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On aina yhtä hauskaa työntää täysi ostoskär-
ryllinen ruokaa kaupan kassalle. Leipää, 
muroja, makaronia, kanaa, vihanneksia, 
riisiä, lihapullia… Ei, en elätä suurperhettä. 
Näillä ruokitaan kolmekymmentä partio-
laista viikonlopun retkellä. 

Rasteja Mankkaan metsiin vievälle tai kum-
mallisessa asussa ympäri Helsinkiä suunni-
stavalle partiolaiselle saattavat jopa ventovi-
eraat alkaa jutella. Tuppisuut suomalaisetkin 
siis pitävät partiolaisia jotenkin helpos-
tilähestyttävinä. Vaikka useimmat tietävät, 
ettei todellisuus ole ihan kuin Tupun, Hupun 
ja Lupun seikkailuissa, arvostetaan reippaita 
partiolaisia. Monet ovat aidosti kiinnostu-
neita siitä, mitä kokouksissa tehdään, mistä 
kaikesta taitomerkkejä saa ja voiko ruokaa 
oikeasti laittaa ilman sähköhellaa. 

Uteliaisuutta herättävät varmasti myös 
partiolaisten tempaukset, kuten leiribileet 
Narinkkatorilla tai kaupunkikisa, jossa 
pisteitä saa myös erikoiseen pukeutumis-
teemaan mukautumisesta. Partiohuivi 
kaulassa selittää paljon, joten itseään ei 
tarvitse ottaa turhan vakavasti, vaikka esii-
ntyisi julkisella paikalla vähintäänkin poik-
keavassa asussa tai kyselisi kummallisia. 
Iloisenvärisissä sadevaatteissa metsänreu-
naan bussista jäävä sudenpentulauma saa 
kasan sympatiapisteitä. 

Tarvittaessa partiolaisia myös autetaan 
mieluusti. Vapaaehtoisvoimin pyörivässä 
harrastuksessa ei kaikkea tarvitse osata 
itse. Erityisesti muistan erään kerran, kun 
olin kopioimassa Mesikämmentä lippukun-
tamme taustayhteisön Tapiolan seurakunnan 

kopiokoneella. Laite nimittäin lakkasi toimi-
masta ja valitti paperitukosta. En tiennyt, 
miten koneen saisi taas toimintakuntoon. 
Pian paikalla kuitenkin oli kolme seurakun-
nan työntekijää, jotka etsivät ja poistivat 
tukoksen, ja lehti saatiin painettua. 

Tämä numero on viimeinen lippukuntalehti, 
joka syntyy minun komennossani – syksyllä 
suuntaan kohti uusia haasteita ja luovutan 
päätoimittajuuden Villelle. Mesikämmenen 
tekemisessä on toisinaan ollut haasteensa, 
mutta päätoimittajana olen myös oppinut 
paljon. Kiitos näistä vuosista ja kokemuk-
sista!

Aurinkoista kesää ja hyvää jatkoa toivottaen

Maarit Alkula
Päätoimittaja

Pääkirjoitus

Huomiota huivi kaulassa
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Mutakakkuähky ja mehuun keitettyä 
puuroa samoajaretkellä

Eräänä huhtikuisen viikonloppuna oli 
kevään ehdoton kohokohta, eli Perunhe-
mulien oma retki! Mukana menossa olivat 
Emil, Timo, Jaakko, Silja, Asta ja allekir-
joittanut. Retki suuntautui EPT:n Myllis-
nimiselle kämpälle, ja melkein uskaltaudui-
mme viikonlopun aikana ulos asti! Tosin 
yksi hyvä (teko)syy sisällä pysyttelemiseen 
oli se, että metsässä oli vieläkin noin puoli 
metriä lunta ja suurimmalla osalla porukasta 
oli lenkkarit. No, ulkoilua tuli edes veden-
hakureissujen ja vessakäyntien takia.

Me pojat saavuimme kämpälle jo perjan-
taina. Vietimme rennon illan lihapiirakoita 
ja karkkia mutustaen, kuunnellen samalla 
musiikkia ja jutellen henkeviä (tai vähän 
vähemmän henkeviä). Pelikortit olivat myös 
ahkerassa käytössä.

Lauantaina heräsimme huonosti nukkuneina 
ja söimme aamupalaksi yllättävän hyvää 
mehuun tehtyä riisihiutalepuuroa. Mehuun 
siksi, että aloimme lukea ohjetta vasta 
kämpällä eikä meillä tietenkään ollut maitoa 
mukana. Lounaaksi söimme hernekeittoa, 
ja sain taas valituksia, kun en ollut ostanut 
sinappia. Ensi kerralla joku muu saa käydä 
kaupassa.

