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Partiolippukunta
Mankkaan Eräsudet ry

Toimintasuunnitelma vuodelle 2013
Mankkaan Eräsudet ry jatkaa 20. toimintavuotenaan nykyisen partio-ohjelman toteuttamista.
Vuonna 2013 lippukunta kiinnittää erityistä huomiota toimintansa laadukkuuteen ja mielekkyyteen.
Tätä varten lippukunta mm. nimeää erillisen ohjelmavastaavan, joka huolehtii partio-ohjelman
toteutuksesta lippukunnassa.
Lippukunta järjestää vuoden aikana lukuisia tapahtumia, kuten retkiä, juhlia, leirejä, kilpailuja ja
vaelluksia. Koko lippukunnan kannalta tärkeimpiä tapahtumia ovat lippukuntaretket syksyllä ja
keväällä sekä talvi- ja kesäleirit. Lisäksi jokainen lippukunnan 7–18-vuotias jäsen osallistuu
viikoittain partiokokouksiin, joissa opetellaan tärkeitä retkeily- ja partiotaitoja sekä pidetään
hauskaa.
Vuonna 2013 lippukunta pyrkii vakiinnuttamaan huomattavasti kasvaneen jäsenmääränsä nykyisiin
lukemiinsa. Tähän lippukunta pyrkii järjestämällä entistä laadukkaampaa ohjelmaa. Lisäksi
lippukunta tarvitsee mm. lisää käyttövuoroja toimintatiloihinsa ja taloudellista tukea kasvavien
menojen kattamiseksi.

1. YLEISTÄ
1.1 Lippukunta
Partiolippukunta Mankkaan Eräsudet on perustettu vuonna 1994 ja lisätty yhdistysrekisteriin
vuonna 2005 (rek. nro 192.657). Vuosi 2013 on Mankkaan Eräsusien kahdeskymmenes
toimintavuosi. 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.
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1.2 Jäsenet
Vuoden 2012 lopussa lippukunnassa oli 135 jäsentä, mikä on huomattavasti enemmän kuin
edellisenä vuonna. Tavoitteena vuodelle 2013 on pyrkiä vakiinnuttamaan kasvanut jäsenmäärä
nykyisiin lukemiinsa ja mahdollisesti ottaa uusia jäseniä lippukuntaan. Tavoitteeseen pyritään
tarjoamalla laadukasta toimintaa jo toimiville ryhmille ja perustamalla uusia ryhmiä sekä
täydentämällä jo olemassa olevia ryhmiä.

