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Toimintakertomus vuodelta 2007 

Mankkaan Eräsusien neljättätoista toimintavuotta leimasivat lukuisat tapahtumat. Tärkeimpinä 

mainittakoon keväällä ja syksyllä järjestetyt perinteiset lippukuntaretket, ja suuren suosion 

keränneet Yrjönpäivä- ja Joulujuhlat, jotka kokosivat yhteen jopa 100 eräsutta ja vanhempaa. 

 

Vuosi 2007 oli partioliikkeen 100-vuotis juhlavuosi ja lippukunta osallistui kesällä niin Suomen 

Partiolaisten Suurjuhlaan kuin järjesti yhteisen kesäleirin Nostalgia -07:n kahden muun 

lippukunnan kanssa. Yhteistyötä muiden Tapiolan alueen lippukuntien kanssa toteutettiin leirin 

lisäksi esimerkiksi yhteisen riihityksen ja vj-kurssin muodossa. Eräsudet vastasivat tai olivat 

mukana monen yhteisen tapahtuman järjestelyissä. 

 

Lippukunnan toimintaryhmät kokoontuivat viikoittaisissa kokouksissa Mankkaan Makasiinilla. 

Lippukunnan jäsenmäärä kasvoi vuoden aikana 94 jäseneen.  

1. Yleistä 

1.1. Lippukunta 

Partiolippukunta Mankkaan Eräsudet on perustettu vuonna 1994 ja lisätty yhdistysrekisteriin 

vuonna 2005. Lippukunnan toiminta-alue on Espoon Mankkaa. Mankkaan Eräsusien taustayhteisö 

on Tapiolan Seurakunta. Mankkaan Eräsusista käytetään lyhennettä MES. 

 

Mankkaan Eräsudet ry on Pääkaupunkiseudun Partiolaiset ry:n, Espoon Partiotuki ry:n ja Tapiolan 

alueen partiolaiset Tapiiri ry:n jäsen. Pääkaupunkiseudun Partiolaiset ry:n kautta lippukunta kuuluu 

Suomen Partiolaiset - Finlands Scouter ry:hyn. 

1.2. Jäsenet 

Mankkaan Eräsusilla oli vuoden lopussa 94 jäsenrekisteriin merkittyä jäsentä, joista tyttöjä oli 52 ja 

poikia 42. Jäsenistö jakautuu seuraavasti: sudenpentuja 21 tyttöä ja 17 poikaa, vartiolaisia 15 tyttöä 

ja 14 poikaa, vaeltajia 6 tyttöä ja 5 poikaa, ja johtajia 10 tyttöä ja 6 poikaa. 

 

Jäsenmäärä oli vuoden lopussa 8 jäsentä suurempi kuin vuotta aikaisemmin. 
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2. Toiminta 

2.1. Partio-toiminta 

Vuoden 2007 aikana Mankkaan Eräsusissa on toiminut kaksi sudenpentulaumaa, neljä eri vartiota 

sekä yksi vaeltajaryhmä. Kaikki ryhmät suorittivat ikäkautensa mukaista Suomen Partiolaisten 

partio-ohjelmaa viikoittaisissa kokouksissa. 

 

Kokouksia pidettiin viikoittain tiistaisin ja keskiviikkoisin Mankkaan Makasiinilla. Kokoukset 

alkoivat keväällä 9.1. ja loppuivat 23.5. Syksyllä kokoukset alkoivat 28.8. ja loppuivat 12.12. 

Ryhmät kokoontuivat vuoden aikana seuraavasti: Keskiviikkoisin poikalauma Kirput kello 17-18, 

tyttölauma Laiskiaiset kello 18-19 ja poikavartio Magnustit sekä tyttövartio Nokkaeläimet kello 19-

20. Tiistaisin tyttövartio Puumat kello 18-19 ja vaeltajat kello 19-20.  Johtajisto kokoontui joko 

tiistaisin tai keskiviikkoisin kokousten jälkeen ja loppuvuonna sunnuntaisin kello 18. 