Tytöt saapuivat iltapäivällä ja iltapäivä sujui 
samoissa merkeissä kuin siihenkin asti eli 
hengaillen ja jutellen. Illallinen oli kolmio-
sainen herkuttelu: alkupalaksi tomaattikeit-
toa ja lämmintä patonkia, sitten kana-kasvis-
kuskusia ja jälkiruoaksi mutakakkuja, joita 
kaikki söivät liikaa (kuten suorittamaamme 
aktiviteettiin kuului). Totesimme, että se 

ei ollut hyvä idea ja loppuillan ajan kaikki 
olivat ihan ähkyssä.

Illalla pidimme vielä hengellisten laulujen 
levyraadin. Muuten pelasimme korttia 
ja kiistelimme kaikesta turhasta, kuten 
sarkasmin ja ironian varsinaisesta merki-
tyksestä ja siitä, miten kuskus pitää oikeasti 
kirjoittaa (taas kerran). Mennessämme 
nukkumaan tajusimme, ettemme olleet 
tehneet retken tärkeintä osaa, eli kesäleirin 
suunnittelua vielä yhtään! No, aamulla on 
aikaa, totesimme ja painuimme pehkuihin.

Sunnuntaina kaikki nukkuivat hieman 
paremmin. Puuro ei maistunut tytöille, 
johtui ehkä siitä, että jouduimme tekemään 
sen tällä kertaa sokerittomaan mehuun (älä 
kokeile tätä kotona). Aamupäivällä saimme 
hieman suunniteltua kesäleirin ohjelmaa, ja 
mm. heimotaisto on lähes valmis. Lounaaksi 
söimme vielä tonnikalamössöä ja sitten 
hipsimme siivoamisen jälkeen kotiin.

Ville Vuorenmaa

Juttu on julkaistu alunperin Perunhemulien 
blogissa. Käy kurkkaamassa: http://perunhe-
mulit.viuhka.fi
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Matkamme alkoi kello 9.00 kololta, jossa 
tuunasimme kisavartiomme taistelukun-
toon. Köytimme ja teippasimme kaloja 
pyöriimme ja kypäriimme. Kun olimme 
valmiina kisaan, hyppäsimme pyöriemme 
selkään ja lähdimme kohti kisan alkua.

Lähtörastilla teimme pyörän pienoismallin 
foliosta, neljästä kumilenkistä ja pätkästä 
rautalankaa. Ainakin omasta mielestämme 
meidän pyörämme voitti kaikki muut 
hienoudessaan :D

Muutaman rastin jälkeen tuli ruokarasti. 
Tarjolla oli herkullista couscousista ja pak-
astevihanneksista kyhättyä gourmet-ruokaa. 
Jotenkin kummasti onnistuimme kuitenkin 
polttamaan sen pohjaan (kattilan pesuun 
nakittautunut johtaja sai puunata sitä kisan 
jälkeen vielä pitkään).

Kasattuamme itsemme lähtökuntoon alkoi 
polkeminen toiseksi viimeiselle rastille, 
jolla kyseltiin pyöräilijöistä.

Viimeiseltä rastilta alkoi loppukiri ja 
poljimme hiki hatussa, kunnes muistimme 
että meiltä puuttui vielä kuvia. Sitten alkoi 
pikakuvaus ja sen jälkeen vielä kovempi kiri 
maaliin.

Maaliin päästyämme kaikki olivat iloisia. 
Vielä iloisempia olimme, kun saimme kuulla 
että voitimme koko kisan! :D

Bakteerit

MESIKÄMMENEN TOIMITUS 
ONNITTELEE VOITTAJIA,  

LOISTAVAA!

Voittoisa Espoon Vihreä

Johtajat kävivät tutustumassa kesän 
leiripaikkaan. Jälki-ilmoittautuminen 
on mahdollista 
vielä 25.5. asti!



6 Mesikämmen 2/2011

Synttäreitä ja nimppareita

Sisiliskojen kevätretkelle lähdettiin kuuden 
sudenpennun ja kahden akelan voimin per-
jantaina 13.5. Makasiinilta. Yksityisautoil-
imme vain kolmella autolla vantaalaiselle 
maaseudulle. Kuusitupa sijaitsee pienellä 
metsäsaarekkeella mäen päällä keskellä 
peltoja, joten jo lähtiessä Mankkaalla puhal-
tanut myrskytuuli oli erityisen kova.

