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Toimintakertomus vuodelta 2013 

 

Mankkaan Eräsusille vuosi 2013 oli jälleen aktiivinen ja toiminnantäyteinen. Lisäksi lippukunnan 

jäsenmäärä kasvoi vahvasti syksyllä, ollen vuoden lopussa 157 jäsentä. 

 

Tärkeintä partiotoimintaa olivat ryhmien viikoittaiset kokoukset Mankkaan Makasiinilla ja 

Asukaspuistossa. Lisäksi toimintavuoteen kuului monia retkiä, kuten lippukuntaretket keväällä ja 

syksyllä. Myös perinteiset juhlat, kuten Yrjönpäiväjuhla, kauden avajaiset ja joulujuhla, keräsivät 

ison osan lippukunnasta vanhempineen yhteen. 

 

Kesän kohokohta oli Tapiolan alueen partiolaisten yhteinen leiri Saari 2013, jonne osallistui lähes 

40 eräsutta. 

 

 

1. Yleistä          

 
1.1. Lippukunta 

 

Partiolippukunta Mankkaan Eräsudet ry 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. 

 

 

Partiolippukunta  

Mankkaan Eräsudet ry 
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1.2. Jäsenet 

 

Mankkaan Eräsusilla oli vuoden 2013 lopussa 157 jäsenrekisteriin merkittyä jäsentä. 
 

2. Toiminta         

 
2.1. Partiotoiminta 

 

Kevään 2013 aikana Mankkaan Eräsusissa on toiminut 4 sudenpentulaumaa, 3 

seikkailijajoukkuetta, 2 tarpojaryhmää, 1 samoajaryhmä ja 1 vaeltajaryhmä. Syksyllä lippukunnassa 

oli 5 sudenpentulaumaa, 4 seikkailijajoukkuetta, 2 tarpojaryhmää, 1 samoajaryhmä ja 1 

vaeltajaryhmä. 

  

Syksyllä toimintansa aloitti kaksi uutta sudenpenturyhmää. Yksi sudenpenturyhmistä siirtyi 

seikkailijoiksi ja yksi seikkailijajoukkueista siirtyi tarpojiksi. Kaikki ryhmät suorittivat ikäkautensa 

mukaista Suomen Partiolaisten partio-ohjelmaa viikoittaisissa kokouksissaan. 

 

Kokouksia pidettiin viikoittain tiistaisin ja keskiviikkoisin Mankkaan Makasiinilla ja Mankkaan 

Asukaspuistossa (ns. Väentupa). Kokoukset alkoivat keväällä 22.1. ja loppuivat 22.5. Syksyllä 

kokoukset alkoivat 27.8. ja loppuivat 10.12.  

 

Ryhmät kokoontuivat kevään aikana seuraavasti: Tiistaisin kokoontuivat seikkailijajoukkue 

Delfiinit kello 17–18, sudenpentulauma Lepakot kello 18–19, tarpojaryhmä Murmelit kello 20–21 

ja samoajaryhmä Perunhemulit kello 19–20. Keskiviikkoisin sudenpentulauma Kotkat ja 

sudenpentulauma Oravat kokoontuivat kello 17–18,  sudenpentulauma Ilvekset ja 

seikkailijajoukkue Pöllönpoikaset kello 18–19  ja Tarpojaryhmä Dodot sekä seikkailijajoukkue 

Vihaiset linnut kello 19–20 ja tarpojaryhmä piippoleväkotilot 20-21.  

 

Syksyllä ryhmät kokoontuivat seuraavasti: Tiistaisin sudenpentulauma Kotkat kello 17–18, 

sudenpentulauma Lepakot kello 18–19, seikkailijajoukkue Delfiinit kello 19–20 ja samoajaryhmä 

Murmelit kello 20–21. Keskiviikkoisin Makasiinilla kokoontuivat sudenpentulauma Lumileopardit 

kello 17–18, sudenpentulauma Sudet kello 18–19 ja seikkailijajoukkue Vihaiset linnut kello 19–20 

sekä tarpojaryhmä Piippoleväkotilot kello 20–21. Asukaspuistossa kokoontui keskiviikkoisin 

sudenpentulauma Oravat kello 17–18, seikkailijajoukkue Pöllönpoikaset kello 18–19 ja 

seikkailijajoukkue Hullut Muulit kello 19–20 ja Tarpojaryhmä Dodot kello 20-21. 

