Mesikämmen

Partiolippukunta Mankkaan Eräsudet ry:n tiedotuslehti

1/2007



Mesikämmen 1/2007

Mesikämmen on partiolippukunta
Mankkaan Eräsudet ry:n virallinen
tiedotuslehti.
Painos: 90 kpl
Painopaikka:
Tapiolan seurakunnan monistamo
Päätoimittaja:
Suvi Attila
Kansi:
Tuulikki Seppälä
Tämän lehden toimittivat:
Jenni Asikainen
Suvi Attila
Ella Uppala
Jarmo Heinonen
Maarit Alkula
Kati Solansuu
Laura Pesonen
Tiina Solansuu
Mankofantit
Alex Virtanen

Partiolippukunta
Mankkaan Eräsudet ry.
Perustettu: 1994
Jäsenistö:
Tyttöjä ja poikia, noin 90 henkeä
Kolo:
Mankkaan Makasiini
Vanhan-Mankkaan kuja 2C
Internet-sivut:
www.lpk.partio.fi/papa/mes
Salasana intranettiin:
Lippukunnanjohtaja:
Antti Vuorela
antti.vuorela@iki.fi
040-7083120

Sisällys
Pääkirjoitus

3

Tulevia tapahtumia

4

Lippukuntaretkestä infoa

5

Ryhmien esittelyt

6-11

Sarjakuva

12-13

Horoskooppi

14-15

Lpkj:n haastattelu

16

Juoruja

17

Tunnelmia joulujuhlasta

18-19

Tehtäviä

20-21

Retkiruokasivu

22

Jatkotarina

23

Johtajiston yhteystiedot ja kokousajat

24

Kalenteri
23-25.3.2007
30.3-1.4.2007
13-15.4.2007
22.4.2007
23.4.2007
29.4.2007
4-6.5.2007
3-8.6.2007
9-10.6.2007
16.-20.6.2007
1.8.2007

Lippukunnan kevätretki
Tapiirin Vj-kurssi
Tapiirin riihitys
Paraati
Yrjönpäiväjuhla
Sudenpentuosaston retki
Vartio-osaston retki
EPT:n vaeltajaleiri
SP:n Suurjuhla, Tampere
Kesäleiri Nostalgia
Partio 100 vuotta

Mesikämmen 1/2007



Pääkirjoitus
Vuosi vaihtui sateisesti ja vuodenaikaan
nähden lämpimästi. Tätä kirjoittaessa on
onneksi lunta maassa ja pakkastakin juuri
sopivasti ulkoleikkeihin ja –urheiluun.
Uuden päätoimittajan pestini varjolla
on Mesikämmentä tarkoitus kehittää
nykyisestä informaatiosisältöisestä lehdestä
hieman kevyempään, viihteellisempään ja
käytännöllisempään suuntaan. Toimitus
on tätä nykyä lähinnä vaeltajaryhmä
Mankofantit, ja olemme käyttäneet
muutamia kokouksia lehden sisällön
ideointiin, luonnosteluun ja toteutukseen.
Tämän lehden sivuilta löytyy mm.
ruokaohjeita käytännön retkikokkaushetkiin,
jännittävän
ja
mukaansatempaavan
jatkotarinan ensimmäinen osa, sarjakuva
sekä horoskooppi ja tehtäviä. Palautetta
uudistetusta sisällöstä otan mielelläni
vastaan esimerkiksi sähköpostilla.
Eräsusien kevätkausi on alkanut muutolla
Makasiiniin Väentuvan remontin tieltä.
Muuttamassa tavaroita oli kourallinen
reippaita Eräsusia. Uudet tilat ja osalla
ryhmistä uudet kokousajat tuntuvat toimivan
hyvin käytännössä, ja ryhmät pyörittävät
ohjelmaansa normaalilla tavalla.
Vuosi 2007 on Eräsusien osalta erityisen
tapahtumarikas. Partion 100-vuotisjuhlaa
vietetään Tampereella kesäkuun toisena
viikonloppuna. Viikon tauon jälkeen
kevätkausi huipentuu Tapiolan alueen
lippukuntien kesäleiriin, Nostalgia 07:ään
kesäkuun puolessa välissä. Ennen leiriä
ehtii kuitenkin mm. lippukuntaretkellä (lisää

