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PÄÄKIRJOITUS

Yhdessä parempi maailma

Juuso Heikkilä
Mesikämmenen päätoimittaja

Mitä sinulle tulee ensimmäisenä mie-
leen tämän kirjoituksen otsikosta? Eh-
käpä mieleesi tulee vastuu ilmaston-
muutoksesta, nälänhädästä tai muista 
isoista ongelmista. Ongelmista, joiden 
ratkaisemiseksi kaikkien pitää toimia.

Ehkäpä muistat myös, että näihin 
asioihin jokainen voi vaikuttaa omilla 
teoillaan: esimerkiksi välttämällä tur-
hien tavaroiden ostamista tai osallistu-
malla lipaskeräykseen.

On kuitenkin olemassa myös toi-
senlaisia tekoja. Niillä ei voi pelastaa 
koko maailmaa, mutta niillä voi pelas-
taa vaikkapa ystävänsä päivän.

Jokainen varmaan tietää sen tun-
teen, kun bussikuski vetää ovet kiinni 
nenän edestä. Tai kun kassalla ostos-
ten summa on 20 senttiä enemmän 
kuin sinulla on rahaa lompakossa, ja 
takana jonottavat ihmiset pälyilevät 
vain sinua nenänvarttaan pitkin. Tai 
kun kukaan ei koskaan soita, eikä pos-
tikaan tuo muuta kuin laskuja.

Huhtikuussa Suomen Partiolaiset 
järjestivät Yhdessä parempi maailma 
-kampanjan, jonka idea oli yksinker-
tainen. Siinä tehtävänä oli tehdä joku 
hyvä työ, ja haastaa mukaan myös ys-
tävät, sukulaiset ja vaikka naapurit.

Vaikka kampanja onkin jo loppu-
nut, niin hyvien töiden tekemistä ei 
kannata lopettaa. Nimittäin samalla, 
kun auttaa kaveriaan, saa myös itse hy-
vän mielen! Hyvien töiden tekeminen 
ei ole koskaan sinulta itseltäsi pois.

Voit vaikka aloittaa viemällä roskat 
vanhempiesi puolesta, tai vaikka lähet-
tämällä postikortin ystävällesi, jota et 
ole nähnyt pitkään aikaan. Koulussa 
voit mennä juttelemaan jollekulle joka 
on yleensä yksin. Ja niin edelleen.

Lisää ideoita löytyy esimerkiksi 
osoitteesta www.parempimaailma.fi.

Jätetään tämä maailma vähän pa-
remmaksi kuin se oli silloin, kun tu-
limme tänne!
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Piippoleväkotilot tar-
pojien taitopäivässä

Tapasimme Glorian edustalla 
aamulla. Päivä alkoi infoti-
laisuudella ja ryhmiin jakau-

tumisella. Saimme ryhmään kans-
samme Haagan Eräveikkoja. Infosta 
jatkoimme rastipisteille. Ensiksi me-
nimme VIP-rastille, josta saimme 
hienot VIP-pinssit. Siellä piti ”kalas-
taa” tekokaloja, joista saimme pistei-
tä. Palkinnoksi saimme pistemäärää 
vastaavan määrän suklaamunia. Ki-

voin rasti oli mielestämme rasti, jos-
sa piti rakentaa kone, jossa oli joku 
toiminto. Itse rakensimme nosturin, 
joka oli mielestämme melko hieno. 

Päivä loppui palkintojenjakoon, 
jossa emme valitettavasti voittaneet 
mitään. Taitopäivän loputtua läh-
dimme kävelemään Gloriasta Kam-
pin bussiterminaaliin. Päivä oli ko-
konaisuudessaan varsin onnistunut 
ja mukava. ◼

Tarpojaryhmä Piippoleväkotilot oli huhtikuun alussa PäPa:n 
järjestämässä tarpojien taitopäivässä.