 

Johtajisto kokoontui hallituksen kokoukseen joka kuukauden ensimmäinen sunnuntai kello 17, 

yhteensä 12 kertaa vuoden aikana. Johtajistolle järjestettiin suunnittelukokous 24.11., johon 

osallistui 8 johtajaa. Lisäksi johtajistolle järjestettiin kaksi ohjelmallista virkistysiltamaa. 11.3. 

järjestettyyn iltaan osallistui 3 aikuista, 2 samoajaa ja 3 vaeltajaa sekä 10.10. järjestettyyn iltaan 

osallistui 1 tarpoja, 2 samoajaa, 2 vaeltajaa ja 10 aikuista. 

 

Johtajisto kokoontui kahtena iltana tekemään kootusti ryhmille toimintasuunnitelmia. 21.8. 

pidettyyn iltaan osallistui 4 tarpojaa, 3 samoajaa, 3 vaeltajaa ja 8 aikuista. 10.12 järjestettyyn iltaan 

osallistui taas 4 tarpojaa, 3 samoajaa, 2 vaeltajaa ja 5 aikuista. 

 

2.2. Retki-, leiri- ja vaellustoiminta 
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Mankkaan Eräsudet järjesti keväällä ja syksyllä perinteiset lippukuntaretket. Kevään lippukuntaretki 

järjestettiin Piirin Kavalahdessa sijaitsevalla leirialueella 12.–14.4. Retkelle osallistui 48 

lippukuntalaista (16 sudenpentua, 12 seikkailijaa, 8 tarpojaa ja 4 samoajaa, 2 vaeltajaa ja 6 

aikuista.). Syksyn lippukuntaretki järjestettiin Korvenkolkassa, Nuuksiossa 27.–29.9. Osallistujia 

oli yhteensä 70 (28 sudenpentua, 15 seikkailijaa, 9 tarpojaa ja 6 samoajaa, 6 aikuista ja 6 vaeltajaa). 

 

Muita retkiä järjestettiin seuraavasti: Murmeleiden retki 8.-10.3., osallistui 2 samoajaa ja 3 tarpojaa; 

Seikkailijaosaston retki 3.–4.5., osallistui 9 seikkailijaa, 4 tarpojaa, 1 vaeltaja ja 1 aikuinen; 

Piippoleväkotiloiden retki 25–27.10.; osallistui 6 tarpoja ja 1 vaeltaja; Sudenpentuosaston retki 

2.11., osallistui 28 sudenpentua, 1 samoajaa, 2 vaeltajaa ja 7 aikuista ja 5 vanhempaa; 

Pöllönpoikasten retki 8.–10.11., osallistui 8 seikkailijaa ja 2 aikuista; Delfiinien ja Dodojen retki 8.-

10.11., osallistui 2 seikkailijaa, 3 tarpojaa. 1 samoaja ja 2 aikuista; Hullujen Muulien retki 7.-8.12. 

osallistui 5 seikkailijaa, 3 tarpojaa ja 1 aikuinen. 
 

11.–13.1.2013 järjestettiin johtajiston retki Korvenkolkka-kämpällä, jonne osallistui 2 samoajaa, 4 

vaeltajaa ja 5 aikuista. 
 

Talvella Eräsusista osallistui Piirin talvileirille 20.-24.2. Helmelle yhteensä 7 partiolaista, joista 2 samoajaa, 

4 tarpojaa ja 1 seikkailija. 

  

Kesällä Eräsudet osallistuivat Tapiolan alueen Partiolaisten Tapiiri ry:n yhteiselle kesäleirille 24.-

31.7. Saari 2013. Eräsusista mukana oli 38 osallistujaa, joista 11 sudenpentua, 14 seikkailijaa, 9 

tarpojaa, 6 samoajaa, 2 vaeltajaa ja 4 aikuista. 
 

Vuonna 2013 järjestettiin kaksi vaellusta tarpojaryhmille, Dodot vaelsivat Nuuksiossa 3.-5.6. ja 

osallistujina oli 2 aikuista ja 3 tarpojaa. Tarpojaryhmä Piippoleväkotilot taas järjestivät vaelluksensa 

Kolilla 2.-6.8. osallistujina 7 tarpojaa ja 1 vaeltaja. 

 

2.3. Koulutustoiminta 

 

Koulutimme johtajistoamme vuoden aikana Pääkaupunkiseudun Partiolaiset ry:n 

järjestämillä kursseilla aktiivisesti.  Lisäksi hallitus päätti kerätä koulutusvastaavan johdolla 

lippukunnan koulutustietoja, jotta koulutusta voitaisiin aktiivisemmin kohdentaa sitä tarvitseville. 