Suunnitelmamme oli suorittaa retkellä nuo-
tiojälki, joten juttelimme savuttavan takan 
ääressä turvallisesta tulen käytöstä. Samalla 
paistoimme vaahtokarkkeja. Ilta tuli yllät-
tävän nopeasti taloa ja etenkin sen pimeää 
kellaria tutkiessa (valojahan ei tietenkään 
saanut sytyttää!), ja iltasaduksi kerrottiin 
Ariadnen lanka kahdesta miehestä ja jääve-
destä. Johtajat joutuivat muutamaan kertaan 
hiljentämään sudenpentuja ennen kuin 
yläkerrasta kuului tasainen tuhina.

Aamulla sudenpentuja heräili jo seitsemän 
jälkeen ja komentelin heitä ulos talon 
portaille veistelemään. Useampikin innostui 
veistämään synttärisankari-Kirsille lahjoja. 
Aamupalan jälkeen kokoonnuimme 
lipunnostoon, ja yksi sudenpentu lisää 
saapui retkelle. Sisiliskot lähtivät 
Kirsin kanssa etsimään sopivia nuotio-
paikkoja, veistivät makkaratikkuja ja 
harjoittelivat kiehisten ja sytykkeiden 
vuolemista. Itse siivosin keittiötä ja 
tein täytekakkua iltapäiväksi. Nuotio-
osion jälkeen pystytettiin saunan 
edustalle kauniinsininen teltta, jossa 
vietettiin lauantain aikana paljon 
aikaa. Yöt pysyttiin kuitenkin sisäti-
loissa.

Yhdentoista maissa aloimme kasata tran-
gioita ja kumpikin ruoanlaittoryhmä jakoi 
tittelit: perunankuorija, perunanpilk-
koja, nakinpilkkoja sekä trangian vahtija/
maustaja. Lauantaikin oli todella tuulinen, ja 
trangiat sammuivat usein pelkästään kovan 
tuulen takia. Ruoanlaitto kesti ikuisuuden, 
mutta itse tehty nakkikeitto maistui sitten 
sitäkin paremmalta. Taitaa nakkikeitto 
olla Sisiliskojen mielestä paras retkiruoka, 
ja nyt osaa jokainen retkelle osallistunut 
sudenpentu valmistaakin sitä! Onneksi olin 
keitellyt myös keittiössä yhden satsin, sillä 
muuten akeloille ei olisi riittänyt lainkaan, ja 
osa sudenpennuistakin santsasi keittoa keit-
tiöstä.

Lounaan jälkeen jatkuivat nuotiojäljen 
askeleet. Nuotio saatiin viimein kasattua ja 
syttymään nuotiopaikalle, ja kokeilimme eri 
materiaalien palamista. Jännittävintä ilman 
muuta oli seurata paljon muovia sisältävien 
tekokuitujen kuplivaa sulamista sekä nahan-
palan käärmemäistä luikertelua. 
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Iltapäivällä oli kakku viimein valmis ja 
koristeltu. Päälle pystyyn vielä kaksi palavaa 
tähtisadetikkua ja lauloimme kaikki Kirsille 
”paljon onnea”. Kakun jälkeen lähti eräs 
sudenpentu vanhempien kyydillä seuraaville 
synttäreille. Retken ohjelmassa alkoi pan-

nunalusien huovuttaminen keittiössä, jossa 
oli kätevästi muovimatto lattialla. 

Päivällisen jälkeen olikin aika lähteä läm-
mittämään saunaa ja suunnittelemaan ilt-
anuotiolle ohjelmaa. Saunassa oli mukavasti 
tilaa ja sopivan lämmintä. Kuuma vesi 
padassa oli todella kuumaa, ja ennen pesey-
tymistä piti sekoittaa useita kauhallisia 
kylmää vettä vatiin.

Saunomisen jälkeen iltanuotio syttyi 
nopeasti vironkielisen ”tuli” -laulun 
säestämänä. Ensin ohjelmassa olivat 
sudenpentujen esitykset: vitsejä, 
tarinoita sekä tanssiesityksiä. Pais-
toimme vaahtokarkkeja, tikkupullaa 
ja makkaraa. Hämärän jo hiipiessä piti 
suunnata kaivolle hampaiden pesulle 
ja makuupusseihin. 

