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Syksy 2008 on lähtenyt käyntiin, samoin 
partiotoiminta. Tämä syksy on tuonut 
partioon uusia tuulia ainakin ohjelmauudis-
tuksen muodossa. Lippukunnassamme uudet 
ikäkaudet on otettu heti käyttöön. Myös 
uusia jäseniä on lippukuntaamme otettu, 
tervetuloa! Uusi ohjelma on enemmän 
tai vähemmän vaikuttanut ryhmiin, 
kokousaikoihin ja toimintaan. Toivottavasti 
kaikki ovat löytäneet paikkansa, tutus-
tuneet ryhmäänsä ja pitäneet ohjelmasta. 

Nyt uusien ikäkausien mukaisten ryhmien 
aloitettua esitellään ne kaikki vuorollaan 
Mesikämmenessä. Aloitusvuorossa ovat 
sudenpenturyhmät, joiden esittelyt ovat 
tässä numerossa.  

 

Osa ryhmistä on päässyt jo omille ret-
killekin. Niitä muistellaan tässä lehdessä, 
samoin kesän piirileiriä Aihkia. Onpa lip-

pukuntamme saanut järjestettyä jo oman 
lupauksenantotilaisuudenkin. Syksyn aikana 
on vielä luvassa paljon partiotoimintaa. Lip-
pukuntaretkellä pääsee tutustumaan oman 
ryhmän lisäksi muihinkin lippukuntalaisiin. 
Suosittelen!

Maarit Alkula

Päätoimittaja

Pääkirjoitus
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Viime kesänä järjestettiin Pääkaupunkiseu-
dun Partiolaisten piirileiri Aihki 30.7.-7.8.

Leirillä riitti tekemistä ja sääkin suosi 
leiriläisiä, joskin paahtavalla auringon-
paisteella kuiva ja hiekkainen harjukan-
gas muuttui hyvinkin pölyisäksi tuhansien 
ihmisten kulkiessa leirissä. Leirille osallistui 
n. 4000 henkilöä eri puolilta pääkaupunki-
seutua ja lippukunnastamme oli mukana 
jopa 37 henkeä. Asuimme yhteis¬savussa 
tapiolalaisten lippukuntien, Tellervoisten ja 
Hakasiskojen kanssa, jolloin savun yhteinen 
asukasmäärä lähenteli jo huimaa 80. 

  Ensimmäinen päivä sujui raken-
nellessa ja illalla pääsimme seuraamaan 
alkujuhlallisuuksia, koko leirin yhteiseen 
iltaohjelmaan. Toisena päivänä alkoikin jo 
varsinainen leirielämä tuntua, vartiolaisten 
ja sudenpentujen lähtiessä ohjelmalaaksoi-
hin lipunnoston jälkeen. Erilaista ohjelmaa 
olikin runsaasti tarjolla eri ikäisille aina 
sudenpennusta johtajiin. Sudenpennut ja 
vartiolaiset kävivätkin mm. Jämin hiihtoput-
kella urheilemassa ja pääsivätpä jotkut jopa 

tuonne jäätävään putkeen sisäänkin. Vartio-
laisille oli ainakin perinteisiä leirilaaksoja, 
kuten Heureka, jossa sai puuhata ja raken-
nella erilaisia välineitä, tulipa useampikin 
takaisin savuun tehtyään itselleen kepin, jota 
pystyi heittelemään kahden sauvan varassa. 
Ohjelmista löytyi myös erilaisuutta, kuten 
suuri roolipeli, johon savumme ei kuitenkaan 
päässyt ohjelmien suuren määrän takia. 

 Sudenpennuilla oli osittain samoja 
laaksoja kuin vartiolaisillakin, mutta mm. 
aikamatka oli vain sudenpennuille ja siellä 
pääsi ratsastamaan ponilla tai istumaan 
traktorin perävaunun kyydissä. Osa ehti 
myös tehdä syötäväksi omaa karkkia. 
Sudenpennuille oli myös järjestetty omaa 
ohjelmaa viimeiseksi illaksi leirillä, johon 
lähdettiin suoraan leirin yhteiseltä iltanu-
otiolta, kuulemma vilskettä riitti ja sipsejä 
ja karkkia syötiin sekä kuunneltiin musaa 
johtajakahvila Navetassa. 

