MANKKAAN ERÄSUDET RY
Toimintakertomus vuodelta 2015

Partiolippukunta
Mankkaan Eräsudet ry

Toimintakertomus vuodelta 2015
Vuosi 2015 oli Mankkaan Eräsusille toiminnantäytteinen. Lippukunnan jäsenmäärä on tasaantunut ja
vuoden lopussa Mankkaan Eräsusissa oli 159 jäsentä.
Maaliskuussa pidettiin perinteinen lippukuntaretki, ja kesän kohokohtana vuorossa oli lippukunnan oma
kesäleiri Aikakone, jolla oli 42 osallistujaa.
Lippukunta oli myös mukana järjestämässä vuoden 2015 Espoon Punanen partiotaitokilpailua.

1. Yleistä
1.1 Lippukunta
Partiolippukunta Mankkaan Eräsudet ry on perustettu vuonna 1994 ja liitetty yhdistysrekisteriin vuonna
2005. Lippukunnan toiminta-alue on Espoon Mankkaa ja taustayhteisönä toimii 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
Vuoden 2015 lopussa Mankkaan Eräsusilla oli 159 jäsentä.
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2. Toiminta
2.1 Partiotoiminta
Mankkaan Eräsusissa toimi vuoden 2015 aikana 14 ryhmää seuraavasti.
Keväällä 2015
4 sudenpentulaumaa (7-9 vuotiaat)
3 seikkailijajoukkuetta (10-12 vuotiaat)
3 tarpojaryhmää (12-15 vuotiaat)
3 samoajaryhmää (15-18 vuotiaat)
1 vaeltajaryhmä (18-22 vuotiaat)

Syksyllä 2015
3 sudenpentulaumaa
3 seikkailijajoukkuetta
3 tarpojaryhmää
3 samoajaryhmää
1 vaeltajaryhmä

Syksyllä kaksi ryhmää yhdistettiin yhdeksi ryhmäksi, minkä jälkeen ryhmiä oli yhteensä 13. Vuoden 2015
tavoitteena oli kasvattaa yli 15-vuotiaiden määrää lippukunnassa. Samoajaryhmien määrä nousikin
kolmeen ryhmään edellisvuoden yhdestä.
Viikoittaisia kokouksiaan ryhmät pitivät maanantaisin, keskiviikkoisin ja torstaisin Mankkaan makasiinilla
sekä keskiviikkoisin myös Mankkaan asukaspuistossa. Kevätkauden kokoukset pidettiin välillä vk6-vk21 ja
syyskauden kokoukset välillä vk34-vk49. Joulujuhla 9.12. päätti syyskauden.
Ryhmien kokousajat keväällä 2015 olivat seuraavat:
Klo ma

ke Makasiini

ke Asukaspuisto

to

17

Naalit
(seikkailijat)

Lumileopardit
(sudenpennut)

Lumikot
(sudenpennut)

Puuppelit
(tarpojat)

Kotkat
(seikkailijat)

Hullut muulit (seikkailijat) &
Basiliskit (samoajat)

Virta-ankat
(tarpojat)

18

Lepakot
Sudet
(sudenpennut) (sudenpennut)

19

Istuvat Alpakat
(tarpojat)

20

Vompatit
(samoajat)

Supikoirat (samoajat)

Ryhmien kokousajat syksyllä 2015 olivat seuraavat:
Klo ma

ke Makasiini

ke Asukaspuisto

to

17

Naalit
(seikkailijat)

Lumileopardit
(sudenpennut)

Lumikot
(sudenpennut)

Sudet
(sudenpennut)

Puuppelit
(tarpojat)

Virta-ankat
(tarpojat)

Istuvat Alpakat
(tarpojat)

Hullut muulit (seikkailijat) &
Basiliskit (samoajat)

18

Harmaakarhut
(seikkailijat)

19
20

Vompatit
(samoajat)

