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Mesikämmen 4/2002
Pääkirjoitus

Talvi tuli vauhdilla, ja ulkona on jo kunnolla pakkasta. Syksy ikään
kuin vilahti ohi lämpimän kesän jälkeen. Pian on jo joulu ovella ja
huivi kaulassa ovat pikku partiolaiset jo koputelleet monen kotiovella
perinteisiä partiolaisten joulukalentereita
myymässä. Kalentereistakin lisää myöhempänä
lehdessä.
Mankkaanportissa aukeni hiljattain pääkaupunkiseudun ensimmäinen saksalainen Lidl -myymälä,
joten liikenne Mankkaalla on melko vilkasta.
Muistakaa olla varovaisia!
partiovasemmalla,

Antti Vuorela, Päätoimittaja
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Mesikämmen on partiolippukunta Mankkaan Eräsusien virallinen tiedotuslehti, Päätoimittaja ja taitto Antti Vuorela (040-7083120).
Toimittaja Jarmo Heinonen (502 2814).
Lippukunnan nettisivut: http://www.lpk.partio.fi/papa/mes/ (aukaistu !)
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Mankkaan Eräsusien perinteinen

joulujuhla
järjestetään

Mankkaan koululla

18.12.2002
klo: 18-20
Ohjelmassa esityksiä, laulua ja syömistä.
Mukaan tulisi ottaa n. 2€:n arvoinen joululahja
pukinkonttiin, jokainen lahjan tuonut saa lahjan.
Tervetuloa kaikki Mankkaan Eräsudet
ja Eräsusien vanhemmat
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Juoruja....

- Suvi teki todella upean työn, rekrytoimalla koko liikenevän partiolaiskalustomme ja myymällä rekkalastillisen keksejä. Huhu tosin kertoo,
että Suvilla olisi jemmassa vielä toinenkin lastillinen, eli kannattaa olla
kiltti Suville, ettei huku herkkänä hetkenä rettelöidessään Mummon makeisiin ja Vaarin vaarallisiin...
- Oxa palasi ja glamouri kasvoi tuolla valtion harmaissa. Etsii duunia
kuulemma, olisiko kellään tarvetta vartijalle, joka osaa karatea ja kaikkea
kivaa (vai mitä se sitten on oppinutkaan viimeisen vuoden aikana).
- Pusivehvelit yrittivät polttaa Heinän talon, mutta vartionjohtajat onneksi
valvoivat paikalla ja käristivät pahikset. ...vai olikohan se vain makkaraa
nuotiolla.
- Joulukalentereita on jo myynnissä ja aika hyviä kopioitakin ovat yrittäneet kilpailevat partiolaisen näköiset kaupata. Mutta Eräsudethan eivät
siihen haksahda, vaan vaativat AITOJA Eräsusilaisen myymiä joulukalentereita. Sinullahan on jo niitä. Montakin? (katso sivu 11 Toim. huom.)
- Lippukunnan joulujuhlia vietetään joulukuun 18 päivä Mankkaan koululla. Onkohan vanhempainneuvoston porukka tänäkin vuonna tekemässä
joulupuuroa ja koristelemassa. Joulupukki on ainakin saanut kutsun.
- Rippe järjesti upean suunnistuspäivän sunnuntaina 13.10 Mankkaan
koululta. Mankkaan historiikki, tien ylittäminen, salakielisanomat ja letun
poltto olivat erikoisosaamisista kovassa kurssissa. Oxa osaa kuulemma
tehdä hienoja räiskäleitä, Heinä taas tekee niistä huhun mukaan mustia
hiiliä. Puolustukseksi sanottakoon, että hiiliäkin tarvitaan näin säiden kylmetessä...
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- Valborg ei uponnut vaikka kuinka yritettiin. Jäisellä kannella tepastelleet taisivat liukastella Ahdin valtakuntaan, mutta ainahan voi tarkistaa
jäsenrekisteristä, kuka jäi matkalle. Sofia järjesti hulppean hienosti niin
tiedotuksen kuin laivan varauksenkin. Ja Suvi ohjelman!!!!!
- Oxa miettii kuumeisesti, mistä ensi elokuussa löytyy Rumakuru, Ukselmapää, Muorravaarakka ja Kopsus. Vieressä on muuten Korvatunturikin,
eli kannattaa jättää Oxalle kirje vietäväksi jos on ollut kiltti koko vuoden –
myynyt esimerkiksi valtavasti joulukalentereita. Tosin lahjoja joutuu odottelemaan hiukan pitempään.
- Kesäleiri on ennen juhannusta. Jos Espoon kaupunki vahvistaa Kattilajärven anomuksemme, niin mukaan saamme ainakin OEK:n. Leppäpirkkoja ei ole vielä uskaltanut kysyä mukaan, sillä huutomme pelästyttivät
heidät viime kesänä niin pahasti. Saa nähdä tuoko pukki sordiinon lahjaksi
jollekulle.
- Jouluun asti otetaan lisää lippukuntalaisia sudenpentuihin, mutta sitten
pistetään stoppi. Ties kuinka pitkäksi aikaa, sillä kaksi uutta laumaa pyörivät nyt täyttä häkää. Siis jos sinä Eräsusi et ole vielä liittynyt partioon,
niin ota yhteys Suviin ja Heinään. Suvi on se kauniimpi. On kuulemma
sanottu, että hyvät tyypit rekrytoidaan omista riveistä...
- Sofia vastaa nykyään rahastostamme, mutta älkää silti kyselkö vippikassasta. Hepe on jemmannut johonkin varusteiden varausvihon, mutta löytynee keittiön kaapista. Antin lippukuntasivut ovat kohta luettavissa netistä...
Heinä
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Metsätähtien syysretki