sivulla 5) ja pienemmillä retkillä päästä
luonnon helmaan partiokavereiden kanssa.
Tästä
lehdestä
saa
hyvän
kuvan
lippukunnastamme,
sillä
jokaisesta
toimivasta ryhmästä löytyy esittely. Myös
lippukunnanjohtajamme
on
vastannut
kiperiin kysymyksiin sivulla 16.
Pakkasen vauhdilla lauhtuessa viimeistelen
tämän lehden jotta pääsemme sitä
kopioimaan.
Partiorikasta kevättä kaikille!
~*Suvi*~
Suvi Attila
Päätoimittaja
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Tulevat tapahtumat
Muistathan että Suurjuhlaan Tampereelle
viimeinen ilmoittautumispäivä on 23.3,
lippukunnan yhteinen linja on valita paketti
A. Kuljetusmaksu on 10€/hlö.
Lippukuntaretki järjestetään maaliskuun
lopulla. Lisää tietoa seuraavalla sivulla.
30.3.-1.4 järjestetään Tapiirin VJ-kurssi.
Jokainen vartionjohtajaikäinen koulutusta
kaipaava on tervetullut kurssille.
Tapiirin
Riihitys
järjestetään
13.15.4. Riihitykseen voivat osallistua
kaikki vartioikäiset Tapiolan alueiden
lippukuntalaiset. Riihitys on tavallaan
nykyisen
vartio-ohjelman
loppukoe.
Riihityksessä toteutetaan viikottaisessa
vartio-ohjelmassa toteutettuja suorituksia
ja vietetään aikaa yhdessä vartion kanssa.
Kaikki johtajat, jotka eivät ole riihittämässä,
voivat ilmoittautua järjestäjiksi esimerkiksi
rastimiehiksi. Yhteydenotot Antille.
21.4
on
vartioille
suunnattu
partiotaitokilpailu Espoon Vihree.
22.4 on Pääkaupunkiseudun Partiolaisten
Paraati
Helsingissä.
Mahdollisimman
runsaslukuinen lippukunta olisi hieno
edustus!

Tänä vuonna Yrjönpäiväjuhla järjestetään
lippukunnassamme ensimmäistä kertaa.
Juhla on maanantaina 23.4. Pyhä Yrjänä
on partiolaisten suojeluspyhimys, ja
yrjönpäiväjuhlistus liittyy partioviikkoon,
joka on viikko 17. Koko sillä viikolla voi
pitää koulussakin partiohuivia!
Viikolla
17
on
lippukunnassamme
vanhem-painviikko. Käytännössä tämä
tarkoittaa sitä, että ryhmät (sudenpennut ja
vartiolaiset) toivottavat kaikki vanhemmat
tutustumaan ryhmiensä toimintaan tiistaina
24.4 sekä keskiviikkona 25.4, riippuen siitä,
milloin oma kokous on.
Huhtikuun lopussa 29.4. järjestetään
sudenpentuosaston päiväretki Nuuksioon.
Kaikki sudenpennut ovat tervetulleita
mukaan. Lisää tietoa saat omalta
laumanjohtajaltasi.
Vartio-osaston retki pidetään 4.-6.5.
Vartio-osaston retki on pidempi kuin
sudenpentuosaston, ja vastaa hieman
suuremmassa mittakaavassa ryhmien omia
retkiä. Ensi syksynä jokaisen ryhmän on
tarkoitus järjestää oma retki.
12.-13.5
on
vaeltajille
suunnattu
partiotaitokisa.
Lisää
tietoa
saat
valtermannilta myöhemmin.
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Lippukuntaretki
...lähtölaskenta on jo käynnistynyt...
Eräsusien kauan odotettu kevään lippukuntaretki Nuuksion
Korvenkolkkaan lähestyy huimaa kyytiä!
Retken ajankohta on 23-25.3.2007

“Eräänä päivänä herra Q heräsi ja katsoi kuten tavallista
kelloonsa. Se näytti... MITÄ, hänen kultainen vanha
isoisoisoisoisältään peritty vanha renessanssin aikainen keräilyharvinaisuus oli POISSA!
Mitä tämä tarkoittaa? Missä kello on? Kuka on kaiken takana?
Onko se Taloudenhoitaja? Kokki? Salainen rakastajatar? Vai kenties joku
muu!?!”
Herra Q pyytää teitä kaikkia auttamaan!
Arvoitus on ratkaistava...

