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Ept:n Vinkuli-talvileiri 

Kalenteri 

Aina ajan tasalla oleva kalenteri löy-
tyy nyt myös lippukunnan nettisivuil-
ta. Kalenteria päivitetään sitä mukaa 
kun tapahtumien ajankohdat selviä-
vät, joten sieltä saat aina oikeat tiedot. 
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Pääkirjoitus 

J oulun hiljalleen lähestyessä alkaa 
vuosikin lähestyä loppuaan, ja on 

aika alkaa miettiä seuraavan vuoden 
tavoitteita ja tapahtumia. Ainakin 
partion piirissä ensi vuodelle on jo 
luvassa monenmoista ohjelmaa.   

Hiihtolomalla, helmikuussa, on 
luvassa ”Talvi-Väiski”, eli Espoon 
partiolaisten Vinkuli –talvileiri.  
Kokoamme lippukunnastamme 
sopivan kokoisen iskujoukon leirille. 
Pidä varasi ettet missaa ilmoittautu-
mista, ilmoittautumisaika loppuu jo 
tammikuussa. Vinkulista lisää 
tuonnempana tässä lehdessä. 

K e v ä ä n  a i k a n a  o n  l u v a s s a 
lippukuntaretki, ja vartioiden ja 
laumojen omia retkiä. Oman johtajan 
hihasta kannattaa nykiä ja kysellä että 
mi l lo in  s inne  metsään  t aas 
päästäänkään! 

Kesällä 2006 on luvassa Tapiolan 
alueen lippukuntien leiri, joten 

pääsemme seikkailemaan lähialueen 
lippukuntien kanssa. Leiri järjestetään 
näillä näkymin ensimmäisellä 
kesälomaviikolla, mutta aikataulu 
tarkentuu tammikuun aikana. Myös 
ilmoittautuminen leirille alkaa jo 
tammikuussa. Seuraava mesikämmen 
tietää varmasti kertoa lisää! 

Kesän lopuksi on vielä suunnitteilla 
joh ta j i s ton  vae l lus  Lapp i in . 
Innokkaita mukaanlähtijöitä rekrytään 
jo, joten pidä korvat auki! 

Edessä on siis partiontäyteinen vuosi, 
ja varmaa on ettei makuupussi ehdi 
homehtumaan varaston perukoille! 
Sitä ennen, muistakaa levätä ja 
nauttia joululomasta. Tammikuussa 
jatketaan taas täydellä teholla! 

 

Antti Vuorela 
Päätoimittaja 

Pyöriikö Väiski-laulu vielä mielessä,  
ovatko saappaat vielä märät  

Taruksen jäljiltä? 
 

Lippukunnan kotisivuilla on nyt uusi kuvagalleria josta löytyy  
roppakaupalla kuvia viime vuosien tapahtumista. Käy  

nostalgioimassa osoitteessa http://www.lpk.partio.fi/papa/mes  
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Lippukunnanjohtajan terveiset 

L uottaminen on mielenkiintoinen 
asia. Partiossa tehtävät ovat 

luottamustehtäviä ja kaikki toiminta 
pe rus tuu  molemminpuol i seen 
luottamukseen. Luottamus on vastuun 
ottamista ja sen kantamista, siksipä 
partiolaisiin luotetaankin – myös 
muualla kuin partiotoiminnassa. 

Vanhan suomalaisen sanalaskun 
mukaan ”luottamusta luodaan 
lupaukset lunastamalla”, eli tehtävät 
jo tka  luvataan  tehdä,  myös 
toteutetaan. Kuulostaa yksinkertaisel-
ta, mutta onko asia niin yksinkertai-
nen? Mietitäänpä. 

Vanhemmat odottavat, että ryhmän 
v e t ä j ä  –  v a r t i on j oh ta j a  t a i 
sudenpentujohtaja – ilmestyy paikalle 
ja huostaan uskaltaa luovuttaa 
lapsensa kokouksen tai retken ajaksi. 
Luottamus rakoilee, jos vetäjä ei 
ilmaannukaan tilaisuuteen, eli 
luottamus heikkenee niin ryhmän 
jäsenen, kuin vanhempien puolelta. 
Puhumattakaan lippukunnan muista 
johtajista. Yhteisistä kokouksista ja 
tilaisuuksistakin päätetään sen takia 
yhdessä, jotta niihin voi ilmoittautua 
tai kertoa esteestä. 

