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Kevään viimeinen kokous-
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 Kesäleirin tavaroiden pak-
kaus 

5.-11.6. 
2006  

Tapiolan alueen lippukun-
tien Ranta -05 kesäleiri. 

25.7.–
3.8.2006  

Eräsusien johtajiston vael-
lus Saariselän maastoon 

23.8.2006 Syksyn ensimmäinen ko-
kouskerta 

Kalenteri 
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Pääkirjoitus 

V uosi 2006 on kulunut hurjaa 
vauhtia, ja tämän lehden tullessa 

jakoon on käsillä kevätkauden 
viimeinen kokouskerta.  

Kevät yllätti vauhdillaan myös lehden 
toimituksen, joten tämä lehtikin on 
pikapainos. Kiitos artikkeleiden 
kirjoittajille jotka tekivät juttunsa 
nopealla tilauksella. 

Heti kesän aluksi on kuitenkin 
luvassa kesäleiri, Ranta -06, josta 
lisää seuraavalla sivulla. 

Ja kaikki jotka eivät Ranta-leirille 
pääse, käykää toki seuraamassa leirin 
tunnelmia leirin kotisivuilta. 

Vaeltajat ja johtajat tekevät heinä-
elokuun vaihteessa vaelluksen 

Saariselän maastoon. Reitti kulkee 
Raja-Joosepista etelään Muorravaa-
rakkaan ja Sokostin yli Luirojärvelle. 
Sieltä suuntammekin sitten kohti 
Saariselän turistikeskusta. 

Vaellukselle osallistuu yhdeksän 
Eräsutta. Vaellusperinnettä on 
tarkoitus jatkaa myös tulevina 
vuosina, joten kannattaa odottaa että 
iän karttuessa pääsee mukaan tälle 
mahtavalle reissulle! 

Syksyn kokouskerrat alkavat koulujen 
alkamista seuraavalla viikolla, 
23.8.2006. Nähdään silloin! 

Hyvää kesää! 

Antti Vuorela 
Lippukunnanjohtaja 

 

Syksyn ensimmäinen kokous 
 

Syyskauden ensimmäinen kokouspäivä on 23.8.2006 ellei ryhmän 
vetäjä toisin ilmoita. 

 

www.ranta.dy.fi 
 

Käy tarkistamassa kesäleirin uusimmat uutiset leirin kotisivuilta, 
osoitteesta www.ranta.dy.fi. Leirin aikana sivuille päivitetään kuvia 

ja muuta materiaalia suoraan leiriltä. 



 

4 Mesikämmen 2/2006  

T apiolan alueen lippukuntien 
kesäleiriin, Ranta –06:seen, on 

aikaa enää kymmenkunta päivää. 
Leirialue odottaa jo innokkaasti 

leiriläisiä, alla muutamia kuvia 
leirialueelta kuun alkupuolelta. 

Nähdään leirillä! 
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L ähdimme lippukuntaretkelle Då-
vitsin kämppään Kololta kauniina 

perjantai-iltapäivänä kello kuuden 
aikaan. Mukaan lähtivät johtajista 
minä (Otto), Jussi, Hepe, Antti, Tuu-
likki ja Atte. Vartiolaisia oli kaksi 
poikavartiota, tyttövartio ja muutama 
tyttösudari.  

Ensimmäisenä iltana tutustuimme 
kämpän ympäristöön ja valitsimme 
nukkumapaikat. Pelasimme myös 
lentopalloa, jossa minä ja Hepe ansi-
okkaasti voitimme Jussin ja Tuulikin 
vaikka Jussi halusikin kokoajan pela-

ta uuden erän. Laitoimme illalla suda-
rit ja vartiolaiset nukkumaan ja ker-
toilimme pitkään mielenkiintoisia 
tarinoita nuotion ääressä. 

Lauantaiaamuna heräsimme yhdeksän 
aikaan (muut heräsivät). Itse heräsin 
siihen, että aamupalaksi ollut, var-
masti herkullinen puuro, oli päässyt 
loppumaan. Ei se mitään, seuraava 
ateria maistui paljon paremmin kun 
vatsassa oli hyvin tilaa. Lauantaina 
leikimme lisää leikkejä ja vartiolaiset 
riihittivät kolmos-, ja kakkosluokan. 
Leikkiminen ja pelaaminen jatkui 

Lippukuntaretki 5-7.5 
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iltaan asti, jolloin menimme nukku-
maan.  