Supikoirat (samoajat)
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Vuonna 2015 Mankkaan Eräsusien hallintoa kehitettiin muuttamalla hallituksen ja muun johtajiston
kokoukset erillisiksi tapahtumiksi. Johtajisto kokoontui vuoden aikana neljä kertaa ja hallituksen kokouksia
oli kuusi.
Johtajistolle pidettiin oma retki 9.-11.1. Retkelle osallistui yhteensä 15 johtajaa (3 tarpojaa, 5 samoajaa, 1
vaeltaja ja 6 aikuista). Retkellä pidettiin vuoden ensimmäinen toimintasuunnitelmapaja, ja toinen
samanlainen paja pidettiin syyskauden alussa 16.8. Toimintasuunnitelmapajassa johtajat suunnittelevat
yhdessä ryhmiensä toimintaa tulevalla kaudella.
Virkistykseksi johtajisto vietiin kokeilemaan curlingia 17.5. Curling-päivään osallistui 9 eräsutta.
Lippukunta piti kaksi virallista kokousta: kevätkokouksen 26.2 ja syyskokouksen 25.11. Näissä kokouksissa
hyväksyttiin lippukunnan toimintasuunnitelma ja -kertomus sekä tilinpäätös.
2.2 Retki-, leiri- ja vaellustoiminta
Mankaan Eräsudet järjestivät eri ikäkausilleen paljon retkiä ja leirin vuonna 2015.
Kaikki ikäkaudet retkeilivät vuoden aikana oman ryhmän kesken sekä osallistuivat lippukuntaretkelle
maaliskuussa.
Sudenpennut (7–9-vuotiaat)
11.–12.4. Lumileopardien ja Naalien pääsiäisretki Kavalahteen (osallistui 9 sudenpentua, 6 seikkailijaa, 3
tarpojaa, 1 samoaja ja 1 aikuinen).
24.–25.5. Lepakkojen ja Susien retki Myllikselle
Seikkailijat (10–12-vuotiaat)
11.–12.4. Hullujen Muulien ja Istuvien alpakoiden retki Mustajärvelle (osallistui 1 seikkailija, 3 tarpojaa ja 4
samoajaa)
Tarpojat (12–15-vuotiaat)
Koko ikäkauden yhteisiä tempauksia järjestettiin tarpojille 2 kertaa (4.3., osallistui 17 tarpojaa ja 8.4,
osallistui 12 tarpojaa ja 2 aikuista)
18.–19.4 Virta-ankkojen retki Mörrikselle ja Puuppelien retki Myllikselle
Samoajat (15–18-vuotiaat)
Samoajille järjestettiin myös koko ikäkauden yhteinen tempaus 4.3. (osallistui 10 samoajaa ja 2 aikuista)
Toukokuussa Supikoirat retkeilivät 4 samoajan voimin.
Samoajat osallistuivat aktiivisesti eri tahojen (Päpa, EPT) järjestämiin samoajatapahtumiin pitkin vuotta.
Vaeltajat (18–22-vuotiaat) ja aikuiset (yli 22-vuotiaat)
8. - 10.7. lippukunta järjesti Nahkalilja-vaelluksen kaikille yli 18-vuotiaille jäsenilleen. Vaellukselle osallistui 8
eräsutta ja yksi ei vielä partiolainen (nk. EVP).
Yhteiset leirit ja retket
Hiihtolomaviikolla (vko 8) Pääkaupunkiseudun partiolaisten järjestämälle Helmi-talvileirille osallistui
Mankkaan Eräsusista 5 samoajaa.
Lippukuntaretki järjestettiin 20.–22.3. Usmituvalla. Retken ohjelma rakentui kansanperinteiden ympärille,
ja retken lopuksi sai suoritusmerkin. Retkelle osallistui 60 eräsutta, joista 27 oli sudenpentuja, 16
seikkailijoita ja tarpojia, 7 samoajaa ja 8 aikuista.
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Kesän aluksi 1.–7.6. järjestettiin lippukunnan oma leiri Aikakone. Leiri järjestettiin Teijon kansallispuistossa
ja siellä oli 42 osallistujaa.
Maailmanjamboreelle Japanissa 28.7.-8.8. osallistui 10 Mankkaan eräsutta Suomen joukkueessa. Baltic
jamboreella 14.-19.7. oli 3 osallistujaa Mankkaan Eräsusista.
2.3 Koulutustoiminta
Johtajisto koulutti itseään aktiivisesti osallistumalla Pääkaupunkiseudun partiolaiset ry:n järjestämille
kursseille. Alkuvuodesta moni johtaja kävi päivittämässä ensiaputaitojaan EA-kurssilla.
Tapiirin ryhmänohjaaja-koulutuksen johtaja oli tänäkin vuonna lippukunnastamme.
2.4 Kilpailutoiminta
Partiotaitokilpailu Espoon Punanen oli 19.-20.9. Alueellinen järjestysvuoro osui kohdalle ja lippukuntamme
oli aktiivisesti mukana kilpailun järjestämisessä. Tästä syystä lippukuntalaisemme eivät tällä kertaa päässeet
