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Partiolippukunta

Mankkaan Eräsudet ry

Toimintasuunnitelma vuodelle 2011
Mankkaan Eräsusien kahdeksantenatoista toimintavuotena jatkamme uuden ohjelman
toteuttamista ja tulemme lisäämään toimintaryhmien monimuotoisuutta. Pyrimme
aktivoimaan nykyisin toimimattomia ryhmiä uusien johtajien avulla.
Eräsudet järjestävät jälleen lukuisia perinteisiä tapahtumia, tärkeimpinä toki lippukuntaretket
ja Yrjönpäivä- ja joulujuhlat. Kesällä eräsudet järjestävät oman lippukuntaleirin Hollolassa.
Lisäksi samoaja- ja johtajaikäiset osallistuvat Maailmanjamboreelle, joka järjestetään tänä
vuonna Ruotsissa.
Partiotoimintaa harjoitetaan viikoittaisissa kokouksissa Mankkaan Makasiinilla. Tavoitteena
on vakiinnuttaa lippukunnan jäsenmäärä noin 100 jäseneen.

1. Yleistä
1.1. Lippukunta
Partiolippukunta Mankkaan Eräsudet on perustettu vuonna 1994 ja lisätty yhdistysrekisteriin
vuonna 2005. Vuosi 2011 on Mankkaan Eräsusien kahdeksastoista 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.
1.2. Jäsenet
Mankkaan Eräsusissa oli vuoden 2010 lopussa 102 jäsentä. Jäsenmäärä on noussut vuoden
2010 tavoitteiden mukaan, minkä ansiosta Mankkaan Eräsudet sai kolmannen
sijan Pääkaupunkiseudun Partiolaisten kasvukisassa syksyllä 2010. Tavoitteena on vuoden
aikana vakiinnuttaa jäsenmäärä 100:aan.
Tavoitteeseen pyritään tarjoamalla laadukasta toimintaa jo toimiville ryhmille ja perustamalla
uusia ryhmiä sitä mukaa kuin niitä tarvitaan.

MANKKAAN ERÄSUDET RY
Toimintasuunnitelma 2011

2(5)