 Sunnuntaina olikin melko vilkasta, 
kun leirialueelle saapui vierailupäivän 
merkeissä melkein samankokoinen määrä 
ihmisiä, kuin leirillä jo oli. Autolla saapuneet 
joutuivat kuulemma odottamaan pitkäänkin 
parkkipaikoilla, minkä takia vierailijoita 
saapui melko porrastetusti parin tunnin ajan. 
Vierailijoiden mukana lähtivät kotiin suden-
pennut, jotka olivatkin olleet jo monessa 
mukana leirillä. 

 Maanantaiaamuna oli vartiolaisten 
aika suunnistaa suorittamaan erilaisia liljoja, 
jotka korvasivat leirillä yleensä olleen 
haikin. Liljassa siis pyrittiin tekemään 
jotain 24-tunnin ajan. Pahkaliljassa valvot-

Kesätunnelmaa Aihkilla
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tiin luonteensa mukaisesti, mutta monissa 
muissa pidettiin yön takia ainakin pieni 
nukkumistauko, jotta jaksoi jatkaa vielä 
aamupäivällä suoritusta. Vaikka suurin 
osa myös johtajista oli liljojen suorituspai-
koilla, ei leirialue tyhjentynyt täysin, sillä 
suurin osa liljoista järjestettiin alaleirien 
alueella. Pääsin katsomaan useampaan 
liljaan ja monet niistä vaikuttivatkin mielen-
kiintoisilta. Tosin kommentit vartiolaisien 
saapuessa savuun vaihtelivat, sillä olihan eri 
liljoissa erilaiset ohjelmat.. 

 Uiminen oli alkuleiristä kielletty 
sinilevän takia, ja suihkuistakin tuleva vesi 
oli kuulemma pari asteista, joka viilensi 
mukavasti välillä helteeksikin yltyneiden 
päivien jälkeen. Muutamaa päivää ennen 
leirin loppumista päästiinkin jo uimaan, sillä 
sinilevä oli kuulemma vähentynyt, viilen-
neiden ilmojenkin johdosta. Täytyy myöntää, 

että jäätävään suihkuun meneminen oli 
rohkeutta vaativa teko, jonka melkeinpä 
kaikki leiriläiset pääsivät kokemaan.

  Viimeisenä päivänä pelattiin vielä 
leirin kesken suurta peliä, Jämin Tähteä 
jossa kerättiin rasteilta eri arvoisia jalokiviä 
Afrikan tähden tapaan. Voittajat julkistettiin 
vielä päättäjäisissä, jossa Aihkipuu pelastui 
ja hiidet saivat huutia Lähtöpäivänä tuli kiire 
purkaa ja pakata kaikki leiri tavarat, mutta 
onnistuimme saamaan viimeisetkin hyvissä 
ajoin matkaan ja ehdimme juuri busseihinkin 
ennen niiden lähtöä.

 Toimin Aihkilla savumme 
johtajana, joten vietin pääosan ajastani 
savussa, mutta oli mukava nähdä kuinka 
leirillä olleet sopeutuivat hyvin leirielämään 
ja ohjelmiin lähtö sekä ruokailu sujuivat 
ajallaan. Leiri onnistuikin mielestäni hyvin 
ja kiitän kaikkia leirillä olleita hauskasta ja 
elämyksiä antaneesta leiristä. Toivottavasti 
kaikki innostuvat vielä lähtemään ensi 
kesänä järjestettävälle espoolaisten omalle 
leirille Väiskille. Ensi kesää odotellessa, 
toivotan kaikille hyvää jo alkanutta partio-
syksyä.

