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Pääkirjoitus
Kesäloma lähenee uhkaavalla vauhdilla ja pian ovat tämän kevään viimeiset kokoukset jo takana päin. Mutta sehän tietää vain hyvää: lippukuntamme oma kesäleiri Myllyjärvellä odottaa. Ikioma sopivan kokoinen leiri onkin mukavaa vaihtelua monen suurleirin jälkeen. Vuonna 2004 on sitten taas Suomen partiolaisten suurleiri Tarus Padasjoella,
jonne on tulossa ainakin 13000 partiolaista. Nyt
pitää ottaa kaikki ilo irti omasta leiristä ja kesästä! Haluan jo tässä vaiheessa kiittää kaikkia leirin suunnitteluun osallistuneita henkilöitä: Olemme loistotiimi!
partiovasemmalla,
Antti Vuorela, Päätoimittaja
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Juoruja
-Suvi on saanut nahkasolkensa, eli suuret onnittelut uudelle Mankkaan
Eräsusien partiojohtajallemme!
-Erään ylpeän uuden partiojohtajan esitellessä nahkasolkea kotona,
pikkuveli kysyi äidiltä: ”Kun se nyt on johtaja, niin asuuko se vielä
meillä…?”
-Laura saa lakin, eli onnea uudelle ylioppilaalle! Nyt ei enää päätä palele!
-Olettekos muuten huomanneet, että lihanleikkaajat kokoontuvat joka
Valpurin päivä tähtitornimäelle? Merkkinä kokouksesta on mustavalkoinen
lihanleikkaajan lätsä ja joillakin vielä vihreä lasiesine kainalossa.
-Kerkkäkirjoja on jaossa, jemmaa pitää Sofia. On videokin, josta ei löydy
Eräsusia kovin montaa, sitä taas jemmailee Heinä. Laura ainakin löysi
itsensä kirjasta; muistuttaa kuulemma muurahaista tai jotain musteläiskää
monituhansisen joukon seassa.
-Oxa muuttuu freesimmäksi, uhattuaan muuttavansa Friisilään. Nyt se on
joku arabi Arabianrannassa ja aika hulppeassa ympäristössä asuukin.
-Pietari soitteli ja kysyi moniko haluaa tehdä oman puukon.
Lippukuntalaiset ovat innostuneet asiasta ja joku halusi tehdä sapelin.
Kannattanee kuitenkin ensin aloittaa pienemmästä, sillä miehen pituinen
teräase saattaisi pilkottaa pahasti vyölläkin. Tosin se piirtää kivan jäljen
hiekkaan.
-Vaellus aikaistui, sillä Oxa haluaa ruokkia Lapin hyttysiäkin. Kuuluu
kaiketi Maailman Luonnon Säätiön uhanalaisiin? Uusi vaellusajankohta on
14.7 ja paluu kymmentä päivää myöhemmin. Oxa kertonee asiasta lisää.
-Lippukuntaretkellä innostuttiin lippukunnan omasta fleesestä. Hinta, 30
Euroa, oli vain hiukka hulppea, mutta ehkäpä syksyllä kuitenkin saadaan
vaatetta, kun säät taas viilenevät.
-Lippukunnan retki oli järjestetty kuulemma yhteistyössä uimaliiton kanssa,
sillä säästä päätellen moni suoritti uimamaisterin tutkinnon
kuivakelluntaosuuden Mylliksen maastossa.
Kokosi Heinä
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Kevätretki Myllyjärvelle 16.- 18.5.2003
Tämän kevään lippukuntaretkemme suuntautui Nuuksion Myllyjär-