2. TOIMINTA
2.1. Partiotoiminta
Mankkaan Eräsudet järjestävät Suomen Partiolaisten partio-ohjelman mukaista partiotoimintaa
järjestämällä viikoittaisia kokouksia eri ryhmille. Kokouksia pidetään Mankkaan Makasiinilla ja
Mankkaan Asukaspuiston eli entisen Väentuvan tiloissa.
Kevään 2013 aikana Mankkaan Eräsusissa toimii ainakin 4
sudenpentulaumaa (7–9 vuotiaille), 4 seikkailijajoukkuetta (10–12
v.), 2 tarpojaryhmää (12–15 v.), 1 samoajaryhmä (15–17 v.) sekä 1
vaeltajaryhmä (18–22 v.). Syksyllä on tarkoitus perustaa ainakin
yksi uusi sudenpenturyhmä, mikäli lippukunnan johtajatilanne ja
toimintatilojen lisävuorot sen mahdollistavat.
Jokaisella sudenpennulla, seikkailijalla ja tarpojalla on oma
suorituskirja tai -kortti, jonne ryhmänjohtaja merkitsee partioohjelman mukaan tehdyt suoritukset. Lippukunta kustantaa
jokaiselle sudenpennulle, seikkailijalle ja tarpojalle ohjelman
mukaisen kirjan tai kortin. Kokouksissa ja retkillä suoritetaan
myös taito- ja luokkamerkkejä. Tavoitteena on, että jokainen
ryhmä toteuttaa ennakkoluulottomasti nykyisen partio-ohjelman
mukaisia aktiviteetteja.
Joko partio- tai ystävänpäiväviikolla ryhmien kokoukset ovat avoimia partiolaisten vanhemmille ja
heidän kavereilleen.
Vuonna 2013 lippukunta panostaa erityisesti toimintansa laatuun ja mielekkyyteen. Tätä tavoitetta
varten nimetään erillinen ohjelmavastaava, jonka tehtävänä on huolehtia siitä, että jokainen
lippukuntalainen saa ikäkautensa mukaista ohjelmaa. Ohjelmavastaavan tukena on lippukunnan
hallitus sekä Pääkaupunkiseudun Partiolaiset ry:n palvelut ja julkaisut.
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2.2 Retki-, leiri- ja vaellustoiminta
Mankkaan Eräsudet järjestää vuonna 2013 aktiivisesti retkitoimintaa. Tavoitteena on, että jokaisella
lippukunnan jäsenellä on mahdollisuus päästä ainakin 4 kertaa retkelle vuoden aikana.
Keväällä ja syksyllä järjestetään perinteinen lippukuntaretki. Lisäksi jokainen ryhmä järjestää
vähintään yhden retken keväällä tai syksyllä. Sudenpennuille, seikkailijoille ja tarpojille on myös
tarkoitus järjestää ikäkauden oma retki. Tämän lisäksi johtajat pitävät tammikuussa
suunnitteluretken ennen kevään kokousten alkua.
Mankkaan Eräsudet osallistuu Pääkaupunkiseudun Partiolaiset ry:n järjestämälle Helmi 2013 talvileirille 20.–24.2.2013.
Kesällä lippukunta osallistuu Tapiolan alueen partiolaisten yhteiselle Saari 2013 -kesäleirille 25. –
31.7.2013. Lippukunnan johtajat ovat myös aktiivisesti mukana leirin järjestelytehtävissä.
Kesällä on tarkoitus järjestää myös johtajiston vaellus. Sen osallistujille tarjotaan mahdollisuus
suorittaa arvostettu Karhunhammas-kaukoretkimerkki.

2.3 Koulutustoiminta
Mankkaan Eräsudet kouluttaa johtajistoaan vuoden 2013 aikana Pääkaupunkiseudun Partiolaiset
ry:n ja muiden partioyhdistysten järjestämillä kursseilla. Johtajistosta valitaan koulutusvastaava,
joka kertoo kursseista ja kannustaa johtajia osallistumaan niille. Kurssit monipuolistavat
lippukunnan toimintaa ja johtajien osaamista.

2.4 Kilpailutoiminta
Lippukuntalaisten toivotaan osallistuvan aktiivisesti Espoon Partiotuki ry:n, Pääkaupunkiseudun
Partiolaiset ry:n, Suomen partiolaisten sekä muiden partioyhteisöjen kilpailuihin.
Erityisesti ryhmiä kannustetaan ottamaan osaa perinteisiin kilpailuihin, kuten partiotaitokilpailu
Espoon Punaseen, salapoliisikilpailu Hiipivään Haamuun sekä piirin mestaruuskilpailuihin.
Kilpailut ovat osa partio-ohjelmaa. Päätavoitteena ei ole voittaminen, vaan onnistumisen elämykset
ja ryhmän yhteishengen kohotus.
Olemme mukana järjestämässä sudenpentujen omaa päiväkisa Pinkkiä yhdessä muiden Tapiolan
alueen partiolaisten kanssa.

2.5 Muu toiminta
Mankkaan Eräsudet järjestää lippukuntalaisille ja heidän perheenjäsenilleen Yrjönpäiväjuhlan 23.4.
ja joulujuhlan 11.12. Juhlissa on ryhmien järjestämää ohjelmaa ja mahdollisuus antaa partiolupaus.
Lisäksi niissä jaetaan merkkejä tunnustuksena suorituksista.
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Mankkaan Eräsudet osallistuu myös Pääkaupunkiseudun Partiolaiset ry:n järjestämään
partioparaatiin Helsingissä sekä muihin mahdollisiin partioviikon tapahtumiin.
Elokuussa on tarkoitus järjestää jälleen avaustempaus
ennen ensimmäisiä kokouksia. Avaustempaukseen ovat
tervetulleita ainakin kaikki lippukuntalaiset ja heidän
perheenjäsenensä.
Lippukunta osallistuu itsenäisyyspäivänä 6.12.
lipunnostoon Tapiolan kulttuuriaukiolla ja
jumalanpalvelukseen Tapiolan kirkossa. Lisäksi
lippukunta on mukana järjestämässä Mankkaan
joulutapahtumaa yhdessä Mankkaa-seuran ja muiden
paikallisten yhdistysten kanssa ennen joulua.

