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Joulukuu on jo pitkällä, ja jouluvalmistelut 
ovat täydessä käynnissä. Enää pari viikkoa 
hässäkää, niin on mahdollisuus rauhoittua 
ja rentoutua joulun vieton ja joululoman 
merkeissä.

Tulevia tapahtumia ei tälle vuodelle mahdu 
muita kuin Mankkaan Eräsusien joulujuhla 
12.12.

Ensi vuonna kokoukset alkavat tiistaina 8.1 
sekä keskiviikkona 9.1 Mankkaan makasii-
nilla entisten kokousaikojen mukaisesti.

Vaiheikas ja tapahtumarikas partiovuosi 
on takana, ja uutta valmistellaan jo kovalla 
tohinalla. Syksyllä 2008 olisi mahdollisuus 
aloittaa uusien ikäkausien ja ohjelmauu-
distuksen myötä uutta ja toimivampaa par-
tiotoimintaa. Meidän lippukunnassa on nyt 
hyvät edellytykset paneutua huolella uuden 
ohjelman tuomiin haasteisiin monen innos-
tuneen johtajan voimin.

Pahoitteluni viime lehden painovirheestä 
yhteystietosivuilla, Ahmat -niminen ryhmä 
ei suinkaan ole lauma vaan poikavartio!

Tästä lehdestä löytyy partiosyksyn menneitä 
tapahtumia, mm. lippukunnalle tärkeitä ja 
perinteisiä varainhankintatapahtumia (joulu-
myyjäiset sekä Mankkaan joulutapahtuma) 
sekä vaeltajaporukan seikkailusta Hiipivä 

Haamu -kisassa ja paljon muuta, kiitokset 
ahkerille kirjoittajille!

Tonttujen jo hiippaillessa pimenevässä ja 
sateisessa iltapäivässä toivotan kaikille 
lippukuntalaisille ja vanhemmilla oikein 
kaunista joulua!

 Suvi Attila 
 päätoimittaja

Pääkirjoitus



4 Mesikämmen 4/2007

Tämän vuoden syysretki järjestettiin koko 
lippukunnan voimin Haukkaveikkojen kan-
natusyhdistyksen ylläpitämälle Haukanpesä 

-kämpälle. Osallistujia oli reilusti ja ohjel-
massa mm. kangasväreillä läträämistä, 
lakujen metsästystä ja rastipolun tarpomista.

Syysretki Haukanpesälle
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Sunnuntaina 4. marraskuuta oli taas aika vuo-
sittaiselle Hiipivä Haamu- partiokilpailulle. 
Eräsusia oli tänä vuonna mukana kolmessa 
vartiossa. Itse lähdin kisaan Tiinan, Maaritin 
ja Sadun kanssa, ja kerta oli meille kaikille 
ensimmäinen. Alkutehtäviä olimme tehneet 
jo monena iltana; hiki hatussa googlanneet 
tietoja ja suunnitelleet pukua ja varustus-
ta. Pukeutumisteemana oli tänä vuonna 
maatuska, ja monet ohikulkijat varmaan 
ihmeissään miettivät, ovatko virpomisnoidat 
lähteneet hieman etuajassa liikenteeseen?

Kisa-aamu oli aurinkoinen kun kurvasimme 
bussilla Kamppiin ja suunnistimme lähtöön 
Bulevardille. Lähtöpaikan ulkopuolella 
kohensimme vielä hieman ulkonäköämme ja 
ilmoittauessamme saimme käsiimme Päivän 
Pamauksen, kisalehden, jota lueskelimme 
alkuvideoon asti.

Tämän vuoden juoneen liittyi jollakin tapaa 
niin maatuskasalakuljetus kuin kaupunkia 
ravistellut omituinen murtoaalto. Rasteilla 
tutustuimme mm. myytävään kartanoon, 
maatuskahuutokauppaan ja IV3:n salaiseen 
päämajaan, ja yritimme samalla saada 
kiinni juonesta. Itse rastien löytäminen sujui 
meiltä varsin hyvin, tosin myös onni oli 
meidän matkassamme tällä kertaa. Juoni sen 
sijaan jäi meille hieman avoimeksi, mutta 
toisaalta päätimmekin ottaa tämän kisan 
lähinnä kokemuksen kannalta. Päivä sujui 
meiltä varsin rattoisasti ratikoilla matkus-

taessa, sekä niiden perässä juostessa. Lop-
putehtävää teimme koko annetun ajan ja 
keksimme myös joitain varsin mielenkiinto-
isia ratkaisuja, joiden todellisuus selvinnee 
palkintojenjaossa. 

