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Mesikämmen
Mesikämmen on partiolippukunta
Mankkaan Eräsusien viral l inen tiedo-
tuslehti. 1 9. vuosikerta.

Painos

1 50 kpl

Painopaikka

Tapiolan seurakunta

Päätoimitus ja taitto

Vil le Vuorenmaa
vil le.vuorenmaa@erasudet.fi

Tämän lehden toimittivat

Piippoleväkotilot, Jarmo
Heinonen, Emil Lehmonen, Antti
Vuorela ja Minna Vääräniemi

Mankkaan Eräsudet ry
Mankkaan Eräsudet eli MES on es-
poolainen partiolippukunta.

Perustettu

1 994

Jäsenmäärä

1 45

Kotisivut

www.erasudet.fi

Lippukunnanjohtaja

Alex Virtanen
alex.virtanen@erasudet.fi
puh. 046 541 3080

Kolo

Mankkaan Makasiini ja Asukas-
puisto
Vanhan-Mankkaan kuja 2 C

Tässä numerossa
Pääkirjoitus................................................ s. 3

Uutiset........................................................ s. 4

Saari 201 3.................................................. s. 5

Pelejä, pitsaa ja kokoustamista.............. s. 6

"Leiri täynnä vauhtia, taikaa"..................s. 8

Suuri retkikeksitesti................................. s. 1 2

Eräsudet talviriehassa.............................. s. 1 4

Juorut.......................................................... s. 1 5

Kansi: Jarmo "Heinä" Heinonen
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PÄÄKI RJO I TU S

Lupa epäonnistua
Partiossa kokeil laan paljon

uusia asioita. Aina kaikki ei
mene täysin putkeen, mutta
se kuuluu pelin henkeen. On-
neksi partiossa on lupa epä-
onnistua – muuten olisi jäänyt
paljon tekemättä ja oppimat-
ta.
Jos virheitä pitäisi pelätä,

ei uskaltaisi ikinä kokeil la mi-
tään uutta. Sil loin kaikki olisi
huomattavasti tylsempää ja
emme ikinä keksisi uusia ta-
poja tehdä asioita.
Itse ainakin muistan eläväs-

ti, kuinka olen johdattanut
vartiomme kisoissa 1 80 astet-
ta väärään suuntaan tai otta-
nut 400 ylimääräistä kopiota
retkilapusta. Onneksi muutkin
ovat osanneet nauraa virheil-
leni, niin olen uskaltanut ottaa
vastuuta samoissa asioissa uu-
destaan (ja l isäksi kolon pii-
rustuspaperipinossa oli
kerrankin riittävästi paperia).

Sitä paitsi epäonnistumiset
kasvattavat. Virheen tapah-
tuessa on kyettävä muutta-
maan toimintaansa ja
sopeuduttava uuteen tilantee-
seen. Lisäksi ne muistuttavat
siitä, kuinka tyytyväinen pitäisi
ol la kun kaikki menee hyvin.
Onneksi vanhemmatkin

osaavat yleensä suhtautua vir-
heisiin oikein. On hyvä muis-
taa, että partiossa tekijänä on
usein nuori ensikertalainen,
joten asenteen on hyvä olla
kannustava. Ainakin turhat
valitukset pikkuasioista kan-
nattaisi jättää pois.
Jos siis sähläät partiossa,

älä huoli. Niin muutkin ovat
tehneet ja tekevät jatkossakin.
Tärkeintä ei kuitenkaan ole
lopputulos, vaan uuden oppi-
minen ja hauskan pitäminen
tekemisen aikana.

Ville Vuorenmaa

Päätoimittaja
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Uutiset
Ajankohtaisia asioita lyhyesti ja ytimekkäästi.

Lippukunnan kevätkokous

Lippukunnan varsinainen kevätko-
kous pidetään 27.3. klo 20 Mankkaan
Makasiinil la. Kokoukseen saavat osal-
l istua kaikki l ippukunnan jäsenet, ää-
nioikeus on yli 1 5-vuotiail la.
Esitysl istal la mm. edell isen vuoden

toimintakertomuksen ja til inpäätök-
sen hyväksyminen sekä sääntömuu-
tosehdotus, joka antaisi äänioikeuden
lippukunnan kokouksissa jo 1 3-vuo-
tail le.