Kursseille ilmoittautuminen tai sieltä 
pois ilmoittautumien ovat myös 
luottamustehtäviä. Lippukunta joutuu 
ongelmiin muiden lippukuntien 
kanssa, jos ilmoittautumisia ei hoideta 
aikanaan. Myös piireissä tai 
keskustoimistossa ymmärrys loppuu 

lyhyeen, jos ilmoittautumisia ei 
hoideta oikein. Vuosittain piirit 
keräävät listoja, kuinka moni 
lippukunta lähettää kurssilaisia 
koulutettavaksi ja hankkii ennakkoon 
näiden tietojen pohjalta kouluttajat. 
Yhden henkilön toimet saattavat 
johtaa koko lippukunnan boikottiin. 

Luottamus saattaa olla koetuksella 
silloinkin, jos unohtaa retkikämpän 
avaimen tai sotkee bussiaikataulut. 
Tai lupautuu rastihenkilöksi, mutta ei 
ilmestykään paikalle. Aina ei löydy 
sitä kaveria, joka hoitaa homman 
silloin kotiin. 

Eräsusiin onneksi luotetaan ja 
olemme osoittaneet olevamme 
luottamuksen arvoisia. Toivottavasti 
tilanne jatkuu samanlaisena. 

Tulin valituksi Jamboree 2007:n eli 
21. jamboreen virallisen Suomen 
joukkueen talousvastaavaksi, jossa 
riittää vastuuta yhdelle henkilölle. 
Lippukunnan talous on ollut 
er inomaisen ja  jäsenis tö on 
k a k s i n k e r t a i s t u n u t  k o l me s s a 
vuodessa. Vuosi sitten tarkoitukseni 
oli jättäytyä taka-alalle ja antaa tilaa 
nuoremmille lippukunnan johdossa, 
nyt siihen on hyvä mahdollisuus. 
Toivotan omasta puolestani kaikille 
Eräsusille oikein leppoisaa vuotta 
2006! 

Jarmo ”Heinä” Heinonen 
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P erustamisvuonna 1994 taustayh-
teisömme oli Mankkaan Omako-

tiyhdistys ry, jonka yhteydessä meiltä 
ei peritty vuokraa Väentuvan tiloista. 
Lippukuntaamme yritettiin rekisteröi-
dä aikaisemminkin, Sintti Pasasen 
lippukunnanjohtajavuonna 1997. Re-
kisteröintiyrityksen jälkeen meidät 
velvoitettiin maksamaan vuokraa Es-
poon nuorisotoimelle. 

Kolme vuotta taaksepäin silloinen 
lippukunnanjohtaja pyysi apuani. 
Neuvottelimme uudelleen Tapiolan 
seurakunnan kanssa ja saimme uuden 
taustayhteisön Omakotiyhdistyksen 
sijalle. Tapiolan seurakunta tuki lip-
pukuntaamme samalla rahallisesti, 
joka oli ensimmäinen raha-avustus 
historiamme aikana. Espoon nuoriso-
toimi ilmoitti myös, että meidän ei 
tarvinnut enää maksaa vuokraa Väen-
tuvan tiloista. Taloudellisesti lippu-
kunnan tilanne on ollut parin vuoden 
ajan todella hyvä. 

Rekisteröinti on hyvä asia, sillä rekis-
teröity yhdistys voi lain mukaan kerä-
tä varoja, myydä ja omistaa. Toisaalta 
velvoitteenamme on vuotuinen tilin-
päätös, eli olemme tilivelvollisia kai-
kista rahoistamme ja varoistamme. 
Mankkaan Eräsudet merkittiin Suo-
men Partiolaiset ry:n lippukuntarekis-
teriin 21.2.1994 sen täysivaltaiseksi 
jäseneksi, lupautuen toimimaan emo-
järjestön säännöillä. Rekisteröinti 
helpottaa asemaamme, sillä kukaan ei 

voi käyttää yhdistyksemme nimeä tai 
merkkiä ilman lupaamme. Partiolip-
pukunnan rekisteröidyttyä sen van-
hempainneuvosto on tavallisesti myös 
rekisteröitynyt, jotta rahaliikenne lail-
listuu samalla. Ehkäpä näin joskus 
tapahtuukin. 