TEKSTI ANTTI VUORENMAA KUVAT JUUSO HEIKKILÄ

VIP-ankka ja 
partiohuivi
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Piippoleväkotiloiden rakentama nosturi

Päivän lounasta koristi Kiinan lippu.
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HULLUJEN MUULIEN & VIHAISTEN LINTUJEN RETKI

Viileä puhveli
TEKSTI & KUVAT JUUSO HEIKKILÄ

Seikkailijaryhmä Hullut muulit 
lähti 29.–30.3. yhteiselle ret-
kelle Vihaisten lintujen kanssa. 

Retkelle lähdettiin lauantaiaamuna 
Mankkaan makasiinin pihalta, josta 
ajettiin Nuuksion Kolmoislammille.

Puolen tunnin ajomatkan jälkeen 
lähdettiin pienen odottelun jälkeen 
kävelemään parkkipaikalta teltta-
paikkaa kohti. Kukaan ei ollut aivan 
varma telttapaikan sijainnista, mutta 
onneksi se löytyi ilman sen suurem-
pia etsintöjä.

Teltan pystyttäminen jäiseen maa-
han tuotti hieman hankaluuksia, 
mutta onneksi kaikki kiilat saatiin 
kuitenkin tukevasti paikalleen. Tässä 
vaiheessa huomattiin, että varuste-
taso oli hieman heikko, esimerkiksi 
lapioita ei kukaan ollut muistanut ot-
taa mukaan.

Retkellä oli intiaaniteema, joka 
näkyi retken nimen, Viileä puhveli, 

lisäksi myös ruoasta ja ohjelmasta. 
Lauantain lounaana olikin tortillaa.

Lounaan jälkeen leikittiin jäljitys-
leikkejä. Sitten alettiin rakentamaan 
rumpuja. Rummut valmistettiin 
leikkaamalla muoviämpäristä poh-
ja pois, ja pingottamalla nahkaa sen 
päälle.

Iltaruoaksi oli loimulohta, jonka 
kypsentämiseen vierähti melkoinen 
tovi. Siltikin osa lohesta jäi raa’aksi.

Sunnuntaiaamuna herätys tuntui 
tulleen varhain kesäaikaan siirtymi-
sen johdosta. Ohjelmaksi oli suunni-
teltu savumerkkejä, mutta se jätettiin 
väliin, koska siivottavaa oli niin run-
saasti, eikä aikaa jäänyt.

Kun telttapaikka oli saatu siistiksi, 
käveltiin takaisin parkkipaikalle. Siel-
lä otettiin vielä trangiat esille, ja teh-
tiin lounaaksi meksikonpataa. Noin 
kello 14 lähdettiin takaisin Mank-
kaalle, ja Viileä puhveli oli päättynyt.◼

Kaksi seikkailijaryhmää kävi maaliskuussa intiaaniaiheisella 
retkellä. Ohjelmassa oli esimerkiksi rumpujen valmistusta ja 
intiaaniruoan kokkausta, mutta myös paljon siivoamista.
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Teltta saatiin pystytettyä pitkän urakan tuloksena.

Ilmastointiteipille löytyi mielenkiintoisia käyttötapoja.
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JOHTAJAVIRKISTYS

Tämä on mummokuusi.
Ei saa kaataa.

Eräänä tihkusateisena sunnun-
taina oli aika virkistää lippu-
kuntamme ahkeria johtajia. 

Salaperäiseen johtajavirkistykseen oli 
ilmoittautunut kaksi vartiota, ja mo-
lemmat löysivät myös loppujen lo-
puksi oikeaan lähtöpaikkaan, eräälle 
vanhalle raitiovaunun kääntöpaikalle. 
Mukaansa vartiot saivat tarpeellisia 
varusteita: paketin suklaapatukoita, 
omenan, spagetin ja kananmunan.