 

Vaeltajille järjestettiin vuoden aikana toimintaa seuraavasti: Eräsudet järjestivät Tapiirin 

vaeltajaillan 13.3. Osallistujia oli noin 20 vaeltajaa tai johtajaa. 10-11.3. järjestettiin Vaeltajalilja, 

osallistujia 10 vaeltajaa ja johtajaa.  

 

Johtajille järjestettiin vuoden aikana kaksi tapahtumaa: 7.1. järjestettiin suunnittelupäivä, jonne 

osallistui 9 johtajaa. 28.10. järjestettiin johtajapäivä, jonne osallistui 9 johtajaa. 

2.2. Retki-, leiri- ja vaellustoiminta 

Mankkaan Eräsudet järjestivät keväällä ja syksyllä perinteiset lippukuntaretket. Kevään 

lippukuntaretki järjestettiin Nuuksiossa Korvenkolkalla 23.-25.3. Retkelle osallistui noin 35 

eräsutta, joista 14 johtajia ja vaeltajia, 8 vartiolaisia ja 13 sudenpentuja. Syksyn lippukuntaretki 

järjestettiin Vihdissä Haukanpesässä 12.-14.10. Syksyn retkellä osallistui 14 johtajaa ja vaeltajaa, 7 

vartiolaista ja 19 sudenpentua, yhteensä 40 eräsutta. 

 

Muita retkiä järjestettiin seuraavasti: Lippukunnan päiväretki järjestettiin 6.5. Mukana oli 10 

johtajaa, 6 vartiolaista ja 12 sudenpentua. Poikavartio Magnustit järjesti samassa yhteydessä 

kämppäretken 5.-6.5. Mukana oli 3 vartiolaista ja 2 johtajaa. Puumat järjestivät päiväretken 23.9, 

jonne osallistui 4 vartiolaista ja 3 johtajaa. Lisäksi Tapiirin johtajaretkelle 9-11.11. osallistui 3 

johtajaa. 

 

Eräsudet olivat mukana järjestämässä Tapiolan alueen yhteistä vartiolaisten luokkasuorituksia 

mittaavaa riihitystä 14.-15.4. Mukana oli 2 johtajaa, 5 vaeltajaa sekä 3 vartiolaista. Mankkaan 

Eräsusien Antti Vuorela vastasi riihityksen järjestämisestä PJ-kurssin lopputyönään. 

 

Suomen Partiolaisten Suurjuhlaan Tampereella 9.-10.6. osallistui 4 sudenpentua, 4 vartiolaista, 3 

vaeltajaa ja 5 johtajaa. 

 

Kesällä Eräsudet järjestivät Nostalgia - 07 kesäleirin Teuvon Onnelannummella yhdessä 

Hakasiskojen ja Tellervoisten kanssa. Eräsusista oli leirin suurin edustus, 14 sudenpentua, 9 

vartiolaista ja 11 johtajaa, eli yhteensä 34 eräsutta. 

 

Neljä johtajaa osallistui Maailmanjamboreelle Englannissa heinä-elokuussa. 
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2.3. Koulutustoiminta 

Mankkaan Eräsudet olivat mukana järjestämässä yhteistä Vartiojohtaja-peruskurssia muiden 

Tapiolan alueen lippukuntien kanssa. Eräsusista oli kurssilla 2 kouluttajaa ja 5 koulutettavaa. 

 

Eräsudet järjestivät ensiapukoulutus-illan 28.2. Paikalla noin 20 vaeltajaa ja johtajaa. 

 

Lisäksi koulutimme johtajistoamme vuoden aikana Pääkaupunkiseudun Partiolaiset ry:n 

järjestämillä kursseilla seuraavasti: Partionjohtaja-peruskurssille osallistui 2 johtajaa ja Ensiapu 1-

kurssille 3 johtajaa. 

2.4. Kilpailutoiminta 

Partiotaitokilpailu Pleikkariin 26.-27.5. osallistui 3 johtajaa sekä 3 vartiolaista. Partiotaitokilpailu 

Espoon Punaseen 15.-16. 9. osallistui Magnustit-vartio, mukana 5 vartiolaista. Lisäksi yksi johtaja 

oli mukana toisessa kilpailuvartiossa. Päiväkilpailu Hiipivään Haamuun osallistui 4 vaeltajaa ja 2 

johtajaa. 