Partiolaisia voivat olla vain Suomen 
Partiolaiset ry:n jäsenrekisteriin kuu-
luvia, jäsenmaksunsa maksaneita hen-
kilöitä. Aloitusvuonna riittää jäsenre-
kisterimerkintä. Jäsenmaksun maksa-
neilla lippukuntalaisilla on äänioike-
us, oikeus osallistua partiotapahtu-
miin ja vapaa-ajan vakuutus, joka 
kattaa myös kotimatkat, kunhan kul-
kee suoraan kotoa kokoukseen ja ta-
kaisin. Jäsenyydestä huolehtiminen 
suojaa monilta murheilta. 

Jarmo ”Heinä” Heinonen 
 

Lippukuntamme on nyt rekisteröity 
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Rentouttavaa joululomaa! 
T: Mesikämmenen toimitus 
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L ippukunnan syysretki järjestettiin 
tänä vuonna Pääkaupunkiseudun 

Partiolaisten Mörrimöykky-kämpällä 
11.-13. marraskuuta.  

Kokoonnuimme perjantai-iltana, kuu-
den aikaan kololle ja aiheutimme lie-
vän liikenneruuhkan autoinemme. 
Kyytejä riitti kaikille, joten kenen-
kään ei tarvinnut juosta auton perässä. 
Matka sujui luultavasti kaikilta muka-
vasti perille asti. Siellä tosin ”ruuhka” 
ei enää riitä kuvaamaan tilannetta. 
Emme näet olleet ainoat jotka olivat 
keksineet pitää retken sinä viikonlop-
puna. Autoja näytti olevan viisi yhtä 
henkilöä kohden ja paikalla vallitsi 
täysi kaaos. Me reippaat partiolaiset 
pakenimme mahdollisimman nopeasti 
mökille ja jätimme vanhempamme 
pulaan autojen kanssa. Näin toimii 
todellinen partiolainen. 

Osa johtajista oli saapunut Mörri-
möykkyyn jo aikaisemmin valmiste-
lemaan paikkoja. Purimme sudarivoi-
min tarvikkeet Heinän autosta, johta-
jien katsellessa vierestä… Ei sentään. 
Kaikki kantoivat kortensa kekoon ja 
pian kaikki tavarat rinkoista kattiloi-
hin koristivat mökkimme kuistia. Ha-
kattuamme tonneittain halkoja, syty-
timme mahtavan valkean, mestarin 
elkein, ensimmäisellä tulitikulla. Alex 
jäi urhoollisesti vahtimaan kokkoam-
me, muiden juostessa metsässä, etsien 

Heinän piilottamaa lakua. Siis lakuja. 
Harvat onnelliset olivat tarpeeksi tai-
tavia löytääkseen Heinän ovelat piilo-
paikat. Hirvittävän lakujahdin jälkeen 
raahauduimme lopen uupuneina ta-
kaisin nuotiolle ja söimme viimeisillä 
voimillamme, suomalaisia sukujuuria 
kunnioittaen, makkaraa iltapalaksi. 
Tämän jälkeen seurasi nukkumaan-
meno. Väsyneet johtajat hakeutuivat 
makuupusseihinsa ja rukoilivat suda-
reita olemaan hiljaa. Turhaan! Yö oli 
elämäni levottomin. Ainakin puolet 
sudenpennuista juoksivat vessassa 

Lippukunnan syysretkellä puhallettiin 

yhteen hiileen 
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yöllä, osa kahdesti. Toiset halusivat 
juoda ja jotkut heittivät vahingossa 
mehunsa toisten päälle. 