More information coming soon!!!
Retken vastaava Jenni Asikainen, ajenni@luukku.com tai 040-4194206,
vastaan mielelläni kaikkiin kysymyksiin!
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Ryhmäesittelyssä Laiskiaiset
1.Ryhmän nimi: Laiskiaiset (lauma)
2. Ryhmän koko: 20 tyttösudaria + 2 johtajaa
3. Mistä asti ryhmä on toiminut? Syksystä 06
4. Keski-ikä (johtajat mukaan lukien): 8,5 vuotta
5. Ryhmäläisten ikähaarukka? 7-9
6. Koska olitte viimeksi retkellä? Marraskuussa
7. Mitä merkkejä/luokkia olette suorittaneet? Pikkuhukan
8. Kuvaile ryhmää kolmella adjektiivilla. Kovaääninen, reilu, riehakas.
9. Mitä meinaatte tehdä partiossa tänä vuonna? Retkeillä, suorituksia ja merkkejä.
10. Minkälainen olisi unelmaretkenne/leirinne? Aurinkoinen kesäretki (uintia, telttailua).
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Ryhmäesittelyssä Kirput
1.Ryhmän nimi: Kirput
2. Ryhmän koko: 18
3. Mistä asti ryhmä on toiminut? Nykyisellä kokoonpanolla viime syksyn alusta.
4. Keski-ikä (johtajat mukaan lukien): 14
5. Ryhmäläisten ikähaarukka? 7-10 vuotta
6. Koska olitte viimeksi retkellä? Ei vielä retkiä (pari oli lpk-retkellä).
7. Mitä merkkejä/luokkia olette suorittaneet? Pari suorittanut pikkuhukan, ja ovat
suorittamassa hukkaa, muut vielä pikkuhukkaa.
8. Kuvaile ryhmää kolmella adjektiivilla. Riehakas, hauska, äänekäs.
9. Mitä meinaatte tehdä partiossa tänä vuonna? Opetella puukon käyttöä, retkiä, opetella
hyödyllisiä sääntöjä/juttuja.
10. Minkälainen olisi unelmaretkenne/leirinne? Hyvää ruokaa. Eläinten jälkiä. Nähdä
jonkinlainen eläin.
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Ryhmäesittelyssä Puumat
1.Ryhmän nimi: Puumat (vartio)
2. Ryhmän koko: 6 + 4
3. Mistä asti ryhmä on toiminut? Syksystä 2006
4. Keski-ikä (johtajat mukaan lukien): 11,8v.
5. Ryhmäläisten ikähaarukka? 10-11v.
6. Koska olitte viimeksi retkellä? Vain lippukuntaretkellä.
7. Mitä merkkejä/luokkia olette suorittaneet? Ei vielä mitään.
8. Kuvaile ryhmää kolmella adjektiivilla. Villi, outo, meluisa.
9. Mitä meinaatte tehdä partiossa tänä vuonna? Suoritetaan 3-luokka ja ainakin 2
taitomerkkiä, oma retki ym.
10. Minkälainen olisi unelmaretkenne/leirinne? Mennä tosi pitkälle ulkomaanretkelle
johonkin aurinkoiseen paikkaan, ottaa aurinkoa, kerätä simpukoita.
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Ryhmäesittelyssä Ahmat
1.Ryhmän nimi: Ahmat (vartio)
2. Ryhmän koko: 10 + 2 johtajaa
3. Mistä asti ryhmä on toiminut? 2005 syksystä lähtien
4. Keski-ikä (johtajat mukaan lukien): 11,8
5. Ryhmäläisten ikähaarukka? 10-13v.
6. Koska olitte viimeksi retkellä? Syksyllä
7. Mitä merkkejä/luokkia olette suorittaneet? Osa 3. luokkaa, lehdentekijä, valokuvaaja.
8. Kuvaile ryhmää kolmella adjektiivilla. Verenhimoinen, hyperaktiivinen ja äänekäs
9. Mitä meinaatte tehdä partiossa tänä vuonna? 2. ja 3. luokat
10. Minkälainen olisi unelmaretkenne/leirinne? Mahdollisimman pitkä + hyvä sää.
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Ryhmäesittelyssä Nokkaeläimet
1.Ryhmän nimi: Nokkaeläimet (vartio)
2. Ryhmän koko: 7 kpl :)
3. Mistä asti ryhmä on toiminut? Vuoden 2005 alusta asti.
4. Keski-ikä (johtajat mukaan lukien): 12,9
5. Ryhmäläisten ikähaarukka? 11-12
6. Koska olitte viimeksi retkellä? Vartion voimin ei ikinä. Ryhmäläiset ovat kuitenkin olleet
lippukuntaleireillä.
7. Mitä merkkejä/luokkia olette suorittaneet? Raamattu, inkkari, uinti, muutama leipuri ja
suunnistusmerkki. Ryhmässä on 2. ja 3. luokan suorittajia.
8. Kuvaile ryhmää kolmella adjektiivilla. Sekava, suulas ja sujuva eli SSS <3
9. Mitä meinaatte tehdä partiossa tänä vuonna? Suorittaa muutama merkki ja lähteä retkelle.
10. Minkälainen olisi unelmaretkenne/leirinne? Semmoinen, mistä kaikille jää hyvä mieli.
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Ryhmäesittelyssä Mankofantit
1.Ryhmän nimi: Mankofantit
2. Ryhmän koko: n. 1+7 henkilöä plus maskottihiiri
3. Mistä asti ryhmä on toiminut? syksystä 2006
4. Keski-ikä (johtajat mukaan lukien): 15,25
5. Ryhmäläisten ikähaarukka? 13-24
6. Koska olitte viimeksi retkellä? Omalla retkellä viime syksynä, sen jälkeen
lippukuntaretkellä isänpäiväviikonloppuna.
7. Mitä merkkejä/luokkia olette suorittaneet? Ei mitään vielä.
8.
Kuvaile
ryhmää
kolmella
adjektiivilla.
Hilpeä,
persoonallinen,
paras.
9. Mitä meinaatte tehdä
partiossa tänä vuonna?
Suorittaa
valvomisja
pelililja,
toimittaa
Mesikämmentä, osallistua
kesäleirille ja suurjuhlaan.
10. Minkälainen olisi
unelmaretkenne/leirinne?
Sopivasti tekemistä, rentoa
meininkiä ja hauskaa
yhdessäoloa.
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horoskooppimerkit tähtitaivaalla
Miltä ne näyttävät ja miten ne löytää (vai löytääkö ollenkaan?)
Eteläisen taivaan kuviot eivät näy Suomesta käsin. Pohjoisen taivaan merkit ovat näkyvillä
ympäri vuoden.
Oinas