Alex Virtanen, Savunjohtaja Aihkilla
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Ryhmän nimi: Laiskiaiset

Kokoonpano: 17 sudenpentua ja 2 johtajaa

Ikähaarukka: 7-9

Toiminta tänä vuonna: Sudenpennut ovat 
suorittamassa mm. taiteilija-, askartelu- ja 
leikki-jälkeä, eli toimintamme on melko 
puuhakasta ja menevää alku syksynä. 
Olemme esim. askarrelleet kortteja ystäville 
ja painaneet kankaalle. Tulemme myös 
valokuvaamaan ja maalaamaan. Tutustumme 
myös B-P:n tarinaan, Pyhään Yrjöön, partio-
tapoihin ja pukeutumiseen, sekä vieraiden 
maiden partiotapoihin.

Retket: Sudenpentujen retki Korvenkolk-
kaan (19-20.9.) ja lpk-retki Lassilaan (17.-
18.10)

Ryhmäesittelyssä Laiskiaiset

Joulukalenterit myynnissä pian
Partiolaisten perinteiset joulukalenterit saapunevat myyntiin pikimmiten lokakuun
puolenvälin tienoilla, muistathan kysellä niitä kalenterivastaavaltamme Minnalta.
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Saavuimme Piilikselle kello 18:30. 
Aloitimme majoittumalla ja tarkastamalla 
toistemme eväät (karkit). Sitten aloimme 
sörssätä tortilloja. Ja sen jälkeen nautimme 
”gourmet-aterian”. Ja laitoimme ”merk-
kiyöpukumme” mallikroppiemme päälle. 
Laitoimme pöytään dieettikuurinomaisen 
iltanapostelutarjoilun. Sen jälkeen alkoi the 
Biggest Party Ever!!!

Meillä oli hyvin hienostunut illanvietto 
kokonaisuudessaan. Mörkö liittyi myös 
asiaan (tarkempaa selvitystä lippukuntaret-
kellä). 

Heräsimme epämusikaaliseen kahden 

ihmisen naurukalastukseen. Aamulla 
nautimme hyvin ”kuivan” aamiaisen. Ja sen 
jälkeen kehitimme Haluatko partiolaiseksi? 
–pelin. Tervetuloa pelaamaan (seikkailijat) 
lippukuntaretkellä (ehkä). Sitten söimme 
hyvin ”laihaa” pizzaa. Ja olimme tietenkin 
totuutta ja tehtävää. Iltapäivällä oli ”hyvin 
vaikea” aarrejahti. Sitten söimme hyvin 
maustettua makaronilihapullaa. Ja lähdimme 
huippukoteihimme. Adios amigos!

Puumat

Puumien bileet Piilopirtissä

Samoajat suunnittelu(?!)retkellä Piilopirtissä
Samoajat saapuivat paikalle lauantai-
iltana. Ohjelmaan kuului lettujen paistoa 
ja syömistä sekä pelikorttien puutteessa 
sanapeliä. Tarpojia varten tehty musavisa-
kin tuli testattua myös samoajaporukalla. 
Jossain vaiheessa päästiin nukkumaankin 
ja kaikkien onneksi herätys oli hieman 
myöhemmin kuin edellisenä aamuna. 

Sunnuntaiaamu kului siivotessa (=lattiaa 
pestessä) ja kotiin pääsimme lähtemään 

melko pian iltapäivästä. Jotain ohjelmaakin 
saatiin bussimatkalla suunniteltua, vaikka 
”suunnitteluretki” oli mennyt lähinnä rent-
outuessa. 

Kati Solansuu ja Maarit Alkula
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Tiikerit on lippukuntamme tuorein kokoon-
pano, uusi lauma jossa on sekä tyttöjä että 
poikia, n. puolet ja puolet. Tiikerien johtajina 
toimivat Suvi ja Alex.