”Heräsimme” aamulla kahdeksan 
aikoihin ja söimme aamupalaksi hil-
loa, muroilla ja maidolla höystettynä. 
Tämän jälkeen  oli lipunnoston vuoro 
j o t a  s e u r a s i  l i p u n r y ö s t ö , 
(suomenlippuun ei kajottu, Heinä 
olisi hirtättänyt maanpetturuudesta). 

Lippuja ryöstettäessä alkoi sataa, 
mutta sehän vain paransi tunnelmaa. 
Etenkin kun itse istui katon alla 
”valvomassa”. Lipunryöstöä seurasi 
märkä ja mutainen kissa-hiiri leikki, 
jonka jälkeen olikin jo ruoka-aika. 
Syötyämme, sudarit pakkasivat tava-
ransa, tiskasimme ja ehdimme vielä 
leikkiä jotakin ennen seuraavaa ruo-
kailua. Tämän jälkeen sudenpennut, 
osa vartiolaisista sekä muutama johta-
ja lähtivät kotiin autokyydein. Eräs 
huono-onninen lähti bussilla, joka ei 
koskaan tullut. Illalla Suvi päätti il-

mestyä paikalle, ilman kamoja, (aito 
partioasenne). Lämmitimme saunan 
ja söimme iltapalaksi mansikkakiisse-
liä. Eräs onneton oksensi kiisselinsä 
ja kaakaonsa ympäri mökkiä ja toinen 
onneton astui siihen. Tytöt saunoivat 
yhteentoista, pojat eivät  jaksaneet 
saunoa ollenkaan. Saunottuamme 
viimeisetkin menivät nukkumaan. 
Seuraava yö sujui mainiosti, 
(edelliseen verrattuna). 

 Aamulla heräsimme pirteinä ja iloisi-
na. Söimme aamiaisen, jota seurasi 
lounas, (aikaa niiden välissä noin tun-
ti). Siivosimme paikat, samalla kun 
yksi poikavartiolaisista riehui saaden 
puolet johtajista kimppuunsa, (kukaan 
ei vahingoittunut fyysisesti). Lopulta 
kyytimme saapuivat ja lähdimme hel-
pottuneina, likaisina ja haisevina ko-
tiin. Taas mahtava partiokokemus 
takana. Kiitokset kaikille retkellä ol-
leille. 

Tuuli 



 

10  Mesikämmen 4/2005 

T änäkin vuonna jouluun valmis-
tauduttiin varhaisin, ja lippukun-

tamme oli edellisten vuosien tapaan 
taas mukana Tapiolan kirkolla 26.11 
järjestetyissä joulumyyjäisissä.  

Lippukuntamme lisäksi paikalla oli 
myös muita lippukuntia, marttoja yn-
nä muita järjestöjä. Myyntipöydät 
täyttyivät leivonnaisilla, arpajaispal-
kinnoilla, käsitöillä ja monilla muilla 
tuotteilla. Kirkon tiloissa vallitsi läm-
min tunnelma koko aamupäivän, eikä 
ihme, olihan tarjolla kaikenlaista ki-
vaa hyvällä palvelulla höystettynä. 

Omalla lippukunnallamme oli perin-
teisesti yksi pöytä leipomuksia ja toi-
nen pöytä arpajaisia varten. Selvästi-
kin tarjontamme oli laadukasta ja 
edullista sekä myyjämme hyvin puo-
leensavetäviä (tai erittäin uhkaavan 
näköisiä), sillä molemmat pöydät oli-
vat tyhjät kello 13:00 mennessä.  

Moni näyttikin hyvin tyytyväiseltä 
ostettuaan leipomuksiamme (joiden 
herkullisuuden itsekin voin todeta)  
tai voitettuaan euron arpajaisissa it-
selleen uusia hienoja toimistovälinei-
tä. Arpajaisissamme ei kukaan jäänyt-
kään tyhjin käsin, koska joka arvalla 
voitti. 