Jousimies

21.3-20.4

23.11-21.12

Pohjoinen taivas

Eteläinen taivas

Kevättaivas
Leijona
23.7-23.8

Härkä
21.4-20.5
Pohjoinen taivas

Eteläinen taivas
Neitsyt
24.8-22.9

Eteläinen taivas
Kauris
21.4-20.5
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Horoskoopin eläinradan tähtikuvioiksi sanotaan niitä kuvioita, joiden läpi aurinko kulkee
vuoden aikana. Oma merkki riippuu siitä, missä merkissä aurinko oli syntymän aikaan.
Ajat, jotka aikoinaan määriteltiin, eivät enää pidä paikkaansa, sillä tähtitaivaan asento on
muuttunut niistä ajoista. Lisää tietoa löytyy www.ursa.fi.
Kalat

Krapu

20.2-20.3

22.6-22.7

Pohjoinen taivas

Kevättaivas
Eteläinen taivas
Skorpioni
23.10-22.11

Kaksoset
21.5-21.6
Pohjoinen taivas
Vaaka
23.9-22.10
Eteläinen taivas
Syystaivas
Vesimies
21.1-19.2
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Lippukunnajohtajan haastattelu
- Aavistitko partioon liittyessäsi päätyväsi
lippukunnanjohtajaksi?
Enpä tainnut..
- Kuinka monella kielellä osaat sanoa
olevasi partiolainen?
Kolmella
- Keksi runo, jossa käytät kolmea
partioslangin sanaa
Sudenpentu parkuu
Vartiolainen riehuu
Johtaja kiehuu
- Mitkä ovat kolme tärkeintä esinettä
retkellä?
Kamera, läppäri ja tyttöystävä ;)
- Tapaat ulkoavaruudesta tulleen olion.
Millä solmulla neuvot häntä sitomaan
aluksensa kiinni?
Merimiessolmulla, käännytys partiolaiseksi
alkaa heti
- Lisäisivätkö lööpit Mesikämmenen
levikkiä?
Totta kai! Voinkin antaa tässä yhden
kuuman lööpin: Ketyillä kysyntää Mesissä,
hylätäänkö Hasit?
- Mikä on paras partiomuistosi?
Kyllä viime kesän kesäleiri, ja viimeisen
yön melonta aamuauringossa oli mahtavaa.
- Mikä on parasta Mankkaalla?
Kolomme Makasiini, tietty!
-Heräät keskeltä tuntemattomia
partiolaisia. Mitä on tapahtunut ja mitä
tapahtuu seuraavaksi?