Palkintojenjakotilaisuus pidettiin Munk-
kiniemessä 19.12. ja iloksemme saimme 
huomata pärjänneemme varsin hyvin. 
Sijoituksemme oli 26. 88 vartion sarjassa. 

Teksti: Kati Solansuuu

Maatuskat liikenteessä!
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Mankkaan Eräsusien kakkupöytä täyttyi 
Tapiolan kirkon joulumyyjäisissä herkul-
lisista maustekakuista, rahkatortuista, muf-
finsseista ja korvapuusteista ynnä muista 
leivonnaisista, joita katsellessa yhdelle jos 
toiselle tuli vesi kielelle. Samaan aikaan 
kirkon edustalla kauppaansa tekivät Mikon 
johdolla paistetut muurinpohjaletut.

Pienen alkuhärdellin jälkeen kauppa lähti 
pyörimään molemmissa myyntipisteissä 
ja tuotto kasvatti lippukunnan kassaa 
mukavasti.

Edellisinä vuosina järjestämämme arpajaiset 
jätettiin tänä vuonna pitämättä, koska ennak-
kotietojen mukaan lippukuntamme Hannu 
Hanhi, Heinä ei pääsisi paikalle. Harmi, sillä 
tarjolla olisivat luultavasti olleet legendaari-
set Karvisen kengännauhapitimet, kuten 5 
edellisenäkin vuonna.

Tahtoisin kiittää kaikkia lippukuntamme 
vaeltajia, johtajia sekä erityisesti Neeaa. 
Suuri kiitos kuuluu tietysti Mikolle, joka 
möi loistavia lettuja 4 kappaleen erissä!!!

Jenni

RRRRRRRRRRRRRRRRÄISKÄLE!!!!!!!!
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Joulukuun 2. päivä, eli ensimmäisenä 
adventtisunnuntaina pidettiin Mankkaan 
makasiinilla perinteinen mankkaalaisten 
joulutapahtuma. Tapahtumassa oli monen-
laista puuhaa ja ohjelmaa, kuten tiernapoi-
kien esityksiä, askartelua ja joululauluja 
laulava kuoro. Lippukuntamme osallistui 
paistamalla muurinpohjalettuja pihalla ja 
vanhempien järjestämällä buffetilla, josta 
sai  perinteiseen tapaan glögiä ja pipareita ja 
josta saattoi ostaa mukaansa leivonnaisia.

Hääräilin itse muurinpohjalettujen kanssa, 
joten en valitettavasti nähnyt kaikkea 
ohjelmaa, mutta ainakin tiernapoikien 
esitykset makasiinin ulkopuolella keräsivät 
väkeä. Samoin tekivät lettumme, sillä alun 
jälkeen paistopaikkamme edessä oli jat-
kuvasti jonoa, joka loppui vasta vähän 
ennen tapahtuman loppua. Buffetissakin 
vaikutti olleen kiire ja ilmeisesti paikalla oli 
paljonkin  väkeä tuon kaksituntisen aikana, 
jonka tapahtuma kesti. Myös leipomuksia oli 
tuotu runsaasti myytäväksi ja melkein kaikki 
olivat menneet jo noin  puoli tuntia ennen 
tapahtuman loppua, kun kerkesin sisälle 
katsomaan. Paikalla oli myös joulupukki 
tervehtimässä tapahtumaan tulleita perheitä 
ja mäenlasku näytti olleen suosittua puuhaa 
myyntipaikaltamme katsottuna.