Sunnuntaina aloitimme aamupalan 
jälkeen paikkojen siivoamisen ja ta-
varoiden keräämisen, ja noin kello 
kaksitoista olimme valmiita lähte-

mään kotia kohti. Retki oli oikein 
hauska ja mielenkiintoinen. Oli myös 
mukava nähdä nuorempien vartiolais-
ten ja sudareitten selviämiskyvyt ja 
taito karttaa (liiallista) koti-ikävää. 

Otto Liukkonen, vesipuhvelit 
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E räänä kauniina lauantaipäivänä 
Possujen edustus eli johtajat Suvi 

ja Tuuli (Sofian sijaisena) sekä 
sudenpennut Hilla, Maria ja Sara, 
suuntasivat kahdella autolla kohti 
Veikkolaa. Kämppä löytyi heti kiitos 
hyvien ohjeiden ja ängimme sisälle 
majoittumaan. Välipalaksi saimme 
lämmintä kiisseliä. Kaivosta ei tullut 
vettä vaikka kuinka pumppasimme.  

Seuraavaksi rakentelimme hienoa 
esterataa pihalle, ja tutustuimme 
köytöksiin samalla. Suuri haaste 
olikin läpäistä esterata sokkona vain 
muiden ohjeita kuunnellen. Tuuli 
lähti tyttöjen mukaan rastiradalle, 
jossa opittiin mm. Mankkaan 
Eräsusien lippukunnanjohtajan nimi 
sekä muuta yleistä partiotietoutta. 
Suvi haki sillä välin naapuritalon 
isännältä vettä tonkkiimme, kuten 
meitä oli neuvottu.  

Päiväl l isen  kei t imme pihal la 
trangioilla, herkullisesti makaronia ja 
tonnikalaa. Samalla hakkasimme 
tolkuttomasti puita. Oikea tehotehdas 
viisi ihmistä, kun yksi pitää pitkästä 
puusta kiinni, samalla kun muut 
sahaavat. Puiden hakkuu kirveellä oli 
aluksi pelottavaa, mutta lopulta sujui 
jokaiselta todella ammattimaisesti. 
Päivällisen ja iltapalan väli kuluikin 
puita hakatessa,  veistel lessä, 
leikkiessä sekä nuotiota sytytellessä.  

I l tapalaks i  sö imme pannul la 
paistettuja suklaabanaaneja ja 

n u o t i o n a k k e j a .  N u o t i o n a k k i 
va lmis te taan  yks inker ta i ses t i 
pudottamalla paistettava nakki 
muutamaan otteeseen hiillokseen ja 
noukkimalla se uudelleen ylös. 
Iltanuotion jälkeen pääsimme 
nukkumaan joskus ennen puoltayötä.  

Seuraavana  aamuna  sö imme 
aamiaiseksi puuroa ja sämpylöitä ja 
suklaanameja. Aamupäivä meni 
p a k k a a mi s e e n  s e k ä  k ä mp ä n 
siivoamiseen. Kaiken kaikkiaan 
kaikilla oli mukava retki ja sää oli 
mitä mainioin että t-paidalla tarkeni 
ulkona. Viimeisen puoli tuntia 
istuimme laiturilla jäisen järven 
rannalla. 

Suvi Attila 
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Ryhmien vetäjät ja kokousajat 

Kokoukset Mankkaan Väentuvalla keskiviikkoisin. 

Tyttölauma Possut klo 18-19 

Attila Suvi 040-842 7526 suviksi@yahoo.com 

Virtanen Sofia 050-328 8238 sofia_eleonoora@hotmail.com 

Poikalauma Kirput klo 18-19 

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

Tyttövartio Mahtimurmelit klo 19-20 

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

Tyttövartio Nokkaeläimet klo 17-18 

Heinonen Satu 050-544 9526 safu90@jippii.fi 

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

Poikavartio Vesipuhvelit klo 18-19 

Asikainen Jussi 050-414 5710 jussi24788@hotmail.com 

Järvisalo Henri 050-547 0671 henri_jarvisalo@hotmail.com 

Poikavartio Ahmat klo 17-18 

Virtanen Alex 050-5052301 alex_virtanen@hotmail.com 

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

 

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