Matka rastilta toiselle sujui eri-
laisten vihjeiden avulla: kuvavihjeet 

opastivat mm. Vantaanjoen ylittäväl-
le sillalle sekä Pukinmäen asemalle ja 
sanalliset vihjeet käskivät etsiä mm. 
Martta-liiton perustajan perustaman 
koulun sekä erään lippukunnan län-
tisen kolon. Tehtäviäkään ei oltu 
unohdettu.

Viimeinen rasti osoittautui hieman 
vaikeaksi, mutta sen jälkeen virkisty-
jiä hemmoteltiin ruoalla ja omena-
piirakalla. Yhteensä reippaat johtajat 
kävelivät noin 11 kilometriä. ◼

Löytäisitkö sinä otsikon vihjeen perusteella johtajavirkistyk-
sen viimeiselle rastille?

TEKSTI KIRSI SIPILÄ

Vartioiden itsestään ottamat kuvat
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Leiri on taas

sävel: Joulu on taas
sanat: Emil, Timo ja Ville

Leiri on taas, 
leiri on taas, 
rinkat on täynnä karkkii. x2

Nyt sitä saa,
nyt sitä saa, 
sudareilta paljon karkkii. x2

Leiri on taas, 
leiri on taas,
metsässä on hyvin hauskaa. x2

Lapsilla on,
lapsilla on,
metsässä hyvin hauskaa.x2

Leiriportti on
rakennettu

sävel: Joulupuu on rakennettu
sanat: Kati, Minna ja Satu

Leiriportti on rakennettu, 
lapset on jo bussissa,
namusia kiska täynnä,
limpparit kylminä kaapissa.

Teltat pystyyn, roskikset kasaan, 
sitten lapset ohjelmaan, 
johtajille hetki aikaa,
korviansa lepuuttaa.

Kiitos leiritoimistolle,
kahvia on tarjolla,
lapset tulee ohjelmasta,
korvatulpat esille.

Onko vanhat partiolaulut laulettu jo 
puhki? Tässä on johtajavirkistyksen 
satona kaksi uutta laulua leirinuo-
tioille.
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PÖLLÖNPOIKASTEN KEVÄT

Pöllönpoikaset ovat 10–12 
vuotiaita tyttöjä. Me ollaan 
vielä ensi syksynä seikkaili-

joita, ja vuodenvaihteessa siirrytään 
tarpojiksi. Tänä keväänä me tykät-

tiin nuotionteosta, vaahtokarkkien 
grillauksesta ja ensiaputaitojen har-
joittelemisesta. – Aino, Iris, Jasmin, 
Laurell

Kisaamassa Törmässä

Lähdimme klo 8.25 bussilla 
kohti Olarin koulua. Kisa 
alkoi. Ensin teimme ”mahta-

van” linnunnirhaajapöntön. Tämän 
jälkeen suunnistimme ja sahansuojus 
hukkui, mutta se ei haitannut, koska 
myöhemmin hukkasimme myös sa-
han. Aamupalarastilla maustoimme 
ruokaa reilusti ja sen huomasi myös 

maistelijan ilmeestä. Saimme kuiten-
kin kyseiseltä rastilta hyvät pisteet ja 
myös ruokaa. Tämän jälkeen teim-
me A-pukin ja nuotion ja käytimme 
ensiaputaitojamme ja – tietojamme, 
tunnistimme eläimiä ja laukaisimme 
hiirenloukkuja. Lopulta pääsimme 
maaliin ja lähdimme kotiin.   ◼

Piirin kevätmestaruuskilpailu Törmä järjestettiin Partioviikon 
lauantaipäivänä 26.4. Mankkaan Eräsusista Törmässä oli 
kisaamassa neljä vartioita, ja yhtenä niistä oli tietysti Pöllön-
poikasten vartio.

TEKSTI ELINA, ELLA, EMMA JA SIIRI
KUVAT KIRSI SIPILÄ
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Kätevyystehtävänä kisan 
lähdössä oli linnunpöntön 
rakentaminen.