 

2.5. Muu toiminta 

Mankkaan Eräsusien Yrjönpäiväjuhla järjestettiin 23.4. Mankkaan koululla. Osallistujia oli 

vanhemmat mukaan lukien 65 henkilöä, joista 10 sudenpentua, 10 vartiolaista, 6 vaeltajaa ja 5 

johtajaa. 

 

Mankkaan Eräsusien Joulujuhla järjestettiin 12.12. Mankkaan Makasiinissa. Joulujuhlaan osallistui 

yli 100 lippukuntalaista ja vanhempaa, joista arviolta 40 sudenpentua, 15 vartiolaista ja 15 

johtajaikäistä. 

 

Eräsudet osallistuivat Pääkaupunkiseudun Partiolaisten partioparaatiin 22.4. Mukana marssivat 5 

johtajaa, 5 vartiolaista sekä 2 sudenpentua. 

 

Eräsudet osallistuivat Joulumyyjäisiin Tapiolan kirkolla 24.11. Paikalla oli 8 johtajaa. 

 

Eräsudet olivat mukana järjestämässä Mankkaan joulutapahtumaa 2.12. yhdessä Mankkaa-Seuran, 

Tapiolan seurakunnan ja Espoon Ladun kanssa. Eräsusien osalta järjestelyistä vastasivat 

vanhempainneuvosto ja johtajat. 

 

Eräsudet osallistuivat myös itsenäisyyspäivän lipunnostoon 6.12 Tapiolan kulttuuriaukiolla. 

Lippukuntalaisia oli mukana itsenäisyyspäivän jumalanpalveluksessa Tapiolan kirkossa ja 

lippukunnan lippu oli mukana lippukulkueessa. 

2.6. Yhteistyötoiminta 

Mankkaan Eräsudet tekivät vuonna 2007 yhteistyötä erityisesti Tapiolan alueen lippukuntien 

kanssa. Tapiolan alueen lippukuntien yhteistyötä parantamaan rekisteröitiin Tapiolan alueen 

partiolaiset Tapiiri ry - niminen yhdistys. Eräsusilla oli kaksi edustajaa yhdistyksen hallituksessa.  

 

Jarmo Heinonen jatkoi Pääkaupunkiseudun Partiolaisten piirineuvostossa ja Antti Vuorela hänen 

varajäsenenään. Eräsudet olivat myös edustettuina muun muassa Espoon Partiotuen järjestämissä 

lippukunnanjohtajatapaamisissa sekä aluetapaamisissa. 
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Eräsusien lippukunnanjohtaja Antti Vuorela edusti Mankkaan Eräsusia Suomen Partiolaisten 

Lippukunnanjohtajatapaamisessa Tampereella 24-25.2. 

2.7. Tiedotustoiminta 

Mankkaan Eräsusien tiedotuslehti Mesikämmen ilmestyi vuoden aikana 4 kertaa. Lehden 

päätoimittajana ja taittajana toimi Suvi Attila. Mesikämmenen tekoon osallistuivat kaikki johtajat 

kirjoittamalla juttuja tapahtumista joiden järjestämisestä ovat vastanneet tai joihin ovat 

osallistuneet. Lehti on kopioitu Tapiolan kirkolla ja jaettu jäsenille kokouksissa tai yhteisissä 

tapahtumissa. 

 

Tiedotusta on lisäksi hoidettu kokouksissa jaetuilla tapahtumakohtaisilla lapuilla sekä aktiivisesti 

lippukunnan sähköpostilistojen kautta. Vanhempien sähköpostilistalla on noin 100 vanhempaa, ja 

tärkeistä tapahtumista on tätä kautta tiedotettu aktiivisesti suoraan vanhemmille. 

 

Lippukunnan internet-sivut osoitteessa www.lpk.partio.fi/papa/mes palvelivat myös 

tiedotuskanavana. Sivuilla julkaistiin ajankohtaisia tiedotuksia ja päivittyvä toimintakalenteri. 

