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Pääkirjoitus

Lämpömittari pakkasella, jäsenmäärä
plussalla
Lunta tulvillaan on raikas talvisää… Ensimmäisenä adventtina Mankkaan Makasiinin mäellä paistettiin muurinpohjalettuja
kirpeässä pakkasessa. Etelä-Suomen lumisimpana itsenäisyyspäivänä lumi täytti tiet,
mutta partiolaiset selviytyivät lipunnostoon
ja kirkkoon. Tosipartiolaiselle sää on varustautumiskysymys.
Vaikka
Eräsusien
jokaviikkoiset
kokoukset pidetään pääasiallisesti Makasiinin lämmössä, on ulkoilu yhä tärkeä osa
partiota. Vaikka seikkailijat tutustuvat Luonnonsuojelija-merkkiä suorittaessaan vesieroosioon ja muihin merkillisiin ilmiöihin,
on partiolaisen luontosuhteen perustana
yhä oikea ulkona puuhailu ja metsäretkeily.
Siihen talvinenkin luonto tarjoaa hyvät
mahdollisuudet – ensimmäinen tammikuun
johtajaretkelle suunniteltu ohjelma oli edellisenä vuonna perinteeksi tullut hiihtolenkki,
ja kokouksissakin voi taiteilla lumiukkoja
tai laskea pulkkamäkeä, kun siihen on mahdollisuus.
Vaikka elohopea laskee pakkasen puolelle,
on toinen mittari reippaasti plussalla.
Mankkaan Eräsusien jäsenmäärä on
nimittäin syksyllä noussut jopa niin paljon,
että sijoituimme Pääkaupunkiseudun Partiolaisten kasvukisassa kolmanneksi. Kilpailussa mitattiin jäsenmäärän suhteellista
kehitystä 18.8.-10.10.2010. Eräsusien jäsenmäärä kasvoi 83:sta 108:aan, vaikkemme
mitään erityiskampanjaa järjestäneetkään.
Syksyllä aloittaneet kaksi uutta sudenpentulaumaa toivat joukkoomme monta uutta

pikku eräsutta, ja osa vanhoistakin ryhmistä
otti uusia jäseniä.
Jotakin houkuttelevaa partiotoiminnassa
siis on, vaikka se joskus viekin omalta lämpimältä kotisohvalta tuuleen ja tuiskuun
tekemään mitä kummallisimpia asioita. Tai
ehkä se ei ole houkuttelevaa haasteista huolimatta, vaan juuri niiden ansiosta. Jos ei
ole koskaan suunnistanut ympäri rastirataa
ja touhunnut ulkona koko päivää, ei tiedä,
miten ihanalta sen jälkeen tuntuu kömpiä
kämpän lämpöön. Eikä tiedä, miten hyvältä
nokinen, toiselta puolelta kylmäksi jäänyt
makkara maistuu, kun sen on itse nuotiolla
paistanut.
Kokemusrikasta uutta vuotta toivottaen
Maarit Alkula
Päätoimittaja
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Hiippailua Helsingissä
Perinteikäs vartiomme Hyperinflaatio lähti
tämän vuoden Hiippariin intoa puhkuen.
Urheaan jäsenistöömme kuului allekirjoittaneen lisäksi Jaakko, Emil, Timo, Asta ja
Silja (sekä Arto ja Minna, jotka auttoivat
ennakkotehtävien ratkaisuissa). Hiippari on
siis Helsingissä käytävä partiotaitokilpailu
Hiipivä Haamu, jossa mitataan kilpailijoiden
salapoliisikykyjä ja kaupungintuntemusta.
Ennen kisaa jaetut ennakkotehtävät tuottivat
meille lievän pettymyksen, koska ne enää
eivät tarjonneet samanlaista haastetta viime
vuosien tapaan. Muutama poikkeus tosin
löytyi: emme tienneet, minä vuonna haamu
sai lakin (1985) tai kuka kehotti laittamaan
suuhun yöksi pikkukiviä (Robert BadenPowell).
Kisa-aamu 7.11. raukeni kylmänä ja
pilvisenä, mutta onneksi sateettomana.
Vartion piti pukeutua jonkin historiallisen
tapahtuman mukaan, joten valitsimme
asuksemme kunnon hippi-vetimet ja yhden
sotilaspuvun Vietnamin sodan mukaisesti.
Puvustus menikin melko nappiin, sillä
saimme siitä 2 pistettä vajaat täydet.
Lähtöpaikalla saimme jälleen nähdä vuoden
hienoimman
partiolyhytelokuvan,
eli
tietenkin Hiipparin alkuvideon. Videosta
ei tosin voinut oikein nauttia, sillä samalla
piti tehdä muistiinpanoja. Kilpailun juonen
alkukohdat, rastien ja maalin sijainnit
nimittäin selvisivät alkuvideosta sekä
lähdössä jaetusta sanomalehdestä, Päivän
Pamauksesta.