Pöllönpoikaset ylpeänä maalissa
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Kaakattajia ja karkkigrillausta

Perjantai: Saavuimme huikeana 
joukkona: kaksi seikkailijaa ja kak-
si johtajaa. Satoi vettä, mutta meillä 
oli hyvät sadevarusteet. Kun vih-
doin pääsimme Holma-Saarijärvel-
le ja saareen, alkoi laavujen raken-
nus. Kun majoittuminen oli valmis, 
aloimme sytyttää nuotiota. Tavaram-
me (ainakin ruokailupussit) kastui-
vat sateessa. Iltapalaksi oli herkul-
lista kalaa, leipää ja suklaabanaaneja. 
Nukkumaan menimme iloisin mie-
lin.

Lauantai: Heräsimme aamulla 
hyvin aikaisin, 6.30. Meidät herätti-
vät kaakattavat sorsat ja muut linnut, 
joita emme tienneet. Sade oli onneksi 
lakannut. Aloimme kokata aamiaista. 
Aamiaisella meitä viihdyttivät sorsat, 
jotka lentelivät puuhun ja meidän 
yli. Aamiaisen jälkeen ohjelmana oli 
puunpolttamislaulun kokeilu. Lau-
lu oli oikeassa: kuusi paukkuu, savu 
nousee katajasta, koivu kuluu no-

peasti. Rakensimme ruokailupussi-
telineen, joka piti heti purkaa (koska 
riuku olikin toisten partiolaisten ras-
titehtävää varten). Keksimme myös 
itse hyvää ohjelmaa: karkkien gril-
lausta nuotiolla. Olimme tekemässä 
lounasta, kun saaremme valloitettiin: 
paikalle tuli yli kymmenen henkilöä, 
partiolaisia ja ulkomaalaisia turisteja. 
Halusimme rauhaa, joten lähdimme 
pitkälle vaellukselle (noin 200 met-
riä) puulaavulle. Emme voineet heti 
majoittautua, koska joku tyyppi nuk-
kui siellä. (Olimme kysyneet aiem-
min, milloin he lähtevät.)

Upouuden Pena-laavun testaus eli Pöllönpoikasten laavuretki 
Nuuksioon 11.–13.4.

TEKSTI SIIRI METSÄLÄ KUVAT SUVI ATTILA

Karkit paistuivat hyvin 
nuotiolla.



13

Mesikämmen 2/2014

 Retkemme pääohjelma oli rastira-
ta. Siinä oli viisi rastia. Rasteilla mm. 
teimme a-pukin, kävimme läpi ensia-
pujuttuja ja vastasimme tietovisaan. 
Meillä kesti mennä rata (joka oli mel-
ko pitkä) noin 2 tuntia ja 30 minuut-
tia. Suvi oi jäänyt kyttäämään meille 
puulaavua, ja sanoi, että tyyppi joka 
nukkui laavussa, oli lähtenyt noin 45 
minuuttia aikaisemmin. Päivällisenä 
oli pastaa. Istuskelimme nuotion ää-
rellä ja heittelimme kaikkea hauskaa 
nuotioon. Suvin piti lähteä töihin, 

joten jäimme kolmisin. Kirsi keksi 
meille vielä vähän ohjelmaa: morse-
tusta ja meksikolaisen tähden tekoa. 
Hakkasimme myös puita. Iltapalaksi 
oli nuotiovihanneksia, -juustoa, ja 
-perunaa sekä suklaata ja karkkia. 
Tikkupullan teko oli haastavaa, kos-
ka taikina valui koko ajan. Menimme 
taas iloisin mielin nukkumaan. 

Sunnuntai: Heräsimme kahdek-
san maissa. Söimme aamupalaa ja 
pakkasimme. Karkkeja jäi jäljelle. 
On kotiin lähdön aika, heippa! ◼

Elina kokkailemassa trangialla
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Partioviikko huipentui 
Kohtaamiseen

Päivä alkoi sunnuntaina noin 
kello 9 Linnanmäen edustal-
ta. Allekirjoittanut oli tosin 

saapunut sinne jo jonkin verran etu-
ajassa hakeakseen lippukunnan ran-
nekkeet infoteltalta – ja huomatak-
seen myöhemmin niitä olevan liian 
vähän.