Jamboreen ulkomaalaiset partiolaiset ovat
kaapanneet suomalaisen sinisilmäisen
blondin (Kiitos Heinä ;) mutta onneksi
Hanski tulee hakemaan omansa takaisin!
- Asteikolla 1-10, kuinka
tupuhupulupumainen olet?
Ehkä 4, en koe omistavani kolme päätä.
- Jatka virkettä: Mankkaan Eräsusien
partiokevät 2007 tullaan aina muistamaan
koska…
… Nostalgiaa on ilmassa!
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Juoruja
- Lippukunnanjohtajan apulaisesta (alpkj)
Suvista tuli julkkis, sillä hänet oli kuvineen
ja haastatteluineen esitelty City –lehden
Areena palstalla. Suvi löytyi haastateltavaksi
Baarikärpäsestä. Ei selvinnyt onko Suvin
pääkonttori myös kyseisessä paikassa, mutta
ainakin serviisi on tosi upea.
- Näpistelyt kannattaa jättää tyystin, sillä
Jussimme kunnostautuu nykyisin upean
uniformun kantajana ja napsii pitkäkyntiset
liikkeistä ja juhlista. Onnea Jussille ja
uudelle aluevaltaukselle!
- Uusi johto hoitaa hallitusvastuuta suuren
kansansuosion saaneessa vuosikokouksessa.
Antti pitää lippua korkeimmalla, kuten
ennenkin, vaikka yrittikin lakeihin ja
asetuksiin vedoten vetäytyä kaksivuotisesta
pestistään. Pitääköhän lippukunnan sääntöjä
muuttaa siten, että tehdään Antista lpkj
seuraaviksi kymmeneksi vuodeksi.
- Tilinpäätöstä on harvemmin rakennettu
kolmessa viikossa, mutta joskus onnistuu
kun on oikein kiire. Mitä ehtisi, jos ei olisi
viime tinkaa? Näillä nopeuksilla ei vielä
kuitenkaan voisi perustaa lippukunnalle
omaa tilitoimistoa.
Ensiapukurssin
osanottajamäärästä
päätellen lippukunnassa on yllättäen
ilmennyt
paljon
tautitapauksia.
Voikohan ensiapukurssilta olla poissa

lääkärintodistuksen perusteella? No ainakin
vetäjä voisi kirjoittaa sen todistuksen.
- Kahden kerroksen väkeä on toiminut
hyvin, eli Makasiinin paksujen seinien
sisällä on onnistunut kahden ryhmän
kokoontumiset samanaikaisesti. Joku väitti,
että kahden äänen resonoidessa ne kumoavat
toisensa. Ymmärtämättä täysin edellistä,
lienee kyse siitä, että jos sudenpentu kirkuu
ja vartiolainen möykkää samanaikaisesti,
ääni ei kuulu ulos Makasiinista. Pitänee
patentoida idea.
- Joku valitti että Makasiinille johtava mäki
on liukas. Ainakin liukumäen kohdalta
kokeillen tuli neljästi alas, ennen kuin pääsi
perille. Mukavaa kuitenkin, että kolon
ovelta lähtee kuntorata.
Vanhaan
Väentupaan
verrattuna
Makasiinin kiviseinässä on eittämättä yksi
hyvä puoli: muurista ei hiiret nakerra läpi.
Tosin sitten jos nakertaa, en halua olla
katsomassa minkä kokoinen hiiri sieltä on
tulossa.
- Jotkut eivät ole vielä huomanneet,
että kokoontumistila siirtyi Väentuvalta
Makasiinille puolen vuoden korjaussession
ajaksi. Sitä paitsi siellä makuupusseissa
odotellessa taitaa tulla kylmä – pitäisiköhän
jonkun mennä kertomaan?
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Tunnelmia joulujuhlasta
Keskiviikkona
13.12.
kokoontui
Mankkaan makasiinille runsas joukko
lippukuntalaisia ja heidän vanhempiaan
joulutunnelmissa syömään puuroa ja
nauttimaan ohjelmasta. Tunnelma oli tiivis
sillä paikalla oli noin 100 henkilöä, mutta
puuroa ja pipareita riitti kaikikille sekä
vaeltajien leipomat joulutortut kävivät myös
kaupaksi. Ohjelmassa oli niin perinteisiä
laululeikkejä kuin laulujen arvuuttelua,
mahtuipa mukaan yksi tietovisakin . Moni
uusi sudenpentu ja vartiolainen antoi