2.6 Yhteistyötoiminta
Mankkaan Eräsudet jatkaa vuonna 2006 aloitettua runsasta yhteistyötä muiden partiotoimijoiden
kanssa. Erityisesti yhteistyötä tehdään Tapiolan alueen lippukuntien kanssa.
Tapiolan alueen lippukunnat ovat perustaneet Tapiolan alueen partiolaiset Tapiiri ry - nimisen
yhdistyksen. Yhdistyksen tarkoitus on toimia alueen lippukuntien tukena ja yhteistyön
koordinoijana. Mankkaan Eräsudet ovat aktiivisesti mukana Tapiirin toiminnassa. Tapiolan alueen
partiolaiset Tapiiri ry:n hallituksessa on lippukunnan edustaja.
Pääkaupunkiseudun Partiolaiset ry:n piirineuvoston kauden 2013-2015 Tapiolan alueen edustaja on
Mankkaan Eräsusista. Lippukunta pyrkii olemaan edustettuna myös Espoon Partiotuki ry:n ja
Pääkaupunkiseudun Partiolaiset ry:n virallisissa kokouksissa, aluetapaamisissa ja muissa
tapahtumissa.

2.7 Tiedotustoiminta
Mankkaan Eräsusien tiedotuslehti Mesikämmen ilmestyy vuoden aikana vähintään 4 kertaa. Lehden
päätoimittajana toimii Ville Vuorenmaa. Mesikämmenen tekoon voivat osallistua kaikki
lippukuntalaiset kirjoittamalla juttuja tapahtumista tai muista ajankohtaisista asioista. Lehti
kopioidaan Tapiolan kirkolla ja jaetaan jäsenille kokouksissa tai yhteisissä tapahtumissa.
Tiedotusta hoidetaan myös kokouksissa jaettavilla tapahtumakohtaisilla tiedotteilla sekä
lippukunnan sähköpostilistojen kautta. Vanhempien sähköpostilistan kautta tavoitetaan lähes kaikki
lippukuntalaisten vanhemmat. Sähköpostilla kerrotaan tärkeistä tapahtumista. Lisäksi kuukausittain
lähetetään tiedote, jossa kerrotaan lyhyesti tulevista tapahtumista.
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Lippukunnan internet-sivut osoitteessa www.erasudet.fi palvelevat myös tiedotuskanavana. Sivuilla
julkaistaan ajankohtaisia tiedotuksia ja päivittyvä toimintakalenteri. Siellä on myös näkyvillä
lippukuntalehti Mesikämmenen numerot sekä kuvia tapahtumista. Sivut tukevat myös lippukunnan
ulkoista viestintää ja markkinointia.
Erilaisia tiedotustapoja käytetään myös uusien jäsenten hankinnassa. Mahdollisuuksien mukaan
laitamme lehti-ilmoituksen uusien jäsenten ottamisesta paikallislehteen. Uusia jäseniä yritämme
saada myös mainostamalla mankkaalaisten kauppojen ja koulujen sekä Tapiolan kirkon
ilmoitustauluilla.

3. TOIMINTAYMPÄRISTÖ
3.1. Hallinto
Mankkaan Eräsudet ry:n kevätkokous pidetään 19.2.2013 Mankkaan Makasiinilla. Kokouksessa
esitellään ja vahvistetaan vuoden 2012 toimintakertomus ja tilinpäätös.
Joulukuussa 2013 pidetään Mankkaan Eräsudet ry:n syyskokous jossa valitaan vuodelle 2014
hallituksen varsinaiset jäsenet ja varajäsenet sekä puheenjohtaja.
Hallitus kokoontuu aktiivisesti noin kuukauden välein. Hallituksen kokoukset toimivat lippukunnan
päättävänä elimenä, ja kaikilla johtajilla on osanotto-oikeus kokouksissa. Hallituksen pöytäkirjat
julkaistaan lippukunnan sisäisillä intranet-sivuilla.

