 

Maksutiedot: 
Maksun saaja: Mankkaan Eräsudet  
Tilinumero: 572115-2120762  
Viesti: Väiski 05 / Leiriläisen etu- ja 
sukunimi  
Summa: sudenpennuilta 95 euroa, 
vartiolaisilta/johtajilta 115 euroa  

Väiski on jo ovella! 
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Puuhasivu 
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- Lippukuntaretkellä isoimmat uroot 
yöpyivät laavussa, vaikka jälkimmäi-
senä yönä oli kuura maassa ja tukka 
jäätyi seinään. Joku väitti kuulleensa 
että kolajuomat auttavat pitämään 
lämpimänä. Ainakin lippukunnan 
oma kokakolakaksikko pinkaisi pirte-
ästi aamulla liikkeelle. 

- Väiskille rakennetaan kuumeisesti 
kuljetuslaatikoita. Vankoilta näytti-
vät, vaan ihmetytti ne punaiset rois-
keet kulmavahvikkeiden kohdalla. 
Olikohan joku laittanut itsensä ihan 
sanan mukaisesti likoon? 

- Lippukuntaretken äitienpäiväkortit 
luonnonmateriaalista näyttivät tosi 
upeilta. Eräs tuplatuho uhkasi liimata 
äidilleen sinivuokkoja korttiin ja 
muuan äiti olisi hämmästynyt, jos 
korttiin liimattu elävä koppakuoriai-
nen olisi päässyt kotiin asti. Toisaalta 
moni äitienpäivänsankari miettii vielä 
tänäänkin mitä tekisi lahjaksi saadulla 
porakoneella ja Digimon korteilla. 

- Teltta- ja tarvikevarastoon säilötyt 
voipaketit eivät näyttäneet enää kovin 
tuoreilta. Näyttivät jo itsekin liikehti-
vän kohti roskakoria. Pitäisiköhän 
sieltä inventoida vanhimmat ruokatar-
vikkeet pois, vaikka ihan hyvää vuo-
sikertaa niistä on jo tullut. 

- Antti suorittaa kuuleman mukaan 
ydinfyysikon tutkintoa TKK:llä. Lip-
pukuntaretki hiukan häiritsi keskitty-

mistä, sillä puolisen tuntia ennen läh-
töhetkeä mies vielä tarkensi tenttisa-
lissa viimeistä lausetta suhteellisuus-
teoriaansa. Siitä miehestä kuullaan 
vielä. 

- Luolissa kiipeily alkaa lippukunta-
laisilta jo luonnistua, eli puolet Nuuk-
sion luolista on jo kaluttu. Kalliomaa-
lauksiakin Nuuksion ympäristöstä 
löytyy ja aihe kiinnostaa, eli ovatko-
han jäsenet kiintyneet jurakauteen? 
Erässic Park lienee hyvä nimi seuraa-
valle lippukunnan luolaretkelle. 

- Voiveitsiä näytti tulevan liuta lippu-
kuntaretkellä, niin isoilta kuin pienil-
tä. Eräs pisti omallaan sormeen ja 
kysyessä miksi näin, vastaus kuului 
”se eli vielä, niin mä pistin sitä vähä-
sen…” 

- Oxa uhkaa valmistua ensi syksynä 
nuoriso-ohjaajaksi. Opintie on kuiten-
kin lisännyt janoa matkalla ja DIAK 
houkuttelee seuraavaksi. Saas nähdä 
minkälainen rock pappi lippukunnan 
ensimmäisestä vartiojohtajasta pian 
kehkeytyy. 

Heinä 

Juoruja 
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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  

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 

Vääräniemi Minna 050-411 4285 minna.vaaraniemi@jippii.fi 
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