myös partiolupauksensa ja muille jaettiin
liuta suoritus ja -luokkamerkkejä. Myös
ahkerimmille adventtikalenterien myyjille
jaettiin palkinnot ja suuret kiitokset kaikille
muillekin
lippukuntalaisille
ahkerasta
myynnistä. Onnistuneen juhlan tarjoiluista
vastanneelle vanhempain neuvostolle myös
lämmin kiitos erinomaisista tarjoiluista.
Ensi joulua odotellen.
Alex Virtanen

Mesikämmen 1/2007
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Mikä ei kuulu joukkoon?
1. a. vartionjohtaja

3. a. teltta

2. a. merimiessolmu

b. laumanjohtaja

b. kiinnitysnaru

b. paalusolmu

c. lippukunnanjohtaja c. maakiila

c. ihmissolmu

d. toimitusjohtaja

d. jalussolmu

d. pitkospuut

Yhdistä nimi ja lyhenne oikein
1.

vartionjohtaja			

a) EPT

2.

lippukunnanjohtaja		

b) VJ

3.

Suomen partiolaiset		

c) PJ

4.

laumanjohtaja			

d) SP

5.

Espoon partiotuki			

e) LJ

6.

Lippukunta			

f) LPKJ

7.

Partionjohtaja			

g)LPK
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1.

Tämä lämmittää ja paistaa makkarat retkillä

2.

Partiolaisten kokoontumispaikka

3.

yleensä 7-10 vuotias partiolainen

4.

10–14 vuotiaiden partiolaisten ryhmä

5.

Retkikeitin

6.

Täällä nukut leireillä

7.

sudenpentujen muodostama ryhmä

8.

EPT:n leiri ja partiolaisen päähine

9.

yleinen solmu, käytetään mm. partiohuivin sitomiseen

10.

partiotunnus
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Retkiruoka
Ruokailu on tärkeä osa retkeä, mutta ruuanlaitto metsässä tuo mukanaan
monia haasteita, jotka pitää huomioida ruokalistaa suunnitellessa. Monia
esivalmisteluja voi ja kannattaa tehdä myös kotona. Tässä muutama
esimerkki maistuvista retkiruoista, vaikka ryhmän omalle retkelle:

Makkarakastike (4 annosta)

Herkkumuusipata (4-5 annosta)

300g lenkkimakkaraa

1l vettä

1 sipuli kuutioituna

suolaa maun mukaan

1-2 rkl ruokaöljyä

nokare voita

3dl vettä

2 pss perunamuusiaineksia

2-3rkl tomaattipyreetä

6 nakkia tai 2dl kinkkusuikaleita

ripaus sokeria
1 pss ruskeakastikeaineita
mausteita (esim. oreganoa)
Ruskista paloiteltu makkara ja
sipuli kuumassa öljyssä pannulla
tai kattilassa. Sekoita veteen pyree,
sokeri ja kastikeaineet. Kaada seos
kattilaan. Kiehauta sekoittaen ja
kypsytä miedolla lämmöllä 3-5min.

Kuumenna vesi, suola ja voi
kiehuvaksi. Siirrä kattila pois
keittimeltä ja sekoita muusijauhe.
Laita kansi ja anna seistä 2min.
Sekoita nakkipalat/kinkkusuikaleet
joukkoon.