osallistumaan itse kilpailuun.
Kilpailemaan päästiin päiväkilpailuihin. Perinteisessä Hiipivä haamu -kaupunkikilpailussa oli Mankkaan
Eräsusista kilpailemassa 2 ryhmää 8.11.2015. Ja kaksi sudenpenturyhmää (Lumikot ja Lepakot) osallistuivat
partiotaitokilpailu Pinkkiin 4.10.
Ömeising reissu-kilpailuun 22.-24.5. osallistui yksi joukkue, jossa oli 4 aikuista.
2.5 Muu toiminta
Mankkaan Eräsudet osallistuivat partioviikolla järjestettävään Kohtaamiseen, joka järjestettiin tänä vuonna
Helsingissä. Partioviikolla järjestettiin myös lippukunnan oma, vuosittainen yrjönpäiväjuhla 23.4. Villa
Elfvikissä. Tilaisuudessa uudet lippukunnan jäsenet pääsivät antamaan partiolupauksensa.
Syyskauden avajaiset järjestettiin Mankkaan Makasiinilla 13.9. Tilaisuudessa paistettiin lettuja ja tavattiin
lippukunnan jäseniä ja heidän vanhempiaan.
Lippukunnan joulujuhla 9.12. järjestettiin Etelä-Tapiolan lukiossa, sillä Mankkaan koulu oli remontissa.
Joulun aikaan Eräsudet osallistuivat myös Tapiolan kirkon joulumyyjäisiin sekä Mankkaan seuran myyjäisiin
myymällä leivonnaisia. Tapiolan seurakunnan itsenäisyyspäivän lipunnostossa oli edustamassa yksi eräsusi.
2.6 Yhteistyötoiminta
Vuonna 2015 Mankkaan Eräsudet tekivät tiivistä yhteistyötä muiden alueen lippukuntien kanssa, erityisesti
Espoon Punanen -partiotaitokilpailun (Punkun) järjestelyissä. Lippukunta osallistui myös muihin Tapiiri ry:n
(Tapiolan alueen partiolaiset) järjestämiin tapahtumiin. Yhdistyksen hallituksessa oli yksi
lippukuntalaisistamme. Tapiiri ry:n järjestämän ryhmänohjaajakoulutuksen johtaja ja yksi kouluttaja oli
lippukunnastamme. Eräsudet osallistuivat myös Tapiiri ry:n kevätkauden avajaisiin 19.5.
Yhteistyötä tehtiin Lions-klubin sekä Mankkaa-seuran kanssa osallistumalla heidän järjestämiin tapahtumiin
mm. myyjäistoimin ja perinteisesti lettuja paistamalla (Snow de Mankkaa, Mankkaa-seuran
pääsiäistapahtuma, joulumyyjäiset).
Lippukunnanjohtaja ja ohjelmavastaava osallistuivat aluetapaamisiin sekä seurakunnan tapaamisiin.
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Vuonna 2015 lippukunta allekirjoitti uuden taustayhteistyösopimuksen Tapiolan seurakunnan kanssa.
Yhteistyötä seurakunnan kanssa tehdään osallistumalla seurakunnan tapahtumiin, kuten joulumyyjäisiin,
itsenäisyyspäivän lipunnostoon ja muihin vaihtuviin tilaisuuksiin.
Vuonna 2015 lippukuntalaiset osallistuivat Pääkaupunkiseudun partiolaisten (Päpa) järjestämiin
tapahtumiin sekä Espoon partiotuki ry:n (EPT) tapahtumiin. EPT:n rantalentis turnaukseen osallistui
Eräsusista yksi henkilö.
2.7 Tiedotustoiminta
Lippukunnan jatkuvia tiedotustapoja ovat lippukuntalehti Mesikämmen, yhteisissä kokouksissa
tiedottaminen, jaettavat laput, sähköpostilistat, Facebook-kanava ja WhatsApp-ryhmä. Jokaisen ryhmän
vanhemmille on oma sähköpostilista, jolla tietyn ryhmän vanhemmille on helppo viestiä.
Eräsusilla on omat kotisivut, jonne päivitetään ajankohtaista tietoa mm. tulevista tapahtumista, ryhmistä ja
niiden tilanteesta. Lisäksi lippukunnalla on omat Facebook-, Twitter- ja Instagram-tilit ulkoiseen sekä
sisäiseen viestintään. Sisäiseen viestintään käytetään myös WhatsApp-palvelua koko johtajistolle sekä
yksittäisille ryhmille ja ikäkausille.
Lippukunnan kotisivujen intranet toimii johtajiston tiedotuskanavana sekä tietopankkina. Sinne
tallennetaan myös hallituksen pöytäkirjat sekä johtajiston kokousten muistiot.
Kaikilla lippukunnan johtajilla on käytössään eräsudet sähköpostiosoite. Niitä käytetään sisäiseen
viestintään johtajiston välillä sekä ryhmissä vanhemmille kommunikointiin.