Linnanmäki oli varattu koko aa-
mupäiväksi ainoastaan partiolaisten 
sekä heidän kavereidensa ja van-
hempiensa käyttöön. Tarjolle tuli 
siis mm. tilaisuus päästä Linnan-
mäen uuteen laitteeseen Kingiin en-
simmäisen joukossa.

Puolen päivän paikkeilla huvi-
puiston laitteet sulkeutuivat, ja kaik-
ki kokoontuivat lippukunnittain ko-
koontumispaikalle. Kun kaikki oli 
saatu kasaan, sieltä lähdettiin mars-
simaan Hyvän Mielen Osoitus -kul-

kueessa kohti Olympiastadionia.
Stadionilla kaikille jaettiin pientä 

evästä, ja sitten siirryttiin katsomoon 
seuraamaan partioviikon päätösta-
pahtumaa. Ansioituneita partiolaisia 
kiitettiin Mannerheim-soljilla, joita 
jaettiin yhteensä 64 hengelle. Sta-
dionilla nähtiin myös tänä vuonna 
kisaamaan lähtevät Partiomestari 
2014 -vartiot.

Lopuksi päästettiin ääneen Ha-
loo Helsinki! ja kaikki pääsivät vielä 
päivän päätteeksi huutamaan ilosta, 
onnesta ja vapaudesta. ◼

Partioviikko huipentui sunnuntaina 27.4. Kohtaamiseen, joka 
kokosi yhteen yli 5000 partiolaista. Paikalla oli myös paljon 
eräsusia sekä heidän kavereitaan ja vanhempiaan.

TEKSTI JUUSO HEIKKILÄ
KUVAT ANNA VUORENMAA, JUUSO HEIKKILÄ JA

SAKARI KOUTI / PÄPA
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Ville ja Juuso kantoivat Eräsusien lipun 
Helsingin Olympiastadionille.

Tapahtuman musiikista vastasi vuoden 
live-esiintyjänä palkittu Haloo Helsinki!
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VIMMA-VIIKONLOPPU

Vantaalaisia ja
stadilaisia Vimmassa?

TEKSTI ANNA VUORENMAA

Tätä ei haluttu missata. Mis-
sä samoajatapahtuma, siel-
lä MESin samoajat. Tällä 

kertaa tosin vähän huonommalla 
edustusmäärällä. Yhteensä kolme sa-
moajaa ja yksi vaeltaja lähtivät huhti-
kuussa Kavalahden (hyvin märille ja 
mutaisille) laitumille yli sadan muun 
osallistujan kanssa. Eli huikeeta oh-
jelmaa, kuten paintball-sota, graffiti-
seinä, leffailta, sauna sekä tietysti ne 

ebin bileet. Näin muun muassa.
Viikonlopun tulos: uusia tutta-

vuuksia, univelkaa, krebausta, kro-
pan jumiutumista (muista: älä nuku 
liian monen ihmisen kanssa samas-
sa PJ:ssä, sulle ei jää paljoa nukku-
mistilaa), maukasta safkaa, huonoja 
vitsejä ja liikaa kermavaahtokakkua. 
Espoolaiset halusi näyttää vantaalai-
sillekin mistä he ovat aiemmin jäänet 
paitsi. Onnistuttiin. ◼

Vimma-ryhmä ja PäPan Samoajatoimikunta ylpeänä esittää: 
PäPa goes Vimma. Mikä oli kevään suurin, megalomaanisin 
ja ebinein (samoaja)tapahtuma? Just se Vimma, johon olivat 
tervetulleita kaikki samoajat ympäri pääkaupunkiseutua!
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VOMPATTIEN RETKI