Lisäksi Tapiirin ryhmänohjaajakurssilla oli kuusi lippukuntalaista osallistujina ja kaksi 

kouluttamassa. 

 

2.4. Kilpailutoiminta 

 

Tänä vuonna Eräsusista osallistui useita vartiota erilaisiin partiotaitokisoihin ja olimme yhdessä 

partiotaitokisassa pitämässä omaa rastia.  Kilpailutoiminta oli tänä vuonna erityisen aktiivista ja 

Eräsusista oli iso edustus monissa pääkaupunkiseudun kisoissa. 

 

Eräsusista oli mukana järjestämässä Espoon partiotuen sudenpentukilpailua Pinkkiä, johon 

osallistui myös 3 ryhmää, joissa yhteensä 9 sudenpentua, 3 seikkailijaa, 2 tarpojaa, 1 vaeltaja ja 1 

aikuinen. Lisäksi Eräsusien rastille osallistui 3 tarpojaa, 1 samoaja ja 5 aikuista. 

 

Partiotaitokilpailu Törmään 28.4. osallistui 3 ryhmää, joissa 7 seikkailijaa, 6 tarpojaa ja 2 samoajaa. 

Tarpojavartio oli vihreän sarjan kolmas. 

 

Partiokilpailu Ömeisin reissuun 10.-12.5. osallistui 2 samoajaa, 1 vaeltaja ja 2 aikuista. 
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Partiotaitokilpailu Espoon Vihreeseen 19.5. osallistui 1 vartio, jossa oli 7 tarpojaa.  

 

25.5. Järjestettyihin Kiven kannoilla partiotaitokilpailujen SM-kilpailuihin Jyväskylässä osallistui 5 

tarpojaa. 

 

 

Partiotaitokilpailu Espoon Punasessa oli Eräsusista 5 vartiota, joissa yhteensä  osallistujaa, 4 

seikkailijaa, 8 tarpojaa, 4 samoajaa, 3 vaeltajaa ja 1 aikuinen.  

 

Salapoliisikilpailu Hiipivään Haamuun 3.11. osallistui 4 kisavartiota, joissa oli 4 tarpojaa, 7 

seikkailijaa, 2 samoajaa, 4 vaeltajaa ja 3 aikuista.  Hiipivän Haamun palkintojenjakotilaisuuteen 

osallistui 2 seikkailijaa, 2 vaeltajaa ja 2 aikuista. 

 

 

2.5. Muu toiminta 

 

Mankkaan Eräsusien Yrjönpäiväjuhla järjestettiin 23.4. Osallistujia oli noin 50. 

Tapiirin kesäavajaisiin 21.5. osallistui 14 eräsutta. 

Mankkaan Eräsusista osallistui Kohtaamiseen, Piirin partioviikon tapahtumaan yhteensä 80 henkeä, 

joista 20 sudenpentua, 20 seikkailijaa, 10 tarpojaa, 5 samoajaa, 3 vaeltajaa, 7 aikuista ja 15 lasten 

vanhempaa.  

Lippukunta vastaanotti uusia jäseniä 21.8. Makasiinilla. Samalla pidettiin Mankkaan Eräsusien 

syyskauden avajaiset, joihin osallistui arviolta n. 100 henkeä. 

Espoon partio tuen järjestämään vimma viikonloppuun 8.-10.11. osallistui 4 samoajaa ja 1 vaeltaja. 

Mankkaan Eräsudet osallistui Tapiolan kirkon joulumyyjäisiin 30.11. ja myymässä oli 5 johtajaa. 

Mankkaan Adventtitapahtuma järjestettiin 1.12. Siellä letunpaistoon osallistui Eräsusista 3 johtajaa 

ja 3 tarpojaa. 

Eräsudet osallistuivat myös itsenäisyyspäivän lipunnostoon 6.12 Tapiolan kulttuuriaukiolla. 

Lippukuntalaisia oli mukana itsenäisyyspäivän jumalanpalveluksessa Tapiolan kirkossa. 

Lippukunnan lippu oli myös mukana lippukulkueessa. Tapahtumaan osallistui Eräsusista 3 tarpojaa, 

1 seikkailijaa, 2 samoajaa ja 4 aikuista.  

Eräsusien joulujuhla järjestettiin 11.12. Mankkaan koululla. Tapahtumaan osallistui yhteensä noin 

120 lippukuntalaista ja vanhempaa. 