3. Toimintaympäristö
3.1 Hallinto
Hallituksen ja johtajiston kokouksia tehostettiin entisestään. Johtajiston kokouksia harvennettiin ja hallitus
kokousti parhaaksi katsomallaan tiheydellä ilman ennalta määrättyä aikataulua. Hallitus kokoontui vuoden
aikana kuusi kertaa.
3.2 Vanhempaintoiminta
Ryhmät pitivät Vanhempi partioon -kokouksia viikolla kuusi. Kokouksissa on tarkoitus esitellä lapsen
harrastusta heidän vanhemmilleen, tulla tutuiksi ja mahdollisesti saada innostettua vanhempia mukaan
toimintaan. Vanhemmille järjestettiin myös vanhempainilta, jossa pääsi esittämään kysymyksiä
harrastuksesta ja lippukunnastamme.
Mankkaan Eräsusien apuna toimii myös Mankkaan eräsusien Kilta, jossa on mukana eräsusien vanhempia.
Kilta järjesti keväällä varainkeruu tempauksena vessapaperi myyntiä.
Vanhempien ja Killan kanssa yhdessä saatiin kokoon herkullista myytävää Mankkaan seuran sekä Tapiolan
kirkon joulumyyjäisiin.
3.3 Kokoontumistila
Kokoontumistiloinamme toimivat vuonna 2015 Mankkaan Makasiini sekä Mankkaan Asukaspuisto. Espoon
kaupungilta lippukunta sai Mankkaan Makasiinin käyttöönsä kolmeksi illaksi viikossa Tila oli käytössämme
maanantaisin, keskiviikkoisin ja torstaisin klo 17-21 sekä muutamana sunnuntaina vaihtelevasti. Lisäksi
käytössämme oli myös Espoon kaupungin tila Mankkaan Asukaspuisto. Tämä tila oli käytössämme
keskiviikkoisin 17-21.
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Mankkaan Makasiinin tilojen käyttö tuli lippukunnalle maksulliseksi vuonna 2015 ja siitä eteenpäin. Tästä
johtuen lippukunta järjesti ylimääräisen varainkeruu tempauksen, jolla saadaan kokoustila maksuja
katettua.
3.4 Kalusto
Lippukuntaleiri Aikakonetta varten kalustoa täydennettiin uusilla pressuilla ja muulla käyttötavaralla, kuten
kaasupulloilla ja sinolilla.
Mankkaan Eräsusien kalustoa säilytetään Mankkaan Makasiinin ja Asukaspuiston pihapiirissä sijaitsevassa
varastorakennuksessa. Kokouksissa yhtenään käytettäviä tarvikkeita säilytetään Mankkaan Makasiinilla
käyttöömme luovutetussa lukollisessa kaapissa.
Varasto siivottiin 10.6 eli heti leirin jälkeen. Tapahtumaan osallistui 3 samoajaa, 1 vaeltaja ja 1 aikuinen.
Kalustomme on vakuutettu Pääkaupunkiseudun partiolaisten hankkiman yleisen LähiTapiolan vakuutuksen