Liikaa Robinia ja vaahtokarkkipuuroa

Ainakin tätä:
– liian uskaliaan hanhen säik-
 kymistä
– Anni toteamista hyväksi 
 masterchefiksi maastochefiksi
– Robinin tahtiin krebaamista
– Ariadnen lankojen ratkaisua
– suklaabanaanien tekoa
– syvällisten puhumista yön 
 pimeydessä
– vaahtokarkkien laittamista 
 ihan vahingossa puuroon
– tulevista partiotapahtumista 

 haaveilua
– itsensä tuntemista madoksi 
 makuupussissa
– maakaitaleen valloitusta
– ohikulkijoiden hämmennys-
 tä tanssimalla macarenaa 
 (Varokaa! Japanilaiset turis-
 tit saattavat kuvata teitä!)
– liian chilin laittamista nuu-
 deleihin
– puroon pludausta
Onnistunut retki siis. ◼

Samoajavartio Vompatit käväisivät Nuuksiossa huhtikuun 
lopussa. Mitä kaikkea ehtii tapahtua 24 tunnin retkellä?

TEKSTI & KUVAT ANNA VUORENMAA
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MANKKAAN ERÄSUDET 20 VUOTTA

Totta vai tarua?
KYSYMYKSET JARMO HEINONEN

1) Mankkaan Eräsusien ensim-
mäinen talvileiri oli vuonna 1995 
Nuuksion Kattilajärvellä. 

2) Mankkaan Eräsudet perustet-
tiin Mankkaan Makasiinissa.

3) Mankkaan Eräsusien ensim-
mäiset vartionjohtajat olivat Oxa, 
Krisu, Arja ja Taru.

4) Mankkaan Eräsusien kisajouk-
kue on voittanut erätaidon suomen-
mestaruuden (Erä SM).

5) Mankkaan Eräsudet on Es-
poon suurin lippukunta.

6) Mankkaan Eräsudet ei ole 
omistanut ainuttakaan kämppää tai 
kokoontumistilaa (koloa).

7) Mankkaan Eräsusien lipun tun-
nuksessa näkyy susi aurinkoa vasten.

8) Mankkaan Eräsusien taustayh-
teisö on aina ollut Tapiolan seura-
kunta.

9) Mankkaan Eräsusien lippukun-
nanjohtajat ovat olleet tehtävässään 
vain yhden pestikauden.

10) Mankkaan Eräsusien ensim-
mäisellä Lapin vaelluksella huiputet-
tiin Halti.

11) Mankkaan Eräsusilla on ollut 
kolme kanoottivaellusta.   

12) Mankkaan Eräsusien lippu 
esiteltiin virallisesti kymmenvuotis-
juhlissa Makasiinissa.

13) Mankkaan Eräsusia oli muka-
na partion 100 vuostisjamboreella 
Englannissa.

14) Espoon Partiotuen (EPT) jär-

Eräsusien 20-vuotisjuhlassa ratkottiin kiperiä kysymyksiä lip-
pukunnan historiasta. Alkuperäinen ohje kuului näin: ”Jouk-
kueet arvaavat, onko esitetty lause totta vai tarua. Vihreän 
lipun nostaminen tarkoittaa ’kyllä’ ja punaisen ’ei’. Valkoinen 
lappu on ’emme tiedä’.  Nopeimmin vastanneella on etu.”
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jestämien leirien nimi on ollut Väi-
nämöinen, tunnuksena Väiski.

15) Kansainvälisillä partioleireillä 
suomalaiset tunnistaa väiskistä ja si-
nivalkoisesta huivista.

16) Mankkaan Eräsusista osa ko-
koontuu vanhassa viljasäilössä.

17) Mankkaa Eräsusien toimintaa 
tukeva Eräsusien Kilta rekisteröitiin 
vuonna 2014.

18) Mankkaan Eräsusien toi-
mintaa tukemaan on myyty kuk-
kia, sinappia, adventtikalentereita, 
vessapaperia, vappupalloja, karkki-
laatikoita, keksejä, arpoja, kakkuja, 
joulutorttuja, pullia, ilotulitteita ja 
kynttilöitä. 