3.2 Tukitoiminta
Joulukuussa 2012 perustettiin Mankkaan Eräsusien kilta ry lippukunnan tukiyhdistykseksi. Sen
tarkoituksena on korvata toiminnallaan entinen vanhempainneuvosto. Vuonna 2013 on tarkoitus
sopia tarkemmin yhteistyöstä killan ja lippukunnan välillä. Lippukunnan hallitus nimeää killan
hallitukseen edustajan, joka pitää yhteyttä killan ja lippukunnan välillä.
Pyrimme tekemään myös yhteistyötä vanhempien kanssa varainhankinnassa ja erilaisten
tilaisuuksien järjestämisessä. Tarvittaessa apua pyydetään myös viikoittaisiin kokouksiin.
Aktiivisilla vanhemmilla on käytössään oma sähköpostilista viestintää varten. Lippukunnan hallitus
nimeää vanhempien yhteyshenkilön, joka pitää yhteyttä vanhempien ja johtajien välillä.

3.3 Kokoontumistila
Mankkaan Eräsusien kokoontumistilana vuonna 2013 toimii Mankkaan Makasiini ja Mankkaan
Asukaspuisto eli entinen Väentupa. Espoon kaupunki luovuttaa Makasiinin ja Asukaspuiston
maksutta Eräsusien käyttöön kahtena iltana viikossa.
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Toistaiseksi Makasiini on ollut käytössämme tiistaisin ja keskiviikkoisin kello 17–21 sekä joka
kuukauden ensimmäinen sunnuntai klo 17–21 hallituksen kokouksia varten. Asukaspuisto on ollut
käytössämme keskiviikkoisin kello 17–21.
Lippukunta tarvitsee lisää käyttövuoroja tiloille viimeistään syyskaudella. Nykyiset käyttövuorot
ovat täysin käytössä, eikä uusien ryhmien perustaminen ilman lisävuoroja ole mahdollista. Lisäksi
lisävuorot mahdollistavat esimerkiksi pidemmät kokoukset ja sitä kautta laadukkaamman partioohjelman.
Lippukunta etsii myös toista kokoontumistilaa yhteistyössä perustettavan Mankkaan Eräsusien kilta
ry:n kanssa. Pitkän aikavälin tavoitteena on löytää oma tila Mankkaan alueella, mikä toisi
joustavuutta ja helpottaisi toiminnan järjestämistä.

3.4 Kalusto
Vuoden aikana lippukunta tekee kalusto- ja tarvikehankintoja partio-ohjelman toteuttamista varten.
Retki- ja leirikalustoa huolletaan ja tarvittaessa täydennetään uusilla hankinnoilla.
Kalustoa säilytetään Mankkaan Makasiinilla käyttöömme osoitetuissa kahdessa kaapissa ja pihalla
olevan varastorakennuksen kahdessa varastohäkissämme.

3.5. Talous ja varainhankinta
Vuonna 2013 Mankkaan Eräsudet hakee toiminta-avustuksia Espoon kaupungilta sekä Tapiolan
seurakunnalta. Lippukunta hakee edellisvuotta enemmän avustuksia, sillä toimintamme on
laajentunut huomattavasti.
Omatoimista varainhankintaa harjoitetaan myös ahkerasti.
Järjestämme uusia varainhankinta kampanjoita perustettavan
killan kanssa. Osallistumme myös myyjäisiin: ainakin
Tapiolan kirkon joulumyyjäisissä Mankkaan Eräsusilla on oma
myyntipöytä ja varainhankintaa on tarkoitus järjestää myös
Mankkaan joulutapahtumassa.
Mankkaan Eräsudet myy myös Suomen Partiolaisten adventtikalentereita. Jokainen ryhmä pyrkii
käyttämään ainakin yhden kokouksen kalentereiden myyntiin. Adventtikalenterien myyminen on
lippukunnan merkittävän varainhankintamuoto.

LIITTEET: Toimintakalenteri vuodelle 2013