Vaikka meitä oli kolme letunpaistossa 
joutui lettuja odottamaan jonkin aikaa, 
mutta tulos oli hyvä ja Suvi ja Mikko suo-
riutuivat hyvin paistossa allekirjoittaneen 

hoitaessa tarjoilun. Myös sisällä oli Tuulikki 
ja Jenni avustamassa vanhempia piparien 
ja glögin paistossa. Paikalta saattoi myös 
bongata monia muita tapahtumaan tulleita 
eräsusia. Sää oli myös hyvä, joskin loppua 
kohti alkoi sadella hiljakseen, mikä ei tosin 
haitannut ulkona tapahtunutta paistoa, kiitos 
Espoon Ladulta saamamme hiukan huteran 
katoksen. Mainoslakanamme meinasi myös 
lähteä  useampaan kertaan naruistaan kovan 
tuulen takia.

Vaikka kiirettä piti niin tapahtuma oli onnis-
tunut ja tunnelmaa riitti. Toivottavasti ensi 
vuonna pääsemme myös osallistumaan ta-
pahtuman järjestelyihin ja kiitänkin kaikkia 
tapahtumaan tänä vuonna osallistuneita 
vanhempia, niin leipomuksista kuin buffetin  
erinomaisista järjestelyistä. Hyvää ja rauhal-
lista joulun odotusta kaikille toivottaen.

Alex Virtanen

Mankkaalaisten oma kyläjuhla
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Tapiolan alueen lippukuntaryhmittymää on 
jo pitkään kutsuttu Tapiiriksi, mutta vasta 
kesäleiri Ranta 06:en jälkimainingeissa 
Tapiiria ryhdyttiin järjestämään virallisesti 
rekisteröityneeksi yhdistykseksi. Tapiolan 
alueen yhteisen Ranta –leirin jälkeen 
muutama innokas päätti Tapiirin virallis-
tamisesta, ja niinpä saatiin hallitus kasaan, 
jossa on edustus melkein jokaisesta jäsen-
lippukunnasta. Tapiolan alueella toimii 
yhdeksän lippukuntaa: Mankkaan Eräsudet, 
Laajalahden Eräveikot, Otavaeltajat, Teller-
voiset, Tapiolan Eräpojat, Hakasiskot, Ke-
lovartijat, Kelotytöt sekä Tapiolan Metsän-
kävijät. Mankkaan Eräsusista on Tapiirin 
hallituksessa kaksi henkilöä, Antti Vuorela 
sekä minä, Suvi Attila. 

Tapiiri on siis lippukuntaryhmittymä, joka 
on Espoon alueella ja on toiminut jo pitkään. 
Tapiiri kuuluu Espoon Partiotukeen (EPT), 
joka on espoolaisten ja kauniaislaisten par-
tiolippukuntien aluejärjestö. Espoon alueella 
on muitakin lippukuntaryhmittymiä. EPT:
een kuuluu yhteensä 42 lippukuntaa, joista 
viisi on ruotsinkielisiä. Neljässä lippukun-
nassa on käytössä meripartio-ohjelma. Par-
tiolaisia on Espoon ja Kauniaisten alueella 
yli 3800. 

Espoon Partiotuki taas kuuluu Pääkaupunki-
seudun Partiolaisiin, joka on siis meidän 
partiopiiri. Suomen kattojärjestö on Suomen 
Partiolaiset. 

Tapiiri ry:n virallisia sääntöjä on viilattu 
useassa vuosikokouksessa, ja tämän vuoden 
puolella saadaan toivottavasti paperisotakin 
käytyä loppuun! 

Toiminta Tapiiri ry:n uuden hallituksen 
voimin on lähtenyt käyntiin mukavasti 
ja varsinaisesti vasta vuoden 2007 alku-
puolelta. Tapiiri järjesti yhteisen riihityk-
sen, vaeltajaillan ja vartionjohtajakurssin 
keväällä 2007 ja kesällä pidettiin kolmen 
lippukunnan (MES, HaSi ja Tellut) kesäleiri 
Nostalgia. Syksyn puolella Tapiiri järjesti 
johtajaretken nimeltään Nakkivapaa, jonne 
osallistui johtajia useasta Tapiolan alueen 
lippukunnasta. 

Keväälle 2008 on suunnitteilla Tapiirin 
puolesta ainakin vaeltajaretki, joka on 
suunnattu kaikille 14-17-vuotiaille.  