2. Toiminta
2.1. Partiotoiminta
Mankkaan Eräsudet järjestävät Suomen Partiolaisten partio-ohjelman mukaista
partiotoimintaa järjestämällä viikoittaisia kokouksia eri ryhmille. Kokouksia pidetään
tiistaisin ja keskiviikkoisin Mankkaan Makasiinilla, sekä Mankkaan Väentuvalla
keskiviikkoisin.
Kevään 2011 aikana Mankkaan Eräsusissa toimii ainakin kolme sudenpentulaumaa (7-9
vuotiaille), kolme seikkailijajoukkuetta (10-12 vuotiaille), yksi tarpojaryhmä (12-15
vuotiaille), yksi samoajaryhmä (15-17-vuotiaille), sekä yksi vaeltajaryhmä (18-22 vuotiaille).
Jokaisella sudenpennulla, seikkailijalla ja tarpojalla on oma suorituskirja tai -kortti, jonne
johtaja merkitsee partio-ohjelman mukaan tehdyt suoritukset. Lippukunta kustantaa jokaiselle
sudenpennulle, seikkailijalle ja tarpojalle ohjelman mukaisen kirjan/kortin. Kokouksissa ja
retkillä suoritetaan myös taito- ja luokkamerkkejä. Tavoitteena on että jokainen ryhmä
toteuttaa ennakkoluulottomasti uuden ohjelman mukaisia aktiviteetteja.
Syksyllä mahdollisuuksien mukaan tarkoitus varmistaa lippukunnan jatkuvuus perustamalla
tarvittaessa uusia ryhmiä.
2.2. Retki-, leiri- ja vaellustoiminta
Mankkaan Eräsudet järjestää vuonna 2011 aktiivisesti retkitoimintaa. Keväällä ja syksyllä
järjestetään perinteinen lippukuntaretki sekä osastoretket.
Keväällä tai syksyllä jokainen ryhmä järjestää vähintään yhden oman retken joko kämpälle tai
maastoon. Syksyllä järjestämme myös johtajiston suunnitteluretken ennen varsinaisten
kokousten alkua.
Kesällä eräsudet osallistuvat mahdollisimman suurella joukolla omalle kesäleirille Hollolaan
7.-10.7.2011 Kesällä on tarkoitus järjestää myös johtajistolle kanoottivaellus tai vastaava.
2.3. Koulutustoiminta
Eräsudet kouluttaa johtajistoaan vuoden 2011 aikana Pääkaupunkiseudun Partiolaiset ry:n
järjestämillä kursseilla. Erityisesti toivotaan mahdollisimman monen osallistuvan kursseille,
jotka monipuolistavat lippukunnan toimintaa ja johtajien osaamista.
2.4. Kilpailutoiminta
Lippukuntalaisten toivotaan osallistuvan aktiivisesti EPT:n, PäPa:n, SP:n sekä muiden
partioyhteisöjen kilpailuihin, kuten partiotaitokilpailu Pinkkiin, päiväkilpailu Hiipivään
Haamuun sekä piirin kilpailuihin.
2.5 Muu toiminta
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Mankkaan Eräsudet järjestää lippukuntalaisille ja heidän perheenjäsenilleen yrjönpäiväjuhlan
20.4. ja joulujuhlan 14.12. Juhlissa myös jaetaan merkkejä suoritusten tunnuksina ja niissä on
mahdollisuus antaa partiolupaus.
Mankkaan Eräsudet järjestää uusille jäsenille lupauksenantotilaisuuden 25.9.
Mankkaan Eräsudet osallistuvat Pääkaupunkiseudun Partiolaisten perinteisen partioparaatiin,
Kohtaamiseen, 17.4. Helsingissä sekä mahdollisesti muihin partioviikon tapahtumiin.
Partioviikolla vanhemmilla on mahdollisuus osallistua kokouksiin yhdessä lapsiensa kanssa.
Eräsudet osallistuvat itsenäisyyspäivän lipunnostoon 6.12 Tapiolan kulttuuriaukiolla ja
itsenäisyyspäivän jumalanpalvelukseen Tapiolan kirkossa. Lippukunta on myös
mukana järjestämässä Mankkaan joulutapahtumaa 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. Eräsudet ovat aktiivisesti mukana Tapiirin toiminnassa. Tapiolan alueen
partiolaiset Tapiiri ry:n hallituksessa on lippukunnastamme kaksi edustajaa.
Eräsudet pyrkii olemaan edustettuna Espoon Partiotuen ja Pääkaupunkiseudun Partiolaisten
virallisissa kokouksissa, aluetapaamisissa ja muissa tapahtumissa. Lippukuntalaisemme on
mukana myös Suomen Partiolaiset ry:n partio-ohjelman kehittämisryhmässä.
2.7. Tiedotustoiminta
Mankkaan Eräsusien tiedotuslehti Mesikämmen ilmestyy vuoden aikana vähintään 4 kertaa.
Lehden päätoimittajana toimii Maarit Alkula. Mesikämmenen tekoon voivat osallistua kaikki
lippukuntalaiset kirjoittamalla juttuja tapahtumista joiden järjestämisestä ovat vastanneet tai
joihin ovat osallistuneet. Lehti kopioidaan Tapiolan kirkolla ja jaetaan jäsenille kokouksissa
tai yhteisissä tapahtumissa.
Tiedotusta hoidetaan myös kokouksissa jaettavilla tapahtumakohtaisilla tiedotteilla sekä
aktiivisesti lippukunnan sähköpostilistojen kautta. Vanhempien sähköpostilistalla on noin 100
vanhempaa, ja tärkeistä tapahtumista tiedotetaan aktiivisesti myös suoraan vanhemmille tätä
kautta. Lippukunnan internet-sivut osoitteessa http://www.erasudet.fi/ palvelevat myös
tiedotuskanavana. Sivuilla julkaistaan ajankohtaisia tiedotuksia ja päivittyvä
toimintakalenteri. Sivuilla julkaistaan myös lippukuntalehti Mesikämmenen numerot sekä
kuvia tapahtumista ja sivut palvelevat lippukunnan ulkoista viestintää.
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.
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3. Toimintaympäristö
3.1. Hallinto
Mankkaan Eräsudet ry:n vuosikokous pidetään 15.2.2011 Mankkaan Makasiinilla.
Kokouksessa valitaan vuodeksi 2011 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. Vanhempainneuvosto
Mankkaan Eräsusilla on jäsenien vanhemmista koostuva vanhempainneuvosto, jonka kanssa
pyritään tekemään aktiivisesti yhteistyötä myös vuoden 2011 aikana. Toivomme
vanhempainneuvoston tukevan lippukunnan toimintaa auttamalla varainhankinnan
järjestämisessä ja erilaisten tapahtumien tarjoiluissa. Lippukunta nimeää yhteyshenkilön joka
pitää yhteyttä vanhempainneuvostoon ja osallistuu vanhempainneuvoston kokouksiin.
3.3. Kokoontumistila
Mankkaan Eräsusien kokoontumistilana vuonna 2011 toimii Mankkaan Makasiini sekä
Mankkaan Väentupa. Espoon kaupunki luovuttaa Makasiinin maksutta Eräsusien käyttöön
kahtena iltana viikossa ja Väentuvan kerran viikossa. Makasiini on käytössämme tiistaisin ja
keskiviikkoisin kello 17-21 sekä hallituksen kokouksia varten joka kuukauden ensimmäinen
sunnuntai klo 17-21. Väentupa on käytössämme keskiviikkoisin kello 17-21.
3.4. Kalusto
Vuoden aikana tehdään mahdollisesti jonkin verran hankintoja tukeaksemme parhaiten
partiotoimintaamme erityisesti viikoittaisissa kokouksissa.
Kalustoa säilytetään Mankkaan Makasiinilla käyttöömme osoitetuissa kahdessa kaapissa ja
pihalla olevan varastorakennuksen varastohäkissämme.
3.5. Talous ja varainhankinta
Talouden suhteen pyrimme vuoden 2011 aikana luomaan pidempiaikaiset käytännöt
lippukunnan kirjanpitoon ja taloudenhoitoon.
Vuonna 2011 Mankkaan Eräsudet hakee toiminta-avustuksia Espoon kaupungilta sekä
Tapiolan seurakunnalta.
Omatoimista varainhankintaa harjoitetaan myös ahkerasti. Keväällä ja syksyllä myydään
mahdollisesti kukkia yhteistyössä vanhempainneuvoston kanssa. Osallistumme myös
myyjäisiin: ainakin Tapiolan kirkon joulumyyjäisissä Mankkaan Eräsusilla on oma
myyntipöytä ja varainhankintaa on tarkoitus järjestää myös Mankkaan joulutapahtumassa.
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Mankkaan Eräsudet myy myös Suomen Partiolaisten joulukalentereita, jokainen ryhmä pyrkii
käyttämään ainakin yhden kokouksen kalentereiden myyntiin.