19) Partioliikkeen perustaja Ba-
den-Powell oli vakoilija.

20) Mankkaan Eräsusien perus-
tamispäivä on sama kuin partio-
liikkeen perustajan Baden Powellin 
sekä hänen vaimonsa syntymäpäivä.   

21) Partiolaisten muistelemispäivä 
22.2. on sama kuin Mankkaan Erä-

susien virallinen perustamispäivä. 
22) Baden-Powell keksi käyttää 

nuoria poikia Afrikassa, Mafekingin 
piirityksessä, tiedustelijoina (scout) 
ja sai siitä idean partiopoikatoimin-
taan.

23) Baden-Powellin kengän nu-
mero oli 42.

24) Suomeen partiotoiminta tuli 
ensimmäisten maiden joukossa.

25) Adventtikalenterit toi Suo-
meen partiotytöt Ruotsista.

26) Ensimmäiset verenluovuttajat 
Suomessa olivat partiolaisia; veripal-
velu lähti liikkeelle.

27) Partiolainen on aina partiolai-
nen.

28) Nyt peri hukka, kun kettu su-
den näki.

29) Espoon kaupunginjohtaja 
Jukka Mäkelä on ollut partiolainen.

30) Mankkaan Eräsusille on tar-
jottu Tapiolan Metsänkävijöiden 
kämppää kokoustilaksi. 

◼
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Fiiliksiä mutsiretkeltä
KUVAT SUVI ATTILA
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HANKI ERÄSUSIEN
H I H A M E R K K I

Mankkaan Eräsusilla on nyt 
upouusi hihamerkki! Ha-

luatko sen partiopaitaasi? 
Kysy lisää johtajaltasi.

M
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Pssst vaeltajat ja aikuiset! Syksyllä, 6.–7.9. on luvassa 
jotain ihan omaa juuri teille: Nahkalilja. Luvassa hienoja 
maisemia ja kulttuurikohteita, itsensä voittamista, sauna ja 
hyvää ruokaa sekä tietysti mahtavaa seuraa!  Kirjaa päivä-
määrä kalenteriisi jo nyt! Lisätietoa Kirsiltä.

Tulevana kesänä Väiski järjestetään 11. kerran. 
Väiski 2014 pidetään 28.7. – 6.8.2014 Skutvikenis-
sä, Tammisaaressa ja mukaan on lähdössä yhteen-
sä noin 2000 leiriläistä! 

Suurjuhla järjestetään n. 7 vuoden 
välein, ja se on nyt ensimmäistä 
kertaa Kymenlaaksossa. Kouvolaan 
tulee yli 10 000 partiolaista ympäri 
Suomen!

Syksyn kokoukset alkavat 18.–21.8. 
Monien ryhmien kokousajat ovat 
muuttuneet, joten tarkistathan uu-
den kokousajan lehden takaa!

Partiotaitokisa Espoon Punanen täyttää 
syksyllä 50 vuotta! Vuosikerta-Punkussa 
20.–21.9. on tislattu 50 vuoden ajalta parhaat 
tehtävät.

Tulevat tapahtumat
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Juorut
Tuoreimmat huhupuheet ja hauskimmat kaskut

Eräsusien killan WC-paperimyynnin yhtey-

dessä muutamaa lippukuntalaista kuvattiin YLE:n 

ajankohtaisohjelmaan, joka käsittelee vanhempien 

rahankeruuta. Ohjelma on tulossa ulos syksyllä!

Hullut muulit ovat niin innostu-neita muodikkaasta raakaruoasta, että syövät loimulohenkin raakana!

Hanna ja Henri valloittavat toukokuussa Zugs-

pitzen ja vaeltavat Alppi-maisemissa bongailemassa 

Ludwig II:n rakennuttamia linnoja. Ehkä he rat-

kaisevat matkalla tuon suuruudenhulluksi väitetyn 

hallitsijan mysteerisen kuoleman arvoituksen...