Tämän kauden toimintasuunnitelma lähtee 
liikkeelle uuden ohjelman mukaisesti “ter-
vetuloa partioon” -jäljestä, joka sisältää 
tutustumista partiotoimintaan, lippukun-
taan ja omaan laumaan. Tänä syksynä olisi 
tarkoitus tehdä myös retkijälki, askartelu-
jälki, leikkijälki ja luonnossaliikkujajälki. 

Syksyn mittaan kokouksissa on ohjelmassa 
mm. retkitavaroiden pakkausta, tähtimerk-
keihin tutustumista, kynttilöiden tekemistä, 
heikkojen jäiden tunnistamista, joulukoris-
teiden tekemistä, lauman läsnäolotaulun 
askartelua, retkikeittimen oikeaa käyttöä 

ja leikkimistä. Jokaiselle tulevat tutuksi 
oman lauman lisäksi lippukunnan yhteiset 
käytännöt ja hiukan muidenkin ryhmien 
toimintaa.

Tiikerien ensimmäinen retki on koko lip-
pukunnan yhteinen retki, joka sudenpen-
nuille on yhden yön yli. Ihan oma retki 
on päiväretki syksymmällä, marraskuun 
(toivottavasti lumiseen) metsämaisemaan 
tutustuen.

Sudenpentukokoukset alkavat yleensä leik-
kimisellä, siitä pääsemme itse asiaan, eli 
toimintasuunnitelman mukaiseen osioon ja 
lopuksi päätämme kokouksen sisaruspiiriin 
toivottaen toisillemme: hyvää yötä, onni 
myötä, kiitos tästä päivästä!

Suvi Attila

Tiikerit vauhdissa
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Laiskiaisten retki suuntautui tällä kertaa 
Nuuksioon, Korvenkolkkaan. Vietimme 
retkellä yhden yön 19.- 20. 9.

Perjantaina viiden aikaan kokoonnuimme 
kololle valmiina lähtöön. Sudenpentuja 
retkelle lähti 10 ja johtajia kaksi. Automat-
kan jälkeen oli vuorossa majoittautuminen, 
yleinen säätäminen ja paikkoihin tutus-
tuminen. Illan ohjelmaan kuului leikkejä, 
tietovisoja (ja niiden tekemistä) ja erittäin 
suosituksi tulleita ariannenlankoja. Lopulta 
kaikki simahtivat uneen (irtonaisista jaloista 
huolimatta), jotta voisivat herätä iloisesti 
kuuden aikaan aamulla. 

Lauantaina aamun liesi-ongelmista huo-
limatta saimme kaikki syötyä muromme 

ja myöhemmin jopa tiskattua kun ystäväl-
linen isäntämme tuli opastamaan meitä kaa-
sulieden käytössä. Aamun ohjelmaan kuului 
kankaanpainantaa. Vaaleanpunaisista tyy-
nyliinoista muodostui oikein kivoja stailat-
tuja tyynyliinoja kotiin vietäväksi. Lauan-
taina ratkottiin taas ariannenlankoja (jossa 
samalla tippui kenkiä ojiin ja sukkahousut 
löysivät paikkansa päähineinä), keksittiin 
omia leikkejä tai muunnelmia vanhoista 
leikeistä ja ihmeteltiin maissi-herne-paprika-
makaroni-maitoa joka kuitenkin maistui 
(kaikkien onneksi) pelkästään makaronilta. 
Retki oli kiva ja onnistunut ja onneksi 
aurinkokin paistoi pitkän sadekauden 
jälkeen. : )

Tiina Solansuu

Miks näissä jutuissa on aina mies?
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Nimi: Kirput

Jäsenmäärä: 9 + 2

Kirppulaumassa on kymmenkunta jäsentä ja lisää vielä otetaan. Kuvasta puuttuu kaksi 
Amerikan vahvistusta, jotka olivat tutkailemassa New Yorkia kuvanottohetkellä. Vanhat 
kirput siirtyivät kesän lopussa seikkalijoihin ja nykyisiin Kirppu-sudenpentuihin otettiin heti 
uusia lisää. Vanha vauhti näyttä pysyneen yllä, eli meluisin, fiksuin ja äänekkäin poikaryhmä 
se ainakin on - kuten on ollut ennenkin. Monta kokousta on jo syksynä ehtinyt olla ja paljon 
on saatu aikaiseksikin. Esimerkiksi ensin harjoiteltiin haavojen sitomista ja jo seuraavassa 
kokouksessa muutama veisti sormeensa - onneksi harjoiteltiin tuossa järjestyksessä että tiesi 
mitä tehdä.