Menestystä piirin hiihtosuunnistuskil-

pailuista

Helmi 201 3 -leiril lä pidetyissä Pää-
kaupunkiseudun Partiolaisten hiihto-
suunnistusmestaruuskilpailuista tuli
Eräsusil le roimasti menestystä, kun
Antti oli tarpojapoikien sarjassa toi-
nen, Anna tarpojatyttöjen sarjassa
toinen ja Vil le samoajapoikien sarjassa
ensimmäinen.Lippukuntaretki

Kevään lippukuntaretki järjeste-
tään 1 2.–1 4.4.201 3. Luvassa on pe-
rinteiseen tapaan paljon hauskaa
ohjelmaa ja yhdessäoloa. I lmoittautu-
mislaput tulevat pian jakoon, pysy
kuulolla!

Kohtaaminen

Lauantaina 27.4.201 3 on perintei-
nen partiopäivä eli Kohtaaminen. Aa-
mupäiväl lä kaikki osal l istujat pääsevät
huvittelemaan Linnanmäelle, jonka
jälkeen suunnataan partioparaatin
kautta Olympiastadionil le, jossa on
yhteistä ohjelmaa. I lmoittautuminen
alkaa pian!
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Johtajiston tammikuinen retki
Korvenkolkka-kämpälle Nuuksioon
alkoi perjantai-i ltana iloisissa merkeis-
sä. Paikal le olivat saapuneet Vil le, Ti-
mo, Emil , Alex, Minna ja Kati. Koska
retki alkoi melko myöhään, ensimmäi-
senä ohjelmassa olikin teltan pystytys.
Vaikka kyseessä olikin kämppäretki,
ol imme päättäneet testata viime
vuonna hankittua Hawu-telttaa talvi-
sissa olosuhteissa.
Ennen nukkumaanmenoa maistel-

tiin kuitenkin Timon valmistamaa kaa-
l imössöä, joka epäluuloja herättävästä
nimestään huolimatta maistui kaikil le
hyvin. Koska teltassa nukkuvia oli pal-
jon, kipinämikkovuorot eivät olleet

turhan pitkiä. Vaihtelevasti nukutun
yön jälkeen teltan todettiin soveltu-
van mainiosti talvikäyttöön.
Lauantaina aamupäiväl lä paikal le

saapuivat Suvi ja Kirsi, vähän myö-
hemmin myös Satu. He toivat muka-
naan erilaisia lautapelejä, jotka
olivatkin yksi retken tärkeimmistä
ajanviettokeinoista. Pelasimme muu-
tamia pelejä koko aamupäivän samal-
la, kun odottelimme retken viral l isinta
osuutta eli l ippukunnan hall ituksen
kokouksen alkua. Kun Antti ja Hanski
saapuivat paikal le, pääsimme aloitta-

J OH TAJ I STON RETKI

Pelejä, pitsaa ja kokoustamista
Johtajisto aloitti kevätkauden perinteisel lä suunnitteluretkellä.
Teksti: Emil Lehmonen | Kuvat: Minna Vääräniemi

Lippukunnanjohtaja Alex esittelee

ylpeänä uutta Hawu-sissitelttaa.
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maan kokouksen ilta-
päiväl lä kello 1 6. Ko-
kouksessa käsiteltiin
monia asioita, kuten
uuden hall ituksen jär-
jestäytymistä, joten se
kesti pitkään. Pääsim-
me loppuun vasta
kello 20.
Uuvuttavan ko-

kouksen jälkeen ret-
keläiset pääsivät
kuitenkin nauttimaan itse valmistetusta
pitsasta, johon jokainen valitsi oman
osuutensa täytteet, musiikin soidessa.
Osa porukasta lähti kotiin, osa jäi vielä
Korvenkolkkaan pelailemaan ja nukku-
maan.
Sunnuntain ohjelmaan kuului perin-

teinen siivous. Tavoitteena oli jättää
paikat siistimmiksi kuin saavuttaessa, ja
siinä ainakin onnistuimme hyvin!

Kämpän paras istumapaikka takan

edessä oli jatkuvasti varattu.