Lisää tietoa: http://www.tapiiri.ept.fi/

Lähde: www.ept.fi

Suvi Attila

Mikä ihmeen Tapiiri?
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Aiemmin tapahtunut:

Vaeltajat lähtivät kololta liikkeelle ja 
meluisan bussimatkan jälkeen rymysivät 
metsään. Retken tarkoituksena on suorittaa 
6 erilaista 12h:n liljaa: Napostelulilja 
(jatkuva syöminen), laulamislilja, Bondien 
katsominen peukalonpyöritysenergialla-
lilja, Niksipirkkojen lukemislilja ja jalat-
irti-maasta- lilja (yhdellä vaeltajalla ei saa 
olla mikään jalka maassa). Vaeltajat alkoivat 
suorittaa liljoja aamuyhdeksältä. Naapu-
rilippukunta Sahakiskojen muutama sat-
tumalta paikalle osunut johtaja tuli mukaan  
Bondien-katsomisliljaan. Järvellä alkoi 
tapahtua kummia: Veden pinta kohisi ja 
porisi ja pintaan nousi kummallisia vihreitä 
olentoja…  

 

 

-Ylikasvaneita sammakoita! Pauliina 
huudahti, kun otukset läpsyttelivät lähem-
mäksi pitäen kummallista mylvinää. Antero 
puolestaan huusi: ”Teini-ikäiset mutanttinin-
jasammakot hyökkäävät!” Hänen arvionsa 
osoittautui kuitenkin vääräksi, kun sammakot 
alkoivat kuoriutua nahoistaan. Karoliina 
meinasi pudota Marian reppuselästä yllät-
tävän välikohtauksen järkyttämänä. Sam-
makkomaskien takaa paljastui joukko 
Kellerväisiä, jotka kertoivat olleensa järvellä 
tutkimassa sammakkojen sielunelämää. 
”Yritimme soluttautua huomaamatta niiden 

joukkoon, mutta se ei oikein onnistunut”, 
Kellut paljastivat. Kutsun kuultuaan he 
olivat päättäneet tulla sen sijaan Bondeja 
katsomaan. Annukka muisti äkkiä laululiljan 
ja alkoi laulaa täysillä Saku Sammakkoa, 
mihin muu vaeltajaporukka yhtyi. Helena 
lauloi: ”Onko mökkikaivossasi samma-
koita, ahaa, ahaa, jotka hyppivät pois vettä 
nostaessa, ahaa, ahaa, laita sukkahousut 
kanneksi, niin muuttuu vesi juotavammaksi, 
ahaa, ahaa, ahaa!” – Tuota sanoitusta en 
olekaan kuullut, Sahakiskojen lippukunnan-
johtaja Petteri ihmetteli.

Karoliina sanoi sipsipussi kourassaan 
kaikille: ”Otetaanpa vähän naposteltavaa”. 
Kolmen lippukunnan johtajat majoittau-
tuivat TV:n eteen, ja Bond-maraton jatkui. 
Kaksitoista tuntia kului kuin siivillä ja san-
karivaeltajat saivat superliljansa suoritettua. 
He kömpivät illalla onnellisina makuu-
pusseihinsa. Aamulla bussikuski Håkan 
odotti heitä bussin päätepysäkillä aami-
aisensa,  Hååkåån makkaa kädessään. Hän 
viittoili partiolaisia astumaan sisälle bussiin: 
”Nåpeasti nut, teme bussi lahtee nut!”   

 

Jatkotarina
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- Hepen harmaat päivät lähestyvät, eli 
armeijan luonto kutsuu. Partiotaidoista on 
iloisen harmaissa vetimissä hyötyä, sillä 
telttailualueella tulevat näkymään tutut 
puolijoukkueteltat ja kamiinat. Kavereiden 
kaulassa vain ei näy huivia.  

- Saariselällä sai hiukan kompassikin näyttää 
väärin, mutta 30 armeijavetimissä kulkevan 
kaverin ohjaaminen polulta pois voi hiukan 
kenkuttaa – niillä veijareilla saattaa olla 
mukanaan jotain kättä pidempää keskuste-
lun tueksi. Hyviä retkisäitä Hepe! Äläkä 
vain hukkaa kompassia! 