Alkuvideon jälkeen lähdimme nopeasti
astelemaan kohti ensimmäistä rastiamme,
jossa toimittaja Karita Jännes piti meille
tiedotustilaisuuden matkapuhelinvalmistaja
Inari Oyj:n omistussuhteiden sotkuisuudesta. Tilaisuus tosin keskeytyi, kun pistooleilla varustautuneet agentit hyökkäsivät
kellariin, tyhjensivät muistimme ja häätivät
meidät ulos.
Seuraavalla rastilla, eli turvallisuuspalvelu
X-tecin rekrytointitilaisuudessa, yritimme
udella työntekijöiltä firman suhteista Inariin,
mutta vastaukset olivat niukkoja. Tämän
jälkeen käväisimme Old Owl Casinolla,
josta löysimme onnettomia pelureita. Hippijärjestö Juurtuneiden rastilla valmistimme
banderolleja seuraavan päivän mielenosoitusta varten, mutta jäimme edelleen ilman
vastauksia tärkeimpiin kysymyksiimme.
Lääkeyritys Velenokaan ei tarjonnut meille
sen ihmeellisempiä tietoja.
Tässä vaiheessa kävimme kunnolla
syömässä, ja pohdimme samalla maalin
sijaintia. Päätimme käydä alkuvideossa
vilahtaneella Franzeninkadulla kokeilemassa, ja siellähän se olikin. Maalissa
täytimme loppukysymykset kilpailun tapahtumista, jotka jäivät meille tosin hieman
aukinaisiksi.
Joulukuussa olleessa palkintojenjaossa
saimme vihdoin tietää ”yksinkertaisen
ja selkeän” juonen tarkemmat piirteet, ja
huomasimme ainakin osan arvauksistamme

Mesikämmen 4/2010

5

menneen oikein. Loppusijoituksemme oli
vartiomme tähänastisen historian paras:
sijoituimme A-sarjassa peräti neljänneksi
(63:sta), joten olemme vähintäänkin tyytyväisiä sijoitukseemme. Tosin muutama
piste palkintosijoihin jätti sen verran ham-

paankoloon, että ensi vuonna on kyllä pakko
mennä ottamaan revanssi.
Ville Vuorenmaa

Murmeleiden syysretki
•
Sallittakoon hieman
dramatisointia
Olimme vaeltaneet jo tuntikausia kohti
Dåvaria. Kun luulimme kaiken toivon
loppuneen, löysimme Kimmon numeron.
Kimmo oli pelastus. Kun saavuimme
Dåvarille, majoittauduimme ja aloitimme
suuren lämmitysurakan. Ensimmäinen
ryhmä laittoi lounasta Minnan johdolla
onnistuneesti. Suunnittelimme iltaohjelmaan
näytelmiä ym. Kun trooppinen ilmasto oli
saavuttanut meidät, aloitimme Alias-pelin,

josta saimme legendaarisia lausahduksia
murmeliryhmälle. Kalapuikot ja ranskalaiset maistuivat kaikille illalliseksi. Illalla
näimme kaikkien ohjelman: tietovisoja,
näytelmiä, imitaatiota jne. Illalla söimme
suklaabanaaneja.
Sunnuntaina
söimme
aamupalaa
ja
pelasimme (yllätys, yllätys) Aliasta.
Lounaalla tarjoilimme tortilloja. Sen jälkeen
pakkasimme ja siivosimme. Takaisintulomatka sujui nopeammin, mutta erään reittivalinnat eivät olleet niin hyviä.

Siniristilippu lumisessa Tapiolassa
•

Itsenäisyyspäivä 6.12.2010

Mankkaan Eräsudet ja muut Tapiolan alueen
lippukunnat kokoontuivat Tapiolan kulttuuriaukiolle seuraamaan lipunnostoa klo
9. Lipunnoston aikana saimme kuulla sotaveteraanien kuoron esittämän Lippulaulun,
sekä Siunaa ja varjele meitä -virren tilaisuuden päätteeksi. Aamulla satoi runsaasti