Hanna kävi Münchenissä partiojohtajien illanvietossa. Lippukunnan ohjelmaan kuu-luu myös jalkapallo-otteluiden katsominen yhdessä, Saksassa kun ollaan...

Sanotaan, että ihminen olisi viisaimmillaan valmistuessaan ylioppi-laaksi. Onnea siis tänä keväänä lakin viisaaseen päähänsä saaville eräsusille!

Ämäisingräse tai jotain sinne päin lähetti Eräsusien mah-tijoukkueen matkaan. Suvin äidin Volvo oli koristeltu morsiusautoksi tai vastaa-vaksi.

Antti ja Hannele ovat 

kuulemma löytäneet toisensa. Vaatekaapista tai 

jostain. Virallinen löytökin kuulemma viralliste-

taan kesällä. Taitaa olla tosi virallinen vaatekaap-

pi. Onnea olkoon koko lippukunnan puolesta. 

Toivottavasti vaatekaappi on tarpeeksi iso.

Satua kosittiin yhdeksän 
ylioppilaslakkisen voimin 
Flooran päivänä trum-
pettisoolon värittämänä, 
mutta onneksi kosinta liittyi 
yliopiston promootioon. 
Muuten Heinä olisi kieltäy-
tynyt yhdeksästä kosijasta - 
myötäjäisiin ei olisi varat niin 
monelle riittäneet.

Osa toisesta Ömeising Reissu -kisavartiostamme lähti 
yörastilta etsimään yöelämää Mynämäki-citystä, mutta 
pettyi, sillä edes pizzeria ei ollut auki.OIKAISU

Edellisiin juoruihin oli eksynyt painovirhepaholain-
en: Satu ei tehnyt yhtä aikaa kandia ja gradua, vaan 
sittemmin jo valmistuneen gradun kirjoitti Suvi.
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Ryhmät
Monien ryhmien kokousajat ovat muuttuneet, joten tarkista syksyn uusi kokousai-
kasi tästä. Kokoukset ajoittuvat nyt maanantai-, keskiviikko- ja torstaipäiville.

Johtajien sähköpostiosoitteet ovat muotoa etunimi.sukunimi@erasudet.fi.

Uusi sudenpentutyttölauma
  torstaisin kello 17–18 Makasiinilla
 Hanna Järvisalo
Lumileopardit keskiviikkoisin kello 17–18 Asukaspuistossa
 Satu Heinonen, Viivi Miettinen, Ida Malmi
Sudet keskiviikkoisin kello 18–19 Makasiinilla
 Antti Vuorela, Jarmo Heinonen, Henri Järvisalo
Lepakot maanantaisin kello 18–19 Makasiinilla
 Alex Virtanen, Jaakko Hassinen
Oravat keskiviikkoisin kello 17–18 Makasiinilla
 Anna Vuorenmaa, Heidi Aarnio
Kotkat torstaisin kello 18–19 Makasiinilla
 Emil Lehmonen, Atte Pohjanmaa
Hullut muulit keskiviikkoisin kello 19–20 Asukaspuistossa
 Juuso Heikkilä, Ilkka Lappeteläinen
Pöllönpoikaset keskiviikkoisin kello 18–19 Asukaspuistossa
 Suvi Attila, Kirsi Sipilä
Vihaiset linnut keskiviikkoisin kello 19–20 Makasiinilla
 Antti Vuorenmaa, Saku Laakkonen
Virta-ankat torstaisin kello 19–20 Makasiinilla
 Meri Heinonen
Dodot keskiviikkoisin kello 18.30–20 Asukaspuistossa
 Satu Heinonen
Piippoleväkotilot keskiviikkoisin kello 20–21 Makasiinilla
 Ville Vuorenmaa
Vompatit maanantaisin kello 19–20 Makasiinilla