Kaiken kaikkiaan joulumyyjäiset su-
juivat tänäkin vuonna vallan mainios-
ti. Lippukuntamme on taas varmasti 
vähän paremmin tunnettu ja säästö-
possukin kasvoi siinä sivussa. Suuret 
kiitokset kuuluvat joulumyyjäisistä 
vastaavana toimineelle Tuulille, Tiial-
le, jonka kautta saimme palkinnot 
arpajaisiin, sekä jokaiselle, joka osal-
listui myyjäisiin leipomalla tai paikan 
päälle saapumalla. 

Ensi vuonna uudestaan! 

Henri Järvisalo 

Joulumyyjäisissä pulla tuoksui ja  

onnettarella riitti töitä 

Vanhemmat! 
 

Seuraava vanhempainneuvoston kokous järjestetään  
8. helmikuuta kello 20 kololla.  

 
Lisätietoja saat lippukunnan vanhempien postituslistalta, jonne voit 

liittyä lippukunnan kotisivuilla, yhteystiedot -osiossa. 
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E nsi helmikuussa Nuuksion Katti-
lajärvellä raikaa. Siellä järjeste-

tään nimittäin Espoon partiotuen tal-
vileiri, Vinkuli. Vinkuli sijoittuu kou-
lujen hiihtolomaviikon lopulle, 22.-
26.2 . 

Vinkulille pääsevät kaikki 1994 tai 
sitä aiemmin syntyneet partiolaiset, 
eli valitettavasti sudenpennut eivät 
vielä pääse osallistumaan Vinkulitun-
nelmaan. 

Ilmoittautuminen Vinkulille päättyy 
27. tammikuuta, ja Vinkulin net-
tisivuilta voi jo käydä tulostelemassa 
ilmoittautumislomakkeita jotka tulee 
palauttaa Antille mielellään viimeis-
tään keskiviikon 25.1. kokouksessa.  

Vinkulin leirimaksu on 30 euroa, ja 
majoitus leirillä suoritetaan ka-
minateltoissa tutuissa ryhmissä. 

Lue lisää Vinkulin kotisivuilta, osoit-
teesta http://www.papa.partio.fi/ept/
vinkuli/, sekä oman lippukuntamme 
ohjeistukset lippukuntamme ko-
tisivuilta. 

Lisätietoja voi kysellä myös allekir-
joittaneelta, mutta tammikuun aikana 
ohjeistamme vielä kiinnostuneita var-
tiolaisia erillisillä lapuilla. Varaa kui-
tenkin jo aika kalenteriisi ja tule mu-
kaan talven hauskimpaan kokemuk-
seen! 

Antti Vuorela 

Vinkuli –leiri kokoaa espoolaiset  

partiolaiset yhteen hiihtolomalla 

T änä syksynä lippukuntamme sai 
myytyä yli 300 joulukalenteria, 

tästä suuri kiitos kaikille teille ahke-
rille joulukalenterimyyjille! 

Parhaat joulukalenterimyyjät palki-
taan ruhtinaallisesti joulujuhlassa. 

Mikäli jollakulla on vielä joulukalen-
terirahoja taskussaan, niin kipin kapin 
tilittelemään ne allekirjoittaneelle! 

Hyvää joulunodotusta! 

Antti Vuorela 

Kiitos ahkerille Joulukalentereiden 

myyjille! 
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Ryhmien vetäjät ja kokousajat 

Tyttövartio klo 18-19 

Attila Suvi 040-842 7526 suviksi@yahoo.com 

Virtanen Sofia 050-328 8238 sofia_eleonoora@hotmail.com 

Poikalauma klo 18-19 

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

Tyttövartio klo 19-20 

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

Tyttövartio klo 17-18 

Heinonen Satu 050-544 9526 safu90@jippii.fi 

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

Poikavartio klo 18-19 

Asikainen Jussi 050-414 5710 jussi24788@hotmail.com 

Järvisalo Henri 050-547 0671 henri_jarvisalo@hotmail.com 

Poikavartio klo 17-18 

Virtanen Alex 050-5052301 alex_virtanen@hotmail.com 

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

 

Koko johtajiston tavoittaa sähköpostilla mes-johtajat@lilja.partio.fi 