lunta, mikä teki tilaisuudesta entistä arvokkaamman ja mieluisan.
Lipunnoston jälkeen suuntasimme Tapiolan
kirkolle seuraamaan itsenäisyyspäivän
messua. Messu oli yllättävän lyhyt, joten
pienetkin partiolaiset jaksoivat hienosti
pysyä paikoillaan eikä kukaan lipunkantajista pyörtynyt saarnan aikana.
Itsenäisyyspäivän viettoon osallistui yksi
sudenpentu ja viisi johtajaa.
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Bakteerit Mylliksellä
Seikkalijajoukkue Bakteerien syysretki
suuntautui lokakuun lopussa Espoon Partiotuen Myllis-kämpälle. Mukana oli lähes
koko ryhmä, eli kahdeksan seikkailijaa ja
kolme johtajaa. Retki sujui mukavasti, sää
oli pilvinen mutta sateeton ja kaikki mukana
olleet viihtyivät.
Lähdimme poikien kanssa kohti Myllyjärveä lauantai-aamuna kololta, ja perillä
meitä odottikin Minnan ja Siljan lämmittämä mökki. Iltapäivällä ohjelmassa oli
suunnistusta karttamerkkien harjoittelun,
suunnanottamisen ja suunnassa kulkemisen
merkeissä. Tämän lisäksi harjoiteltiin
puiden pilkkomista ja nuotion sytyttämistä.
Illalla suunniteltiin ryhmissä iltanuotiolle
ohjelmia, joista saimmekin sitten nauttia
nuotion

lämmössä nakkien ja suklaabanaanien kera.
Tämän jälkeen kaikki olivatkin jo melko
väsyneitä, ja kävimme nukkumaan. Huomasimme vielä saavamme nauttia retkestä
tunnin pidempään, sillä edessä oli talviaikaan siirtyminen.
Sunnuntaina teimme aamiaisen jälkeen
kuvausretken luontoon, joka oli osa syksyn
aikana suorittamaamme valokuvaus-taitomerkkiä. Saimme näpättyä muutamia
todella hyviä kuvia! Kuvausretken jälkeen
ohjelmassa oli vielä hieman leikkimistä,
siivoamista ja lopulta kotiinlähtö.
Ville Vuorenmaa
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Sudenpennut syksyisessä Nuuksiossa
Oli pimeää ja ulkona satoi kun kokoonnuimme kolon parkkipaikalle perjantaina
lähteäksemme lippukunnan sudenpentujen yhteiselle retkelle Nuuksioon. Ilma
oli mukavan märkä ja sopi hyvin retkelle
lähtöön. Tarkistettuani että kaikki olivat
saapuneet paikalle lähdimme ajamaan kohti
Nuuksiota ja siellä sijaitsevaa Piilopirttiä,
jonne majoittuisimme seuraavaksi
yöksi. Perille päästyämme kokoonnuimme
Nuuksiontien varressa olevalle parkkipaikalle, josta käveltiin kämpälle yhdessä.
Vaikka muutama kyyti kävi kierrähtämässä
kauempana löysivät kaikki kuitenkin perille
tarpeeksi ajoissa ehtiäkseen iltanuotiolle.
Ketään meistä ei oikein huvittanut mennä
istumaan ulos pimeään ja sateeseen, joten
päätimme pitää iltanuotion Piilopirtin takan
ympärillä. Söimme iltapalaa samalla kun
Heinä kertoi meille useampia Adrianen
lankoja. Ne ovat B-P:n keksimiä tarinoita
joissa juoni pitää selvittää kysymällä kysymyksiä joihin saa vastaukseksi vain kyllä tai
ei. Onnistuimme selvittämään yhteisvoimin
vastauksen viimeiseenkin juuri ennen nukkumaanmenoa, joten tarinat olivat sopivan
haastavia.
Yö sujui suhteellisen rauhallisesti ja
onnistuin herättämään suurimman osan nukkujista noustessani tekemään aamupalaa.
Sää oli hiukan parantunut perjantaista, eikä
ulkona juurikaan satanut. Söimme aamupalapuuron, jonka jälkeen oli vuorossa
aamun ohjelman varsinainen aloitus eli
lipunnosto. Lipunnoston jälkeen jakaan-