Kiinnostuitko? Lisää ruokaohjeita, tietoa mm. jätehuollosta ja muita vinkkejä
löydät esim. Suomen Partiolaisten Retkiruokaoppaasta.
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Jatkotarina
Olipa kerran iloinen ja virkeä
vaeltajaporukka. Eräänä kauniina
päivänä he päättivät kokoontua
metsään
suorittamaan
salaista
suunnitelmaa. Aikomuksena oli
vuorokauden
aikana
suorittaa
mahdollisimman
monta
liljaa.
Suunnitelma kuulosti pähkähullulta
mutta sitähän partio on.
Aikaisin aamulla täsmälleen
kello 04:01 vaeltajat keräsivät
luunsa sängyn pohjalta ja suututtivat
vanhempansa aikaisella kolistelulla
keittiössä. Kello viiteen mennessä
kaikki olivat ryömineet rinkat
selässään kololle.
Ryhmän johtaja Essi oli
ainoa pirteä, kun joukko lähti
aamun
ensimmäisellä
bussilla
metsään. Bussissa Helena kärsi
merisairaudesta ja Pauliina ja
Annukka huomasivat unohtaneensa
lusikat kotiin. Antero valitti
sukkiensa olevan eriparia.
Bussikuski Håkan irvisteli
kahvikuppinsa takaa peilin kautta
metelöiville matkustajille: ”Tama
bussi ei åle laestentarrha”. Piristyvät
vaeltajat eivät välittäneet Håkanin
jurotuksesta, vaan tarjosivat tälle
kylmää makkaraa, jota olivat
jo
alkumatkasta
napostelleet
partiolauluja
laulellen.
Håkan
innostui ylistämään suomalaista

makkaraa:
hååkååta?”

”Ånkå

tama

leivos

Puolen tunnin ajomatkan
jälkeen Håkan pääsi viimein eroon
partiolaisista.
Vaeltajajoukko
rymisteli metsään ja pelästytti
laulullaan kaikki elolliset oliot,
kastematoja myöten, vähintään
viiden kilometrin päähän. Maria
luki joutessaan ääneen niksipirkkaa.
Vaeltajat kerääntyivät päättämään
suoritettavien liljojen säännöistä ja
vuorojaosta. Yhteensä kuusi liljaa
päätettiin yrittää suorittaa. Konsta
kaivoi rinkastaan matkatelevision
ja laittoi Bondit pyörimään.
Vaeltajat olivat päättäneet pyöritellä
peukaloitaan seuraavat 12 tuntia
ja tuottamallaan peukaloenergialla
aikoivat saada sähköä telkkariinsa
ja
Bondeihin.
Niksipirkkojen,
napostelun, laulamisen, Bondien
ja
peukalonpyörityksen
lisäksi
viimeinen lilja oli ”jalat irti maasta”
–lilja, eli yhden vaeltajan tuli aina
olla ilmassa.
Seuraavassa numerossa selviää,
miten
vaeltajat
onnistuvat
tavoitteessaan. Mitä tapahtuu, mitä
menee pieleen ja mikä onnistuu?
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Ryhmien vetäjät ja kokousajat
Kokoontumistilanamme on tammikuun 2007 alusta toiminut Mankkaan Makasiini.
Koko Eräsusien johtajiston tavoittaa sähköpostilla osoitteesta mes-johtajat@lilja.partio.fi
Tyttölauma Laiskiaiset, keskiviikkoisin klo 18-19
Seppälä Tuulikki		

040-569 1603		

tuulikki.seppala@koti.fimnet.fi

Asikainen Jenni		

040-419 4206		

ajenni@luukku.com

Poikalauma Kirput, keskiviikkoisin klo 17-18
Heinonen Jarmo		

040-536 1437		

			

09-502 2814		

Järvisalo Henri		

050-547 0671		

jarmo.heinonen@laurea.fi
henri_jarvisalo@hotmail.com

Tyttövartio Nokkaeläimet, keskiviiikkoisin klo 19-20
Heinonen Satu		

050-544 9526		

safu90@jippii.fi

Vääräniemi Minna

050-411 4285		

minna.vaaraniemi@netti.fi

Poikalauma Ahmat, keskiviikkoisin klo 19-20
Virtanen Alex		

050-505 2301		

alex_virtanen@hotmail.com

Liukkonen Otto		

040-847 0719		

karhuwaari@hotmail.com

Tyttövartio Puumat, tiistaisin klo 18-19
Alkula Maarit		

045-1150 724		

maarit.alkula@espoo.opit.fi

Solansuu Kati		

050-357 0547		

kati.92@kolumbus.fi

Solansuu Tiina		

050-357 0532		

tiinuska92@hotmail.com

Uppala Ella		

041-5300 574

Vaeltajaryhmä Mankofantit, tiistaisin klo 19-20
Attila Suvi		

040-842 7526		

suviksi@yahoo.com