ven rannalla olevalle PäPa:n kämpälle, jossa pidetään myös kesäleirimme. Retken yhteydessä tarjoutui siis mahdollisuus samalla tutustua leiripaikkaan ja olosuhteisiin. Retki alkoi sateisissa merkeissä ja
oikeastaan koko leirin ajan (sunnuntaita lukuun ottamatta) satoi hiljalleen vettä. Tunnelmaa se ei kuitenkaan latistanut ja viitisentoista innokasta sudenpentua ja vartiolaista viettivät hauskan viikonlopun
yhdessä temmeltäen. Riihityksiä pidettiin ja monet
uudet vartiolaiset suorittivat jo kolmannen luokan.
Retken mainioista muonista suuri kiitos Sofialle! Kaiken kaikkiaan retki oli onnistunut
muuten kuin sään osalta. Toivottavasti kesäleirillä sää suosii meitä
Antti Vuorela
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Kirput
Kirppulauma on ollut tosi aktiivinen poikasudenpentulauma. Syksystä
vetäjinä toimineet Oxa ja Heinä ovat olleet helisemässä nuorien leijonien
kanssa. Varsinaista kirppusirkusta onkin meno ollut.
Pikkuhukasta on tehty valtaisa osa, ja hukka merkkiäkin on jo aloiteltu.
Kirppuja on ollut kokouksissa vaihteleva määrä, viidestä yhdeksään, mutta aktiivisuutta toiminnassa sitäkin enemmän. Lupaukset on jo annettu ja
huivi jokaisella, eli aitoja Eräsusia koko joukko.
Milloin on pyöräilty krossirataa, tehty siipirattaita, etsitty aarretta, opeteltu ensiapua ja puukon käyttöä. Nuotiokin syttyy. Kartalla on eksytty monesti ja kompasikin pysyy oikein päin – aika monella. Tietovisat ovat kiinnostaneet, kuten Kimin hymykin. Linnunsyöttölaite tehtiin ja tunnistettiin
tipuja. Kamera on tullut tutuksi, rinkan pakkaaminenkin. Salakielisanomia
on purettu ja aarrekarttoja piirrelty. Purjehdittu on muiden samanhenkisten kanssa. Siis kaikkea jännää, mitä sudenpennut normaalistikin
tekevät, paitsi tietenkin Kirppujen tarmolla.
Ensi syksynä saatetaan ottaa mukaan myös uusia sudenpentuja, jos
samanhenkisiä, rajuja ja uteliaita poikia löytyy Mankkaalta lisää. Tähän mennessä vauhti näyttää vain kiihtyvän, mutta sekö muka haittaisi. Osaavaa porukkaa.
Vielä on merkkauttamatta polkupyörät Nihtisillassa, kunhan velosipedit vain saisivat lailliset varusteensa, ettei kenenkään tarvitse
taluttaa polkukameliaan takaisin setä sinisen luota. Vaan sekin vielä
toteutetaan!
Maan mainioiden kirppujen edustaja,
Heinä
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Myllyjärven kesäleiri 9.6.-13.6.2003
Lähtö kesäleirille on maanantaina 9.6. kello 10.00 Väentuvalta. Vanhempien apua pyydetään kuljetuksissa (voi ottaa yhteyden Jarmo Heinoseen
p.502 2814). Leirikokkina toimii muun muassa Sofia ja Laura, joiden
maankuuluja herkkuja nautimme jo Kerkällä, Oxa auttaa keittiössä, minkä
leirinjohdoltaan ehtii. Jussi ja Hepe vastaavat vartiolaisten ohjelmista, Jenni ja Tuullikki su-denpentujen. Antti suunnittelee koko lippukunnan vaelluksen. Heinä auttaa missä tarvitaan.
Leiri päättyy perjantaina 13.6. kello 12.oo, jonka jälkeen leiriläiset on haetta-vissa Myllyjärven parkkialueelta. Vierailupäivä on perjantain, siis
sama päivä kuin leiri päättyy. Siis kaikki vartiolaiset ja sudenpennut.
Vaeltajat ja vartion-johtajat jatkavat vielä yhden päivän leireilyään, mutta
siirtyvät pois Myllyjärven alueelta Haukkavuoren maastoon.

Myllyjärven kämppä
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Leiriläiset majoittuvat teltoissa, joten yöpymisvälineet kannattaa olla sen
mu-kaiset. Lippukunnan retki oli 16.5.-18.5.2003 samassa paikassa kuin
tuleva kesäleiri, eli alueeseen ja Myllyjärven varusteisiin on tuore tuntuma.
Leirimaksu on 50€ joka maksetaan ilmoittauduttaessa (viimeistään
28.5.2003) oheista lomaketta käyttäen. Palauta omalle johtajallesi.

Ilmoittautumislomake
Annan ______________________________luvan osallistua Mankkaan
Eräsusien kesäleirille 9.6.-13.6.2003 Myllyjärvelle.
Yhteystiedot leirin aikana _____________________ p._______________
Huomioitavaa (allergiat tai vastaavat):
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________

Huoltajan allekirjoitus________________________________________
Kuljetukset
Voimme tarjota kyydin, mukaamme mahtuu _____ reipasta pariolaista
Tarvitsen kyydin

(Tiedon kuljetuksista voi palauttaa myös 040 536 1437 tai 502 2814/
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Johtajiston yhteystiedot:
Ahtiluoto Asko

040-5495308

ass_co2000@yahoo.com

Attila Suvi

040-842 75 26

suviksi@yahoo.com

Asikainen Jussi

050-4145710

jussi24788@hotmail.com

Heinonen Jarmo

040-536 1437
502 2814

jarmo.heinonen@laurea.fi

Järvisalo Henri

050-547 0671

hepej@suomi24.fi

Rännäli Tiia

040-506 8184

tiia.rannali@paperipalvelu.fi

Valli Laura

050-540 5077

laura.valli@luukku.com

Virtanen Sofia

050-328 8238

sofia_eleonoora@hotmail.com

Vuorela Antti

040- 708 3120

antti.vuorela@saunalahti.fi

Kokousajat, kokoukset keskiviikkoisin:
Klo:

Sali1

Sali2

18.00 - 19.00

Tyttösudenpennut

Poikasudenpennut

19.00 - 20.00

Tyttövartiolaiset

Poikavartiolaiset

20.00-
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