nuttiin ryhmiin joissa lähdettiin tekemään
erilaisia rastitehtäviä. Ohjelmaan kuului
nuotion tekoa, mehun keittoa trangiassa,
laavun pystytyksen harjoittelua sekä suunnistuksen perusteiden opettelua. Kaikkien
suosiossa tuntui olleen mehun lämmitys, ja
kehuipa yksi ryhmä sitä parhaaksi koskaan
saamakseen.
Viimeisen ryhmän palattua suunnistamasta
sudenpennut pakkasivat tavaroitaan odotellessaan lounasta. Lounaaksi oli makaronia
ja bolognese-kastiketta, joka oli sen verran
hyvää että useampi lautanen tyhjeni hetkessä.
Lounaan jälkeen oli vuorossa loppujen tavaroiden pakkaus ja nopeimmat ehtivät käydä
ihastelemassa sadeveden täyttämää puroa
ennen lähtöä. Lopuksi kävelimme takaisin
parkkipaikalle johon olimme perjantai iltana
saapuneet. Siellä pakkauduttiin autoihin ja
suunnattiin takaisin kohti Mankkaata. Kiitos
kaikille sudenpenturetkelle osallistuneille, kaikki jaksoivat hienosti ja hauskaa oli
vaikka perjantaina sää aiheuttikin hiukan
harmia.
Alex Virtanen
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Synttärit kerran kuussa ja muuta johtajatoimintaa
Marraskuun puolessä välissä Eräsusien
johto kokoontui Piilopirttiin sudenpenturedun päätyttyä. Johto tosin merkitsee tässä
melko laajaa käsitettä, sillä paikalla olivat
myös sisarukset Järvisalo pitkästä aikaa.
Mitään emme myönnä, mutta jouduimme
kanssametsäturistini Hepen kanssa hieman
miettimään, että mikäköhän se Piilopirtti
näistä olikaan.
Ei se lopulta kovin piilossa ollutkaan ja
kämpältä löysimme väsyneitä johtajia.
Ilmeisesti oli ollut onnistunut sudariretki ja
yöelämäkin sen mukaista, että johtaja jos
toinenkin otti vähän lepiä. Kun välikuolemasta selvittiin ja porukka alkoi olla jokseenkin kasassa, aloitettiin johtajakokous.
Kokouksen aikana jaettiin tehtäviä, puhuttiin
tulevasta ja tuhottiinpa siinä puhuessa mm.
suklaalevy ja muutama karkkipussi.
Kokouksen jälkeen siirryttiin saunaa läm-

mittämään ja ruokaa tekemään. Iltaruuaksi
oli aina niin hyviä tortilloita. Lippukunnan johto osasi syödä ne poikkeuksellisen
siististi, saako tästä jonkun merkin? Illan
aikana käytiin mielenkiintoista keskustelua
muun muassa kielen käytöstä. Päivän suurin
anti oli kuitenkin talousymmärrystä järisyttävä lautapeli, jossa ihmisellä oli synttärit
joka kuukausi ja firmoja pystyi ostamaan
hyvinkin helposti. Mitäs bisnestä MESin
talousgurut alkavat tästä pelistä viisastuneena pyörittää?
Mukana menossa olivat siis Maarit, Tiina,
Kati, Silja, Alex, Suvi, Kirsi, Minna,
Sofia, Mikko, Ville ja ne Järvisalot. Olipa
virkistävää olla mukana taas ja toivottavasti
tästä piristyneenä jatkossakin!
Hanna Järvisalo

10

Mesikämmen 4/2010

Hei,
olen lähdössä tammikuussa Omaniin ”Connecting Cultures”nimiselle seminaarille. Seminaarin teemana on kulttuurien
kohtaaminen ja erilaisuuden ymmärtäminen. Vaellamme 18 tytön
ryhmässä Omanin aavikolla ja seminaarin loppu huipentuu
tilaisuuteen, jossa mukana myös Unescon pääjohtaja Irina
Bukova.
Seminariin liittyen on avattu osoite:
http://connectingcultures.nemisys2.uk.com/
Sivun ylälaidasta löytyy osio ”Global Debate” ja nyt toivoisinkin,
että osallistuisit seminaariin täältä Suomesta käsin vastaten
nettisivulle esitettyyn kysymykseen ”What is culture”. Ajatuksena ja hartaana toivomuksena on saada vastauksia mahdollisimman monelta ympäri maailmaa! Sivulta löydät lisäohjeet. Merkitsethän vastatessasi mistä päin maailmaa vastaat!
Eli kohdasta Edit location paikannat itsesi Google Earthiin
Suomen/kotikaupunkisi kohdalle.
Sivuilta löytyy kaikkien osallistujien profiilit, blogit ja paljon
muuta. Kannattaa seurata! Nettisivut ovat nyt auenneet ja
päivittyvät koko ajan, intensiivisimmin tietysti tammikuussa
seminaarin aikana! Eli mene nettisivuille, valitse vasemmasta
kulmasta Expeditions ja sieltä 2011 -> Shaqiya Sands, Oman.
Innokkain terveisin,