 

Kirppujen vetäjinä eli sudarijohtajina ovat Mikko ja Heinä. Hyvä tiimi. Aikaisemmin toinen 
vetäjistä oli Hepe, jonka Suomen armeija kaappasi vuodeksi - Kirppulauma siis vain vaihtui.

Ryhmäesittelyssä Kirput
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Mankkaan Eräsudet järjesti lupauksenan-
totilaisuuden sunnuntaina 28.9.08, jossa 
partiolupauksen antoi melkoinen joukko 
uusia jäseniä. Paikalla oli n. 50 henkilöä, 
jos laskettiin mukaan lupausten antajien 
vanhemmat ja muut perheenjäsenet. Itse 
lupauksen antajia oli n. kymmenen suden-
pentua, ja 3 uutta seikkailijaa. 

 Sää suosi tilaisuuteen osallistu-
neita, ja voitiin nauttia aurinkoisen Seurasaa-
ren tunnelmasta, vaikka vain paria tuntia 
aikaisemmin oli satanut rankasti. Lippuku-
nnanjohtajamme Suvi piti tervetulopuheen 
ja kertoi samalla tulevan syksyn tapahtu-
mista uusille lippukuntalaisille ja näiden 
vanhemmille. Lupauksenannon jälkeen 
tarjottiin paikalle tulleille mehua ja keksejä, 
jonka jälkeen osa alkoikin jo suunnistaa 

kotia kohti.  Itse lupauksenanto oli melko 
lyhyt ja koruton, mutta moni jäi vielä naut-
timaan aurinkoisesta säästä Seurasaaressa. 
Tilaisuus oli toinen laatuaan lippukuntamme 
historiassa, sillä perustamisvuonna 1994 
pidettiin vastaavanlainen tilaisuus uusille 
partiolaisille Suomenlinnassa. Toivottavasti 
pääsemme taas ensi syksynä nauttimaan 
syksyisestä säästä lupauksenantotilaisuuden 
merkeissä.

Alex Virtanen

Lupauksenantotilaisuus
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Juoruja

- Jenni on löytänyt jostain laatikon (Lada 
ei ole Ruotsissa auton nimenä, koska se 
kääntyy laatikoksi) ja urheilee liikenteessä. 
Kuulemma sport de luxe malli. Tai ainakin 
de.

- Hepe palaa intistä lokakuussa, eli kohta. 
Saa nähdä miten siviiliin kotiutumisen käy 
- ensin nukutaan kunnon tirsat ja aamulla 
otetaan reppu pois selästä? Tai sitten vaan 
nukutaan koko viikko. Aamuherätystä kun 
ei (toivottavasti) ole huutamassa joku aliker-
santti tai vastaava.

- Tuulikki kertoi valmistuvansa puun halaa-
jaksi Helsingin yliopiston metsäekologian 
laitokselta. Mankkaalaiset puunkaatajat 
varokoot, ettei Tuuli ole liimautuneena 
samaan runkoon.

- Neljä vuotta on kulunut ja tänä syksynä 
saatiin partio-ohjelma, partiomenetelmä, 
asut, suoritusmerkit, suorituskirjat, piirijako, 
kasvatustavoitteet ja peruskirja uusittuina 
käyttöömme. Kansallisena ohjelmajohta-
jana (WOSM ja WAGGGS) ja Suomen 
Partiolaisten partio-ohjelman kehittämisryh-
män varapuheenjohtajana alkoi takki tyhjetä 
- toisaalta nyt on valmiudet taas uusiin haas-
teisiin. Mitähän keksisi? Essexin EuroJam 
2005 ja Jamboree 2007 taloudenhoito meni 
hyvin ja seuraava leiri on 2011 Ruotsissa... 