Vartiomme teki 27. - 29.9. yhdeksän hengen voimin retken Nuuksioon.
Ensimmäisen yön vietimme PäPan alueella Ruuhijärven rannalla. Saimme
olla paikassa aika rauhassa, muita ihmisiä ei juuri näkynyt, vaan istuskelimme keskenämme rauhassa nuotiolla. Sen sijaan paikan lähettyvillä oli
kuulemma nähty alkuviikosta karhu. Sen repimää kantoa järven eteläpäähän lähdimmekin lauantaina katsomaan. Ihme kyllä ketään ei pelottanut,
vaan mesikämmenen liikuskelu aiheutti enimmäkseen tylsistyneitä kommentteja. Samalla reissulla näimme myös luonnonhiekkarannan, joka on
kuulemma Nuuksion ainoa.
Osa ihmisistä oli kovin kiintynyt yöpaikkaamme, ja lähtö seuraavaan
mestaan herätti pientä vastustusta. Lähdimme kuitenkin talsimaan teitä
pitkin Haukkalammen suuntaan. Eniten ongelmia aiheutti mukaan ottamamme painava teltta. Yhdessä totesimme, että tulevaisuudessa on parempi ottaa omille retkille mukaan vain pienehköjä telttoja, joita yksikin
ei niin kovin vahva ihminen pystyy kantamaan. Meidän oli alun perin tarkoitus jatkaa matkaa kauemmas, mutta jäimmekin sitten Haukkalammelle.
Siellä oli paljon muitakin ihmisiä, joista saimme seuraa iltanuotiolle. Paistoimme helposti pannuun kiinni jumittuvia lettuja, jotka olivat kuitenkin
taivaallisen hyviä. Pari uskalikkoa kävi vielä uimassa meidän muiden mielestä hyisessä vedessä. Uiminen oli kuulemma yksi retken kohokohdista?
Mitä (toivottavasti) opimme retkellä: Pakkaa selälle mukavasti istuvaan
rinkkaan sopiva määrä tavaraa, jota jaksat kantaa ja todella tarvitset. Mukavuus ja jaksaminen ovat kuitenkin aika tärkeitä juttuja?
Sofia Virtanen
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Vaeltajaretki saaristoon

Lippukuntamme vaeltajat Henri, Jussi, Suvi, Sofia, Tuulikki ja Jenni tekivät syksyn alussa retken saaristoon. Mukana oli myös vieraileva tähti Virpi. He menivät lautalla pieneen saareen ja aikoivat uida sieltä toiseen saareen, mutta vähän ajan päästä he huomasivat, että vesi oli jäätävän kylmää
joten se idea jäi siihen. He päättivät viettää retken pienessä saaressa. Pian
huomattiin myös, että vettä oli niukasti ja kaivosta ei saatu vettä. Onneksi
Jussi ja Jenni toivat sitten ämpärikaupalla vettä saareen, koska muuten
siellä olisi syöty vain meriveteen tehtyä ruokaa.
Myöhemmin, kun millään ei saatu aikaa kulumaan päätettiin kaivaa suorituskirja esiin ja sieltä löytyikin tekemistä. Tutkimusmatkailija- arvomerkissä piti ylittää vesistö itse tehdyllä lautalla yms. Mukana oli narua ja
jätesäkkejä joten rinkat heitettiin säkkeihin ja lähdettiin rantaan uittamaan
niitä. Vesi oli lievästi sanottuna kylmää ja äkkiä sieltä rantaan tultiin.
Lopulta päätettiin etsiä sopiva leiripaikka. Saari kierrettiin ympäri ja sieltä löytyikin hyvä leiripaikka johon teltat pystytettiin. Siellä sitten syötiin
ruokaa, pelattiin korttia ja kuunneltiin juttuja. Sitten tuli yö. Jotkut päättivät nukkua ulkona ja loput ahtautuivat telttaan. Ulkona nukkujilla kävi
tuuri, koska sää oli koko yön hyvä. Jussikin kömpi lopulta ulos teltasta
ulos.
Aamulla sai herätä suunnilleen mihin aikaan tahtoi. Syötiin kaurapuuroa.
Sitten alettiin tehdä taas vähän mitä sattuu. Pari (tyhmän)rohkeaa henkilöä
kävivät vielä uimassakin vaikka vesi oli kylmää. Korttia pelattiin eikä mitään järkevää saatu aikaan. Päivällä syötiin vielä viimeisen kerran ennen
lähtöä lautalle, laitettiin leiri kasaan ja siirryttiin rantaan, jossa ei vaihteeksi tehty mitään. Lautta saapui ja palattiin Otaniemeen.
Henri ”Hepe” Järvisalo
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Valborg - risteily