LIITTEET:

Toimintakalenteri vuodelle 2011

Partiolippukunta

Mankkaan Eräsudet ry

Toimintakalenteri vuodelle 2011
Aika

Tapahtuma

Vastaava

Tammikuu 7.-9.1.
18/19.1.

Johtajiston suunnitteluretki, Johtajiston kokous
Kevätkauden kokoukset alkaa

Minna

Helmikuu

Johtajiston kokous
Ryhmänohjaajakurssi
Mankkaan Eräsudet ry:n vuosikokous
Routa samoajaleiri

6.2.
11.-13.2.
15.2. klo 19
19-23.2.

Maaliskuu 4.-6.3.
6.3.

Huhtikuu

1.-3.4.
3.4.
16.-17.4
18-24.4.
20.4.

Toukokuu 8.5.

Kesäkuu

Lippukuntaretki
Johtajiston kokous
Mesikämmen 1/2011 ilmestyy
Keväällä ryhmien omat retket
Ryhmien omia retkiä (Kiljavan yläkämppä)
Johtajiston kokous
Kohtaaminen
Partioviikko
Lippukunnan Yrjönpäiväjuhla

24/25.5.
29.5.

Johtajiston kokous
Mesikämmen 2/2011 ilmestyy
Kevätkauden viimeiset kokoukset
Johtajiston kokous

4.6. klo 14

Varaston siivous & piknik

Heinäkuu

Tapiiri
Hallitus
PäPa
Tiina
Maarit

PäPa

Maarit

Tapiirin Kesäleiri

Elokuu

19.-21.8.
Johtajiston retki - syksynsuunnittelu & johtajiston kokous
24.8. klo 18 Uusien jäsenien vastaanotto
30/31.8
Syyskauden kokoukset alkaa

Syyskuu

9.-11.9.
17.-18.9.
25.9.

Sudenpentuosastoretki (+ muu retki)
Espoon Punanen
Lupauksenantotilaisuus

2.10
2.10

Espoon Pinkki
Johtajiston kokous

Lokakuu

EPT
EPT

30.10

Mesikämmen 3/2011 ilmestyy
Johtajiston kokous

Marraskuu 6.11.
18.-20.11
26.11.
27.11

Hiipivä Haamu
Lippukuntaretki
Tapiolan kirkon joulumyyjäiset
Mankkaan joulutapahtuma
Joulukalenterimyynti

Joulukuu

Johtajiston kokous
Itsenäisyyspäivän lipunnosto ja jumalanpalvelus
Syyskauden viimeiset kokoukset
Joulujuhla
Mesikämmen 4/2011 ilmestyy

4.12.
6.12.
29.11/7.12
14.12.
14.12

Maarit

Maarit

Tapahtumat joiden järjestelyihin lippukunta ei osallistu ovat kursiivilla
Lyhenteet: SP: Suomen Partiolaiset; EPT: Espoon Partiotuki; PäPa: Pääkaupunkiseudun Partiolaiset
Toimintakalenterissa ei ole mahdollisesti kaikkia tapahtumia, ja se tarkentuu vuoden mittaan.
Uusin versio löytyy aina lippukunnan kotisivuilta osoitteesta www.erasudet.fi