- Päivää ennen Aihkia tuli soitto Koreasta, 
partiolaisten maailmankonferenssista ja 
kerrottiin, että seuraavakin jamboreepai-
kka oli valittu; Ruotsin jälkeen on Japanin 
jamboree vuonna 2015. Vastasin että sehän 
kiva, taidan mennä pakkaamaan. “Jambo-

reelleko?” “Ei kun Aihkille.”

 - Aihkilla salaperäinen hiippailija iski yöllä 
ja väänsi tortun keittiön eteen. Vaikka tuotos 
sinänsä oli nätti, se aiheutti kuitenkin kum-
mastusta paikkansa ja ajankohtansa suhteen. 
Pitänee raahata potta seuraavalle leirille. 
Eihän sitä nyt metsässä voi elää niinkuin 
metsäläiset...   

 - Satu harjoittelee liikenteessä, eli pian on 
lisää ajokortteja. Autot vain loppuu kesken. 
Aikaisemmin oli ongelma, mistä saadaan 
kuskeja retkikuljetuksiin - nyt ongelmoidaan 
kuka pääsee kolaroimaan ratin takaa.

 - Meri vuoli Aihkilla puolet peukalostaan 
ja sormea käytettiin sairaalassa. Samaan 
aikaan Hilla pisti rahoiksi (vai voisiko sanoa 
lihoiksi) ja kauppasi katkenneen pätkän 
eniten tarjoavalle. Kauppanaisaineista ihan 
selvästi.

 - Aihkilla Nahkaliljan aikana eräs suorittaja 
teloi jalkaansa ja kolmen aikaan yöllä soitet-
tiin varoitus radiopuhelimella rastimiehille. 
“Hei, siellä on tulossa rampa patikoija teidän 
rastille, oletteko valmiina?” --- “Kuuleeko 
rasti kolme?” “Täällä rasti kolme ja se sun 
rampa patikoija, sun rastimiehesi nukkuvat 
täällä.” 

 

Kokosi Heinä 
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Koko Eräsusien johtajiston tavoittaa sähköpostilla osoitteesta johtajat@erasudet.fi 

Sekaryhmä Tiikerit, sudenpennut, tiistaisin klo 18-1�

Attila Suvi  040-842 7526  suvi.attila@erasudet.fi 

Virtanen Alex  050-505 2301  alex.virtanen@erasudet.fi

Tyttötarpojaryhmä Puumat, tiistaisin klo 1�-�0

Alkula Maarit  045-1150 724  maarit.alkula@erasudet.fi

Solansuu Kati  050-357 0547  kati.solansuu@erasudet.fi

Poikatarpojatyhmä Mangustit, tiistaisin klo 1�-�0

Liukkonen Otto  040-847 0719  otto.liukkonen@erasudet.fi

Poikasudenpentulauma Kirput, keskiviikkoisin klo 1�-18

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

   09-502 2814  

Vuorela Mikko  040-7770337  mikko.vuorela@erasudet.fi

Tyttösudenpenturyhmä Laiskiaiset, keskiviikkoisin 18-1�

Solansuu Tiina  050-357 0532  tiina.solansuu@erasudet.fi

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

Seikkailijasekaryhmä, keskiviikkoisin klo 1�-�0

Seppälä Tuulikki  040-569 1603  tuulikki.seppala@erasudet.fi

Asikainen Jenni  040-419 4206  jenni.asikainen@erasudet.fi

Heinonen Satu  050-544 9526  satu.heinonen@erasudet.fi

Samoajaryhmä, tiistaisin klo �0-�1, Satunnaisesti

Sofia Virtanen     sofia.virtanen@erasudet.fi

Ryhmien vetäjät ja kokousajat



Toimitus toivottaa aurinkoista syksyn jatkoa