- Joulukalenterit ovat tehneet kauppansa 
ja Minna on upeasti pyörittänyt karusellia. 
Meri myi 57 kalenteria Mankkaalla ovelta 
ovelle (euroina 285). Mitenkähän muut ovat 
onnistuneet? Heinän myyntiyritykset kilpis-
tyivät siihen, että vanhat mummot juoksivat 
karkuun sekä yksi kuiski oven raosta ja 
näytti tapailevan harjan vartta avuksi. 

- Jenni ilmaisi jouluajan markkinat aika 
hyvin; kun edellisenä viikonloppuna ehti 
paistaa pellillisen kirkon myyjäisiin, niin 
seuraavat myyjäiset odottivat jo uusia pullia. 
Mitenköhän koulut ja jalkapalloseuratkin 
pitävät myyjäisiään samoina viikkoina? 
Vaan kaikkein mukavinta on, kun kämppä 
haisee jatkuvasti tuoreelle pullalle.  

- Jenni hoiti vastuullisuutensa hyvin kirkolla 
ja sai porukoineen myytyä leipomukset. 

Homma toimi upeasti. Onneksi kenenkään 
ei tarvinnut tänä vuonna lunastaa loppuja 
arpoja myyntipöydältä. 

- Toissavuonna joku päätti ilman ennakkova-
roitusta siirtää sudenpentuja vartiolaisiksi ja 
parikymmentä lopetti partiotouhut siihen. 
Menneenä syksynä osa kavereista ilmestyi 
vaivihkaa kyselemään takaisin sudenpen-
nuiksi. Mukavaa että Eräsusien touhu 
maittaa. 

- Partioaitan laskutusosoitteet ovat joskus 
hauskoja. Vaikka Antti aivan oikein 
kirjoitti laskutusosoitteeksi Klovinrinne, 
niin lippukunnan tarvikelasku lähetettiin 
Kuovinrinteelle ja sitä edeltänyt Klovnin-
rinteelle. Olivat kuulemma hämmästyneet 
Rovaniemellä laskua, eivätkä muka tienneet 
mistään eräsusista. 

- Partiolaisten 100 vuotisjuhla tai juhlavuosi 
on lopuillaan. Ainakin jamboree jäi mieleen 
ja monet juhlapuheet. Onnea nuorekkaalle 
vanhukselle!    

- Suurpellon alue alkaa nousta Mankkaan 
viereen puolentoista vuoden päästä. Saattaa 
ainakin alkuun tulla uusia jäseniä sieltä 
suunnalta Eräsusiin, kun lähin partiolip-
pukunta ollaan. Onneksi siihen mennessä 
Väentupa on remontoitu ja uudet tilatkin 
käytössä.  

                        Kokosi Heinä

Juoruja
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Uusi kokoontumistilamme on tammikuun 2007 alusta Mankkaan Makasiini. 

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

Tyttölauma Laiskiaiset, keskiviikkoisin klo 1�-1�

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

Asikainen Jenni  040-419 4206  ajenni@luukku.com

Poikalauma Kirput, keskiviikkoisin klo 17-1�

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

   09-502 2814  

Järvisalo Henri  050-547 0671  henri_jarvisalo@hotmail.com

Tyttövartio Nokkaeläimet, keskiviiikkoisin klo 1�-20

Heinonen Satu  050-544 9526  safu90@jippii.fi

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

Poikavartio Ahmat, keskiviikkoisin klo 1�-20

Virtanen Alex  050-505 2301  alex_virtanen@hotmail.com

Liukkonen Otto  040-847 0719  karhuwaari@hotmail.com

Tyttövartio Puumat, tiistaisin klo 1�-1�

Alkula Maarit  045-1150 724  maarit.alkula@espoo.opit.fi

Solansuu Kati  050-357 0547  kati.92@kolumbus.fi

Solansuu Tiina  050-357 0532  tiinuska92@hotmail.com

Uppala Ella  041-5300 574

Vaeltajaryhmä Mankofantit, joka toinen tiistai klo 17-1�

Attila Suvi  040-842 7526  suviksi@yahoo.com

Ryhmien vetäjät ja kokousajat
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Mankkaan Eräsudet toivottaa kaikille    
rauhallista joulua ja hauskaa uuttta vuotta!