Kaikki valmistivat itselleen

ihan erilaiset pitsan.
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Keskiviikkona hiihtolomaviikolla
Olympiastadionin ympäristöön ke-
rääntyi suuri määrä partiolaisia, joiden
suuntana oli Pääkaupunkiseudun Par-
tiolaisten talvileiri Helmi 201 3. Muka-
na oli myös myös Mankkaan Eräsusien
7-henkinen iskuryhmä.
Leiri pidettiin Kilkkeeltä ja Saras-

teelta tutuissa maisemissa Evolla.
Vaikka luminen maisema erosikin pal-
jon kesäisestä, olivat tutut paikat, ku-
ten muutamat kiinteät rakennelmat ja

leirialuetta halkova Baana, helposti
tunnistettavissa.
Heti bussimatkan ja leiriin saapu-

misen jälkeen alkoi armoton lapiointi.
Hankeen oli nimittäin kaivettava kuo-
pat teltoil le – muuten lumet olisivat
sulaneet telttaan sisäl le. Liian kauaa
urakassa ei kuitenkaan kestänyt, ja
pian pystyssä olikin jo tarvittava mää-
rä puolijoukkuetelttoja kamiinoineen.
Olimme samassa kylässä muiden ete-
läespoolaisten lippukuntien kanssa, ja

H ELM I 20 1 3

"Leiri täynnä vauhtia, taikaa"
Hiihtolomalla muiden lomail lessa Hämeenlinnan Evolle
kerääntyi yl i 350 partiolaista viettämään varmasti talven
parasta viikkoansa. Helmi 201 3 -leiril lä pidettiin hauskaa
kylmästä välittämättä!
Teksti: Ville Vuorenmaa | Kuvat: Helmi 201 3 kuvatiimi
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saimmekin heti pal jon uusia kavereita.
Ensimmäinen aamu oli koko leirin

kylmin, kun Evolla mitattiin reilut 20
astetta pakkasta. Ei siis ihme, että yöl-
lä oli meinannut tul la vähän viileä, jos
kamiinasta ei huolehtinut kunnolla.
Huvitusta herättivät yöksi ulos jääneet
hanskat, jotka olivat jäätyneet siihen
asentoon kuin kädet niissä viimeksi
olivat il lal la olleet. Onneksi loppuleirin
aikana lämpötila pysytteli vain hieman
nollan alapuolel la.
Torstaina luvassa oli vauhdikasta

ohjelmaa. Ensin pääsimme huimaan
mäenlaskukouruun, jonka jälkeen oh-
jelmassa oli ampumahiihtoesittely lä-
heisel lä ampumaradalla. Myös
ampumista päästiin harjoittelemaan
demoaseiden kanssa. I ltapäivän ohjel-
massa rakennettiin jättimäistä lumil in-
naa ja kamiinalaatikoita.
Torstai-i l lal la oli leffailta. Leiriläiset

ottivat makuualustansa ja -pussinsa ja
pakkautuivat Kilkkeeltä jääneen Raf-
fun kahvilakatokseen katsomaan yh-
dessä elokuvaa kipakassa
pakkasilmassa. Tarjol la oli tietysti
myös popcornia, ja elokuvana oli olo-
suhteisiin sopiva Ice Age. Kylmäkään
ei tul lut kun pakkautui tarpeeksi
lähekkäin.
Perjantaina leirin väkimäärä

tuplaantui, kun sudenpennut ja seik-
kail i jat tul ivat tutustumaan talvileiri-
elämään. Mankkaan Eräsusista mukaan
uskalsi ainoastaan I iro Kotkat-laumas-
ta, mutta se ei menoa haitannut. Su-
denpennut pääsivät päiväl lä mm.
poniajelul le. I l lal la oli nuorimpien
omat bileet, joissa meno huhujen mu-
kaan meinasi riistäytyä käsistä Robinin
kappaleiden kajahtaessa kaiuttimista.
Myös johtaji l le oli järjestetty leiril lä

omaa ohjelmaa. Tarjol la oli esimerkik-

Polttopuita leirillä kului hyvin paljon.
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si lumikenkäilyä ja rusettiluistelua. Itse
osall istuin jäistä pelastautumisharjoi-
tukseen, jossa harjoiteltiin ensin köy-
den heittämistä ja naskaleiden
käyttöä. Lopulta päästiin pulahtamaan
avantoon ja nousemaan sieltä ylös
omin avuin. Kylmähän siinä tuli!
Lauantaina oli ohjelmassa lisää l i i-

kunnall isia aktiviteettejä. Ensin päästiin
ottamaan yhteen koko leirin välisessä
lumisodassa. I ltapäiväl lä miteltiin pii-
rinmestaruuksista hiihtosuunnistuksen
merkeissä. Eräsudet saivat kisoista
runsaasti menestystä, sil lä l iki puolessa
sarjoissa oli l ippukunnan edustaja kol-
men parhaan joukossa.
Lauantai-i l lal la ohjelmassa oli tie-

tysti leirin päättäjäiset. Perinteisten
ohjelmanumeroiden päätyttyä alkoi
suuret bileet, joissa fii l isteltiin viimeis-
tä iltaa tanssimalla ja juhlimalla. Erästä
tarpojaa lainaten: ”Oli ihan SAIRAAN