Iltasaduksi kuultiin kaksi Ariadnen 
lankaa, toinen miehestä, joka hyppäsi 

parvekkeelta, ja toinen taas kuului näin: Isä 
ja poika ajoivat autoa ja joutuivat autoko-
lariin, isä kuoli heti ja poika vietiin ambu-
lanssilla sairaalaan. Poika joutui sairaalassa 
leikkaukseen ja kun lääkäri tuli paikalle 
hän huudahti: ”mutta tämähän on poikani”. 
Kuinka tämä on mahdollista? (Katso 
vastaus kirjoituksen lopusta.) Tänä yönä 
kaikki sudenpennut nukahtivat päivän tap-
ahtumien uuvuttamina melkein heti. Akelat 
hiipivät keittiöön, virittivät sinne euroviisu-
katsomon läppärin ja mokkulan avulla ja 
huovuttivat itselleenkin pannunaluset.

Sunnuntaiaamuna sudenpennut nukkuivat 
kaikki lähes kahdeksaan saakka. Aamupalan 
jälkeen oli pakkauksen ja siivouksen vuoro. 
Siivottuamme saimmekin lisää kakkua, 
tällä kertaa erään sudenpennun nimipäivän 
kunniaksi. Onneksi kakkua oli jäänyt 

edelliseltä päivältä! Sitten olikin paljon 
luppoaikaa, jota vietettiin lähinnä veistel-
len ja mölkkyä pelaten. Puoliltapäivin 
saapuivat vanhempien kyydit. Me johtajat 
jäimme vielä Kuusituvalle pariksi tunniksi 
siivoamaan.

Suvi Attila

Vastaus Ariadnen lankaan: lääkäri oli pojan äiti.
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Partioperinteitä muurinpohjalettujen kera

Perinteinen Mankkaan Eräsusien yrjön-
päiväjuhla alkoi 20.4.2011 klo18 maissa 
pienellä maastosuunnistuksella. Lähi-
alueelle oli merkattu n.7 rastia, jossa 
vanhemmat ja nuoret pääsivät kertaamaan 
erilaisia asioita, mm. Trangian kasausta, 
solmuja ja ensiaputaitoja. Myös uusia 
asioita tuli esille, esimerkiksi viittomakielen 
aakkoset. Monille vanhemmille asiat olivat 
uusia, joten partiolaiset saivat tilaisuuden 
harjoitella johtamistaitojaan.

Suunnistuksen jälkeen seurasi Heinän 
vetämä pieni liikunnallinen ohjelma. 
Tämän aikana oli myös letunpaistoa, tosin 
hieman hitaasti. Toinen kaasupullo ei 
toiminut kunnolla, joten teimme hitaasti 
muuta varmasti lettuja kaikille yhdellä 
muurikkapannulla.

Päivä oli hieman pilvinen ja tuulinen, joten 
siirryimme jatkamaan seuraavaa ohjelmaa 

Mankkaan Makasiiniin. Aloitimme loppuil-
lan ohjelman Sisiliskojen viihdyttävällä ja 
suloisella Pyhä Yrjö -näytelmällä, jonka 
jälkeen jaoimme juhlallisesti merkit. Osal-
listujia tapahtumassa oli noin 85.

Minna Vääräniemi
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Kävimme Lahdessa 2.4.2011. Menimme 
sinne junalla. Katselimme patsaita, joista 
otimme paljon kuvia. 

Kävimme myös kaupungintalolla. 
Sää oli huono ja sen takia päivä oli 
jokseenkin ankea. Menimme sateen-
suojaan Trio- kauppakeskukseen. 
Triossa oli juuri sopivasti alennusmyynnit 
ja tämä sopi loistavasti suunnitelmiimme. 
Aikaisemmin olimme myös yrittäneet etsiä 
kirjastoa, mutta emme löytäneet sitä. Ennen 
Trioon menoa kävimme syömässä Rossossa. 
Rossossa oli hidasta palvelua ja patonkeja 
meni paljon ruokaa odotellessa. Otimme 
paljon kuvia. Kun lähdimme junaan, Anni 
meni eri junalla mökilleen, ja koska hänellä 
oli paljon aikaa, hän meni aseman kioskille 
shoppailemaan.  

Murmelit

Murmelit Lahdessa
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1.Mikä on Yhdysvaltojen pääkaupunki?

 a)New York

 b)Florida

 c)Washington DC

2.Missä järjestetään 22. maailmanjambo-
ree ensi kesänä?

 a)Virossa

 b)Singaporessa

 c)Ruotsissa

3.Miten sanotaan saksaksi ”Hyvää 
päivää”?

 a)Hallo!

 b)Guten Tag!

 c)Bruskikka!