Hanna
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Juorut
Hyvää yritetähän, mutta priimaa pakkaa
tulemahan: syksyn toiminta alkoi normaalisti, mutta kasvukilpailusta napsahti mitalisija.
Lippukuntamme on kasvanut jo niin
suureksi, että kokouksia pidetään yhtäaikaisesti. Onneksi joukkoomme mahtuu
myös loistavia neuvottelijoita, joten pitkästä
aikaa olemme saaneet Makasiinin lisäksi
vuoroja Mankkaan Väentuvalle.
Suomen Partiolaiset ry myönsi Heinälle
SP:n hopeisen ansioristin 25.-28.11 Partiojohtaneuvoston kokousviikonlopun yhteydessä. Mesikämmen onnittelee!
Vuoden viimeisessä hallituksen kokouksessa Antti ja Mikko esittelivät ylpeinä
pitkän etsinnän tuloksen: lippukunnallemme
on löytynyt riittävän iso, mutta pieneen
tilaan menevä, kevyt, mutta riittävän tukeva
ja muutenkin täydellinen pöytä.

Huhujen mukaan kevään lippukuntaretkelle
on luvassa oikeaa gourmetruokaa!
Maarit on hurahtanut Saksaan. Päätoimittaja ei pääse joulujuhlaan Mesikämmeniä
jakamaan, koska on tutustumassa Berliinin
joulutoreihin.
Mes harjoitti marraskuun viimeisenä viikonloppuna tehokasta varainhankintaa: leivonnaisia myytiin sekä lauantaina Tapiolan
kirkolla että sunnuntaina Makasiinilla.
Peräkkäisissä myyjäispäivissä on se hyvä
puoli, ettei tuotteita tarvitse myydä lauantain
lopuksi polkuhintaan, kun on mahdollisuus
jatkaa seuraavana päivänä – vaikka kovin
suuressa mittakaavassa ei mahdollisuutta
tarvinnut käyttää.

Tonttumerkit tulevat jakoon kevään kokouksissa,
valitettavasti merkkejä ei ehditty toimittamaan joulujuhlaan mennessä. Tonttumerkin arvoinen myyntisuoritus eli 12 myytyä kalenteria tuli täyteen monella lippukuntalaisellamme. Mesikämmen kiittää!
Kuvassa viimevuoden tonttumerkki. Vuoden 2010-merkki on vielä salaisuus.
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Ryhmien vetäjät ja kokousajat
Koko Eräsusien johtajiston tavoittaa sähköpostilla osoitteesta johtajat@erasudet.fi
Seikkailijaryhmä Bakteerit, tiistaisin klo 17-18
Perälampi Minna		
040-738 6142		
minna.peralampi@erasudet.fi
Vuorenmaa Ville					

ville.vuorenmaa@erasudet.fi

Seikkailijaryhmä Delfiinit, tiistaisin klo 18-19
Alkula Maarit		

040-842 7526		

maarit.alkula@erasudet.fi

Kario Silja		

050-433 9622		

silja.kario@erasudet.fi

Tarpojaryhmä Taskuravut, tiistaisin klo 19-20
Perälampi Minna		

040-738 6142		

minna.peralampi@erasudet.fi

Kario Silja		

050-433 9622		

silja.kario@erasudet.fi

Lappeteläinen Asta

045-651 7396		

asta.lappetelainen@erasudet.fi		

Samoajaryhmä Perunhemulit, tiistaisin klo 20-21
Attila Suvi		

040-842 7526		

suvi.attila@erasudet.fi

Poikasudenpentulauma Ketut, keskiviikkoisin klo 17-18
Vuorela Mikko		

040-777 0337		

mikko.vuorela@erasudet.fi

Virtanen Alex		

040-708 3120		

alex.virtanen@erasudet.fi

Tyttösudenpentulauma Sisiliskot, keskiviikkoisin klo 17-18
Attila Suvi		

040-842 7526		

suvi.attila@erasudet.fi

Sipilä Kirsi		

040-834 4309		

kirsi.sipila@erasudet.fi

Poikasudenpentulauma Ilvekset, keskiviikkoisin klo 18-19
Heinonen Jarmo		

040-536 1437		

jarmo.heinonen@erasudet.fi

Vuorela Antti		

040-708 3120		

antti.vuorela@erasudet.fi

Tyttöseikkailijaryhmä Pulut, keskiviikkoisin klo 19-20
Heinonen Satu		

050-544 9526		

satu.heinonen@erasudet.fi

Solansuu Kati		

050-357 0547		

kati.solansuu@erasudet.fi