SIISTIÄ!”
Sunnuntaina olikin jo aika pakata

tavarat ja suunnata kohti kotia. Mel-
kein kaikkien mielestä leiri ol i l i ian ly-
hyt, mutta muuten erittäin onnistunut
ja ihana kokemus. Jotkut väittivät lei-
rin olleen jopa Sarastetta parempi,
mikä on jo kova saavutus – mutta hy-
vin mahdoll ista. Ensi talvena järjeste-
tään espoolaisten oma talvileiri Vinkuli
yl i 1 2-vuotiail le. Toivottavasti siel lä
nähdään paljon eräsusia!

Yhteisissä ohjelmissa oli tunnelmaa.
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X-tra Digestive

+ Hyvä maku

+ Hinta

– Kuivuus

– Murenevuus

Hinta: 0,85 e

Paino: 400 g

Energia/hinta: 9365 kJ/€

Ballerina vadelma

+ Erittäin hyvä maku

+ Hil lo

– Hinta

– Pieni pakkauskoko

Hinta: 1 ,65 e

Paino: 1 90 g

Energia/hinta: 2246 kJ/€

VOITT
AJA

Suuri retkikeksitesti
Piippoleväkotilot päättivät selvittää, mitkä keksit ovat paras
valinta vaellukselle. Testissä otettiin huomioon erityisesti
keksien sisältämä energiamäärä ja niiden soveltuvuus muuten
maasto-olosuhteisiin.
Teksti ja kaavio: Piippoleväkotilot
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Tuc suolakeksi

+ Suola

+ Innovatiivinen paketointi

– Huono säilytysominaisuudet

Hinta: 1 ,35 e

Paino: 1 00 g

Energia/hinta: 1 51 9 kJ/€

Jaffakeksi

+ Täyte

– Täyte

Hinta: 2,45 e

Paino: 300 g

Energia/hinta: 1 959 kJ/€

Kaurakeksi

+ Paksu

– Maistuu terveell iseltä

Hinta: 1 ,95 e

Paino: 300 g

Energia/hinta: 3077 kJ/€

Domino

+ Paksu

– Tuo mieleen ärsyttävät
TV-mainokset

Hinta: 1 ,99 e

Paino: 1 75 g

Energia/hinta: 1 822 kJ/€

Paras tulos on vasemmalla ylänurkassa

HÄVIÄJÄ
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SNOW DE MANKKAA

Eräsudet talviriehassa
Mankkaan Lions järjesti maalis-
kuun alussa talvisen kylätapahtu-
man Makasiinil la. Myös Mankkaan
Eräsudet osall istuivat tapahtumaan
järjestämällä lumikenkäilyä ja pais-
tamalla lettuja.
Kuvat: Antti Vuorela ja Ville Vuorenmaa

Eräsusien letun-

paistopisteellä

riitti kävijöitä.

Myös lumikenkäily oli

suosittu aktiviteetti.

Letun ostajat saivat

kaupan päälle elä-

myksen, kun letut sai

paistaa itse nuotiolla.
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Helmi-leiril lä olleet tarpojat olivat
poikkeuksell isen reippaita ja ahkeria.
Hommat hoituivat turhia vitkastele-
matta, ja johtajan oli helppo hymyil lä
muiden lippukuntien kasvattien sählä-
tessä.

Suvi, Minna ja Kirsi ovat suuntaamassa
ensi kesänä Viron kansal l isel le suurlei-
ril le. Toivottavasti reissu on onnistu-
nut ja lautta tuo myös takaisin, sil lä
heti perään on Tapiirin kesäleiri, joka
oletettavasti tarvitsee leirinjohtajaan-
sa paikalle.

Myös tässä numerossa esiintynyt Hel-
mi-Ankka seikkail i myös Helmi-leirin
leirilehdessä. Oliver oli ystäväll inen ja
luovutti sarjakuvan alkuperäiskappa-
leen lippukunnan arkistoon, vaikka
sen säilyttämiseen vaadittua kassa-
kaappia ei l ippukunnalta löytynytkään.