 

2.6. Yhteistyötoiminta 

Mankkaan Eräsudet teki vuonna 2013 yhteistyötä muiden Tapiolan alueen lippukuntien 

kanssa ja osallistui Tapiiri ry:n (Tapiolan alueen partiolaiset) järjestämiin tapahtumiin. Eräsusilla oli 

myös edustaja yhdistyksen hallituksessa. 

 



MANKKAAN ERÄSUDET RY   Sivu 5 / 7  

Toimintakertomus vuodelta 2013   
 

Tapiirin RO-kurssille Edenissä 18.-20.10. osallistui 6 tarpojaa ja 2 aikuista kouluttajaa. Lisäksi 

Tapiirin Kesänavaus-tempaukseen 21.5. osallistui 14 eräsutta. Tapiiri järjesti 3.12. joulujuhlat, 

joihin osallistui 5 tarpojaa, 2 samoajaa, 1 vaeltaja ja 4 aikuista.  

 

Eräsudet olivat myös edustettuina muun muassa Espoon Partiotuen järjestämissä 

lippukunnanjohtajatapaamisissa sekä aluetapaamisissa.  Eräsusista osallistui myös Piirin 

lippukunnille 19.-20.10. järjestämään LPK2030 tapahtumaan 2 aikuista ja 1 vaeltaja. 

 

Lisäksi Eräsusista oli 9 johtajaa auttamassa Mankkaan Lionsien tapahtumassa Snow de Mankkaan 

3.3. järjestämässä ulko-ohjelmaa ja letunpaistoa. 

 

 

 

 

 

2.7. Tiedotustoiminta 

 

Mankkaan Eräsusien tiedotuslehti Mesikämmen ilmestyi vuoden aikana 4 kertaa. Lehden 

päätoimittajana ja taittajana toimi Ville Vuorenmaa. Mesikämmenen tekoon osallistuivat johtajat ja 

ryhmät 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 lippukunnan 

sähköpostilistojen kautta. Lisäksi jokaisen ryhmän vanhemmilla on oma sähköpostilista, joka 

helpottaa ryhmien sisäistä viestintää. 

 

Lippukunnalla on myös omat kotisivut osoitteessa www.erasudet.fi. Siellä julkaistiin ajankohtaisia 

tiedotuksia, päivittyvä toimintakalenteri, lippukuntalehti Mesikämmenen numerot sekä kuvia 

tapahtumista. Sivut palvelivat hyvin lippukunnan ulkoista viestintää. 

 

Mankkaan Eräsudet järjesti myös 3 ryhmäkohtaista vanhempainiltaa 2013, joissa käytiin läpi uusia 

ryhmiä koskevia asioita ja käytiin läpi ryhmien kuulumisia vanhempien kanssa. 8.9. järjestettyihin 

vanhempainiltoihin osallistui 20 vanhempaa ja 3 johtajaa sekä 9.10. järjestettyyn vanhempainiltaan 

3 johtajaa ja 10 vanhempaa. 

 

Vuoden 2013 aikana oli käytössä myös sähköinen kuukausikirje, jonka avulla tiedotettiin 

lippukuntalaisten vanhemmille kaikista tärkeistä tulevista tapahtumista. Kuukausikirje lähetettiin 

sähköpostilla ja julkaistiin lippukunnan kotisivuilla. 

 

Lippukunnan kotisivujen intranet toimii johtajiston viestintäkanavana ja sinne päivitettiin muun 

muassa hallituksen kokousten pöytäkirjat. 

 

Kaikille uusillekin johtajille tehtiin etunimi.sukunimi@erasudet.fi -sähköpostiosoitteet, joita 

käytetään lippukunnan asioissa. 

 

Lippukunnalla on olemassa myös matkapuhelinliittymä, jonka numero on 0465413080. 

Lippukunnan puhelin on mukana tapahtumissa, muuna aikana se on lippukunnanjohtajalla.  
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3. Toimintaympäristö            

 
3.1. Hallinto 

 

Mankkaan Eräsudet ry:n kevätkokous pidettiin 27.3.2013 Mankkaan Makasiinilla, jossa 

vahvistettiin edellisen vuoden toimintakertomus ja tilinpäätös. 

 

Syksyllä 2012 järjestetyssä syyskokouksessa valittiin hallituksen puheenjohtajaksi ja 

lippukunnanjohtajaksi Alex Virtanen. Muiksi hallituksen varsinaisiksi jäseniksi valittiin Satu 

Heinonen, Emil Lehmonen, Minna Vääräniemi, Antti Vuorela, Suvi Attila, Kirsi Sipilä ja Ville 

Vuorenmaa. 