Sivuilla julkaistiin myös lippukuntalehti Mesikämmenen numerot sekä kuvia tapahtumista ja sivut 

palvelivat lippukunnan ulkoista viestintää. 

 

3. Toimintaympäristö 

3.1. Hallinto 

Mankkaan Eräsudet ry:n vuosikokous pidettiin 13.2.2007 Mankkaan Makasiinilla. Kokouksessa 

valittiin hallituksen puheenjohtajaksi ja lippukunnanjohtajaksi Antti Vuorela. Muiksi hallituksen 

varsinaisiksi jäseniksi valittiin Tuulikki Seppälä, Alex Virtanen, Jenni Asikainen, Suvi Attila, Henri 

Järvisalo ja Jarmo Heinonen.  

 

Hallitus kokoontui aktiivisesti noin kuukauden välein, 12 kertaa toimikautensa aikana. Hallituksen 

kokoukset toimivat lippukunnan päättävänä elimenä, ja kaikilla johtajilla oli osanotto-oikeus 

kokouksissa. Hallituksen pöytäkirjat julkaistiin lippukunnan sisäisillä internet-sivuilla. 

3.2. Vanhempainneuvosto 

Mankkaan Eräsusien jäsenien vanhemmista koostuva vanhempainneuvosto tuki ansiokkaasti 

lippukunnan toimintaa vuonna 2007 auttamalla lippukuntaa niin varainhankinnan järjestämisessä 

kuin erilaisten tapahtumien tarjoiluissa. 

3.3. Kokoontumistila 

Kokoontumistilaksi vaihtui vuoden 2007 alussa Mankkaan Makasiini. Espoon kaupunki luovutti 

Makasiinin maksutta Eräsusien käyttöön kahtena iltana viikossa. Tila oli käytössämme tiistaisin ja 

keskiviikkoisin kello 17-21. 

3.4. Kalusto 

Mankkaan Eräsudet täydensivät huomattavasti leirikalustoaan vuonna 2007. Suomen Partiolaisten 

yhteistilauksen kautta hankittiin leirikalustoa kesäleiriä ja muuta retkitoimintaa varten, muun 

muassa puolijoukkueteltta varusteineen. Tilauksen arvo oli 1726 euroa. Lisäksi vuoden aikana 

hankittiin kaksi Jamboree-leirillä käytössä ollutta 6 hengen kupolitelttaa, kaasujääkaappi kesäleiriä 

varten ja salkosarja sekä maakiilat lippukunnan kymppitelttaan. 
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Kalustoa säilytettiin Mankkaan Makasiinin ja Väentuvan välissä sijaitsevan varastorakennuksen 

varastohäkissämme. Kokouksissa käytössä olleita tarvikkeita säilytettiin Mankkaan Makasiinilla 

käyttöömme osoitetuissa kahdessa kaapissa, joihin tavarat siirrettiin Väentuvalta 29.1.2007.  

3.5. Talous ja varainhankinta 

Mankkaan Eräsusien taloudenhoitajana vuonna 2007 toimi Jarmo Heinonen. Kaikki kulukuitit 

hyväksytettiin hallituksen kokouksissa ja päätökset hankinnoista tehtiin yhteisesti hallituksen 

kokouksissa. 

 

Vuonna 2007 Mankkaan Eräsudet saivat toiminta-avustuksia Espoon kaupungilta 2100 euroa sekä 

Tapiolan seurakunnalta 800 euroa.  

 

Omatoimista varainhankintaa harjoitettiin ahkerasti. Keväällä myytiin kevätkukkia yhteistyössä 

vanhempainneuvoston kanssa. Vanhempainneuvosto järjesti myös buffetin Mankkaan 

joulutapahtumassa, jossa myös vaeltajat järjestivät letunpaistoa. Tapiolan kirkon joulumyyjäisissä 

Mankkaan Eräsusilla oli oma myyntipöytä. Suomen Partiolaisten joulukalentereita Mankkaan 

Eräsudet myivät 545 kappaletta. 