myötä.
3.5 Talous ja varainhankinta
Mankkaan Eräsusien taloudenhoitajana toimi vuonna 2015 Ville Vuorenmaa. Hänet valtuutettiin hallituksen
toimesta hyväksymään kulukuitit. Hallituksella oli mahdollisuus nähdä kuitit ja oikeus puuttua, mikäli
tarvetta ilmenee.
Vuonna 2015 Mankkaan Eräsudet saivat toiminta-avustusta Espoon kaupungilta (4500 e) ja Tapiolan
seurakunnalta (850 e). Saimme myös Espoon kaupungilta myös kohdeavustusta kesäleiriämme Aikakonetta
varten (1000 e). Lippukunta kerää myös pientä jäsenmaksua jäseniltään Suomen partiolaisten jäsenmaksun
yhteydessä.
Omaa varainhankintaa harjoitettiin perinteisesti osallistumalla joulumyyjäisiin ja Mankkaa-seuran
pääsiäistapahtumaan. Joulukalentereita myytiin yli 600 kappaletta. Syksyllä 2015 järjestettiin myös
lippukunnassa keksimyynti, johon kaikki ikäkaudet osallistuivat. Mankkaan eräsusien kilta järjesti keväällä
2015 vessapaperimyynnin.
Vuoden 2015 taloudellinen ylijäämä oli +4475,90 euroa. Ylijäämä johtui pääasiassa neljästä syystä:
1) kokoontumistilan ennakoitua pienemmistä maksuista
2) viikkokokouksiin ennakoitua pienemmistä kuluista
3) kesäleirin hyvästä taloudellisesta tuloksesta
4) erittäin onnistuneesta varainhankinnasta (adventtikalenterit + keksimyynti)
Vuonna 2015 lippukunta aloitti Leirialue 2025 -projektin, jonka tavoitteena on säästää vuosittain 2000
euroa leirialueen hankkimista/vuokraamista ajatellen. Vuoden 2015 ylijäämästä tähän vapaaseen
rahastoon siirrettiin 4000 euroa.
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4. Varsinainen toiminta
4.1 Toimintakerrat vuodenaikana
Vuoden 2015 Mankkaan eräsusien jäsenten toiminta vuorokaudet näkyvät seuraavassa taulukossa.
Taulukko 1.
sudenpennut seikkailijat
(8-9 vuotiaat) (10-12
vuotiaat)

tarpojat
(12-15
vuotiaat)

samoajat
(15-18
vuotiaat)

vaeltajat
(18-22
vuotiaat)

aikuiset
(22vuotiaat)

yhteensä

viikkokokousten
kävijämäärä

1148

798

826

858

62

216

3908

retkivuorokaudet

119

54

48

59

4

70

354

leirivuorokaudet

24

70

70

90

0

42

296

päiväkilpailut

7

0

5

0

0

4

16

yö kilpailut

0

0

0

0

0

4

4

muut
päivätapahtumat

33

23

43

57

4

24

183

yhteensä

1331

945

991

1064

70

360

4761