 

Hallitus kokoontui aktiivisesti noin kuukauden välein. Hallituksen kokoukset toimivat lippukunnan 

päättävänä elimenä, ja kaikilla johtajilla oli osanotto-oikeus kokouksissa.  

 

Syksyllä järjestettiin syyskokous 10.12.2013, jossa valittiin uusi lippukunnanjohtaja ja hallitus 

vuodelle 2014. 

 

3.2. Vanhempaintoiminta 

 

Vuonna 2013 Eräsusien toiminnassa oli mukana aktiivisia lippukuntalaisten vanhempia jotka olivat 

auttamassa useammilla retkillä ja mukana Kohtaamisessa. Tämän lisäksi vanhempien ja vanhojen 

lippukuntalaisten perustama Kilta on kokoontunut säännöllisesti vuoden aikana suunnitellen 

toimintaansa. 

 

 

 

3.3. Kokoontumistila 

 

Kokoontumistilana toimi vuonna 2013 Mankkaan Makasiini. Espoon kaupunki luovutti Makasiinin 

Eräsusien käyttöön maksutta kahdeksi illaksi viikossa. Tila oli käytössämme tiistaisin ja 

keskiviikkoisin kello 17–21. Lisäksi käytössämme oli keskiviikkoisin kello 17–21 samassa 

pihapiirissä sijaitseva Espoon kaupungin hallinnoima tila Mankkaan Asukaspuisto (Väentupa). 

 

3.4. Kalusto 

 

Mankkaan Eräsudet huolsi leirikalustoaan vuonna 2013. Lippukunnalle hankittiin syksyllä uusi 

maavaate 10h-telttaan, johon saimme avustusta Mankkaan Lions - clubilta. Järjestimme varaston 

sopimaan paremmin nykyiseen tilaan varastotalkoissa; 11.6. järjestettiin varastonsiivoustalkoot, 

johon osallistui 4 johtajaa ja 25.8. kalustonsiivouspäivä johon osallistui 1 aikuinen, 3 vaeltajaa ja 3 

tarpojaa.  

 

Kalustoa säilytettiin Mankkaan Makasiinin ja Väentuvan välissä sijaitsevan varastorakennuksen 

varastohäkeissämme. Kokouksissa käytössä olleita tarvikkeita säilytettiin Mankkaan Makasiinilla 

käyttöömme osoitetuissa kahdessa kaapissa. 



MANKKAAN ERÄSUDET RY   Sivu 7 / 7  

Toimintakertomus vuodelta 2013   
 

3.5. Talous ja varainhankinta 

 

Mankkaan Eräsusien taloudenhoitajana vuonna 2013 toimi Antti Vuorela. Kaikki kulukuitit 

hyväksytettiin hallituksen kokouksissa ja päätökset hankinnoista tehtiin yhteisesti hallituksen 

kokouksissa. 

 

Vuonna 2013 Mankkaan Eräsudet sai toiminta-avustuksia Espoon kaupungilta 4000 euroa sekä 

Tapiolan seurakunnalta 625 euroa.  

 

Saimme myös 218 euron kohdeavustuksen uuden maavaatteen hankintaan Mankkaan Lions-

clubilta. Lisäksi Espoon kaupunki myönsi kesällä 2013 järjestetylle tarpojien vaellukselle 200 euroa 

kohdeavustusta. 

 

Omatoimista varainhankintaa harjoitettiin ahkerasti. Johtajisto järjesti letunpaistoa Mankkaan Lions 

– clubin Snow de Mankkaa tapahtumassa ja Mankkaan Seuran Joulutapahtumassa. Tapiolan kirkon 

joulumyyjäisissä Mankkaan Eräsusilla oli oma myyntipöytä. Suomen Partiolaisten joulukalentereita 

Eräsudet myivät tänä vuonna huimat 1083 kappaletta. 

 

4.1 Toimintakerrat vuoden aikana 
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Retki-

vuorokaudet 

44 99 108 42 32 21 346 

Leiri- 

vuorokaudet 

45 98 79 50 14 42 328 

Päiväkisa-

vuorokaudet 

9 17 27 5 5 9 72 

Yökisa-

vuorokaudet 

0 4 8 8 4 3 27 

Muut päivä-

tapahtumat 

52 28 22 14 16 31 163 

Kokousten 

kävijämäärät  

1648 1248 639 288 151 389 4363 

Yhteensä 1798 1494 883 407 222 495 5299 

 