Johtajisto on päättänyt puuttua lippu-
kuntaamme vaivaamaan pullamössö-
maineeseen. Joku ehdotti, että
l ippukuntaretkestä tulisi erityisen erä-
henkinen. Muut kuitenkin teilasivat
ehdotukset uintiretkestä huhtikuussa.

Edell iseen viitaten on kyllä pakko to-
deta, kuinka MES:n teltta oli Helmi-
leiril lä kylänsä ainoa, joka sai joka ilta
kamiinan syttymään pelkästään tuli-
tikkujen ja puukon avulla. Esimerkiksi
viereisen teltan Olarinmäen Samoojat
tulivat joka ilta tarjoamaan lamppuöl-
jyä helpottamaan sytyttämistä, mutta
Eräsudet kieltäytyivät kunniakkaasti
tarjouksesta.

Eräs l ippukunnan tarpojista on mysti-
sesti koukussa kahvinjuomiseen, vaik-
ka ei kuulemma koskaan saakaan
kahvia kotona – eikä kyllä retkil läkään.

Minna, Suvi, Vil le, Emil ja Timo ovat
ilmoittautuneet autosuunnistuskilpailu
Ömeising Reissuun. Jos heitä ei enää
toukokuun puolenvälin kokouksissa
näy, niin ei huolta: todennäköisesti he
ovat eksyneet "vain" jonnekin Uuden-
maan rajojen sisäl le.

Mesikämmenen kaikkia numeroita
yritetään koota kasaan arkistoa var-
ten, mutta urakkaa vaikeuttaa huo-
mattavasti erään vanhan
päätoimittajan huono muisti ja kiirel-
l inen aikataulu.

Juorut
Tuoreimmat huhupuheet ja hauskimmat kaskut
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Ryhmät
Sudenpennut

Lepakot (tiistaisin klo 1 8-1 9 Makasiinil la)
Alex Virtanen 050 505 2301 alex.virtanen@erasudet.fi
Emil Lehmonen 040 7320 234 emil .lehmonen@erasudet.fi
Jaakko Hassinen jaakko.hassinen@erasudet.fi

Oravat (keskiviikkoisin klo 1 7-1 8 Väentuvalla)
Minna Vääräniemi 050 41 1 4285 minna.vaaraniemi@erasudet.fi
Asta Lappeteläinen 045 651 7396 asta.lappetelainen@erasudet.fi

Kotkat (keskiviikkoisin klo 1 7-1 8 Makasiinil la)
Alex Virtanen 050 505 2301 alex.virtanen@erasudet.fi
Timo Takala 050 306 8807 timo.takala@erasudet.fi

I lvekset (keskiviikkoisin klo 1 8-1 9 Makasiinil la)
Antti Vuorela 040 708 31 20 antti.vuorela@erasudet.fi
Jarmo Heinonen 040 536 1 437 jarmo.heinonen@erasudet.fi

Seikkailijat

Pöllönpoikaset (keskiviikkoisin klo 1 8-1 9 Väentuvalla)
Minna Vääräniemi 050 41 1 4285 minna.vaaraniemi@erasudet.fi
Satu Heinonen 050 544 9526 satu.heinonen@erasudet.fi

Vihaiset linnut (keskiviikkoisin klo 1 9-20 Makasiinil la)
Vil le Vuorenmaa 050 562 061 3 vil le.vuorenmaa@erasudet.fi
Timo Takala 050 306 8807 timo.takala@erasudet.fi

Delfiinit (tiistaisin klo 1 7-1 8 Makasiinil la)
Tiia Nylèn tiia.nylen@erasudet.fi
Emil ia Korenius emil ia.korenius@erasudet.fi
Minna Vääräniemi 050 41 1 4285 minna.vaaraniemi@erasudet.fi

Dodot (keskiviikkoisin klo 1 9-20 Väentuvalla)
Satu Heinonen 050 544 9526 satu.heinonen@erasudet.fi
Minna Vääräniemi 050 41 1 4285 minna.vaaraniemi@erasudet.fi

Tarpojat

Piippoleväkotilot (keskiviikkoisin klo 20-21 Makasiinil la)
Vil le Vuorenmaa 050 562 061 3 vil le.vuorenmaa@erasudet.fi

Murmelit (tiistaisin klo 20-21 Makasiinil la)
Asta Lappeteläinen 045 651 7396 asta.lappetelainen@erasudet.fi