4.Mikä on maailman pienin maa?

 a)Islanti

 b)Luxemburg

 c)Vatikaani

5.Mikä on sateenvarjo mandariiniki-
inaksi?

 a)

 b)

 c)

 -...    .-    -.-   -   .  
  .    .-.    ..    -    ---  
  ...-    .-    -    -.-    ---  
  --    .    ..    -    .- 

YUSAK ORRIJSUP VÖIKSÖ JYVJBHB? (vinkki: A = Ö) 

NGJFGUUA QP UWVVWKUKC MWXKC! (vinkki: -2)

Bakteerit

Tehtäväsivu

Salakirjoituksia

Oikeat vastaukset ensimmäiseen tehtävään: 1 c, 2 c, 3 b, 4 c ja 5 a
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Juorut
Kesäleiri Robinsin leirialue katsastettu 
sateisissa merkeissä.

Satu ja Minna pääsivät Linnanmäen uuden 
Ukko-laitteen testaajiksi (eivätkä jääneet 
jumiin). Saa nähdä, jos vaikka naamat 
vilahtaisivat tulevissa kesän mainoksissa. 
Pitäkää siis silmät auki leffateattereiden ja 
Maikkarin mainosten aikana!

Eräsusien johtajistosta Kati, Tiina, Maarit ja 
Otto valmistuvat tänä keväänä ylioppilaiksi. 
Lämpimät onnittelut!

Monia johtajia vaivaa pääsykoestressi. 
Tsemppiä sekä jo menneisiin että tuleviin 
kokeisiin!

Sudenpentujen retkellä yliajettu trangiankat-
tila käynee enää vain litteiden asioiden keit-
tämiseen.

Johtajat vaativat leirille vähähiilihydraattista 
leiriruokaa, jospa keittiö kuitenkin tekisi ihan 

normaalia leiriruokaa ja hiilihydraatteja 
vähentävä johtajisto jättäisi karkit kotiin?

Sofia meinaa espoolaistua kesäksi kun taas 
Suvi muutti kissoineen Helsinkiin.

Suomen Partiolaisten vasta julkaisemasta 
kirjasta “Partio muutoksen tuulissa vuosina 
2001-2008” voi bongata eräsuden tassun-
jäljen: Heinä oli mukana toimituskunnassa 
ja piirsi kuvituksen. 

Maarit on aloittanut uransa kassaneitinä. 
Rahankäsittelyharjoitusta on siis kesän 
aikana luvassa muuallakin kuin Robinsin 
talouden ohjaksissa. 

Johtajisto suunnitteli tulevan syksyn ryh-
mätilannetta ruokalautasten ääressä. 

Tarkista kokousaikasi tämän lehden taka-
kannesta! Johtajajakoon ryhmien välillä 
jätetään muutosmahdollisuus
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Koko Eräsusien johtajiston tavoittaa sähköpostilla osoitteesta johtajat@erasudet.fi 

Seikkailijaryhmä Bakteerit, tiistaisin klo 18-19

Perälampi Minna  040-738 6142  minna.peralampi@erasudet.fi

Vuorenmaa Ville  050-562 0613  ville.vuorenmaa@erasudet.fi

Seikkailijaryhmä Delfiinit, tiistaisin klo 17-18, Makasiini

Alkula Maarit  040-842 7526  maarit.alkula@erasudet.fi 

Kario Silja  050-433 9622  silja.kario@erasudet.fi

Samoajaryhmä Perunhemulit, tiistaisin klo 19-20, Makasiini

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

Tarpojaryhmä Murmelit, tiistaisin klo 20-21, Makasiini

Perälampi Minna  040-738 6142  minna.peralampi@erasudet.fi

Kario Silja  050-433 9622  silja.kario@erasudet.fi

Lappeteläinen Asta 045-651 7396  asta.lappetelainen@erasudet.fi

Tyttösudenpentulauma Sisiliskot, keskiviikkoisin klo 18-19, Väentupa

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

Sipilä Kirsi  040-834 4309  kirsi.sipila@erasudet.fi

Poikasudenpentulauma Ilvekset, keskiviikkoisin klo 18-19, Makasiini

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

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

Tyttöseikkailijaryhmä Pulut, keskiviikkoisin klo 19-20, Väentupa

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

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

Poikaseikkailijaryhmä Ketut, keskiviikkoisin klo 19-20, Makasiini

Virtanen Alex  040-708 3120  alex.virtanen@erasudet.fi

Ryhmien vetäjät ja kokousajat