Lippukuntamme järjesti risteilyn vanhalla Valborgilla. Mukana oli mukavasti ihmisiä reippaalla purjehdus mielellä.
Saimme avustaa purjeiden nostamisessa, joka olikin
aika mukavaa hommaa. Vaeltajilla oli mahtava näytelmä ja uskokaa tai älkää se tumma hiuksine ja isokokoinen
’’nainen’’ oli lippukuntamme johtaja Heinä! Kuka olisi arvannut, ei
kukaan. (Voitte muuten kysellä lomamatkojen tunnelmia Sofialta ja
Antilta sekä Heinältä ja Hebeltä)
Saimme myös mehu ja pulla tarjoilun lippukunnalta. Purjehdus oli
omasta mielestäni oikein onnistunut! Valborg on tällä hetkellä Suomenlinnan telakalla huollossa ja sitä voi miehistön mukaan käydä
moikkaamassa!
Kiitos
osanottajille!
*Jenni*
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Astu Laivaan! Lähdössä
riiti jännitystä.

Purjeiden nostossa riitti
mukavaa hommaa.
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Keksiraportti

Jo viime keväänä Mankkaan Eräsudet käynnisti keksinmyyntiprojektin,
joka menestyi todella hyvin. Lippukunta ja vartiot/laumat saivat paljon
voittoa kekseistä. Tänä syksynä laajensimme projektia lisäämällä kaksi
uutta myyntiartikkelia valikoimaan. Pikkuveljen Parhaat karkkisekoitukset
vietiin käsistä. Tänä syksynä rahojen palautus ei ole sujunut yhtä ongelmitta kuin viime keväänä, toivoisin jokaisen myyjän pitävän kirjanpitoa
omista myymistään kekseistä, ja tilittämään rahat ajoissa. Nyt myyntiä
hankaloittaa se, että yksi keksilaatu onkin halvempi hinnaltaan kuin muut.
Eniten päänvaivaa projektin järjestäjälle tuottaa juuri rahojen tilitys, joka
ei ole aikataulussa, jouduimme jälleen kerran maksamaan keksit omasta
pussista ja toivomme saavamme rahat takaisin tilityksien muodossa. Viime keksimyynnistä lippukunta sai rahaa yhteensä 720€, kun oli maksettu
keksit kakkutukulle. Sillä rahalla saimme ostetuksi uuden teltan, joka olikin mukana piirileiri Kerkällä. Tänä vuonna emme enää myy keksejä.
Riippuen myyjien innokkuudesta, voimme myydä keksejä jälleen vuoden
2003 puolella.
Kiittäen Suvi Attila

Valborgilla tavattiin
outo täti, ilmeisesti
seuraa hakemassa.
Varokaa!
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Mankkaan Eräsudet myyvät tänäkin vuonna
Suomen partiolaisten perinteisiä

Ota omasi myytäväksi! Kun myyt vähintään kymmenen kalenteria
saat 50 senttiä per myyty kalenteri itsellesi.
Kalenterit maksavat 5€ kappaleelta.
Mukana on lisäksi kuusi pakettikorttia.
Mahdolliset myymättömät kalenterit tulee palauttaa viimeistään 4.12.
Rahat tulee palauttaa viimeistään 11.12.

Joulukalenteri - tiedustelut:
Sofia Virtanen 050-3288238
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Johtajiston yhteystiedot:
Ahtiluoto Asko

040-5495308

ass_co2000@yahoo.com

Attila Suvi

040-842 75 26

suviksi@yahoo.com

Asikainen Jussi

502 1789

jussi24788@hotmail.com

Heinonen Jarmo

040-536 1437
502 2814

jarmo.heinonen@laurea.fi

Järvisalo Henri

050-547 0671

hepej@suomi24.fi

Rännäli Tiia

040-506 8184

tiia.rannali@paperipalvelu.fi

Valli Laura

050-540 5077

laura.valli@luukku.com

Virtanen Sofia

050-328 8238

sofia_eleonoora@hotmail.com

Vuorela Antti

040- 708 3120

antti.vuorela@saunalahti.fi

Kokousajat, kokoukset keskiviikkoisin:
Klo:

Sali1

Sali2

18.00 - 19.00

Tyttösudenpennut

Poikasudenpennut

19.00 - 20.00

Tyttövartiolaiset

Poikavartiolaiset

20.00-

Pjn, Vjn ja vanhempainneuvosto

Lippukuntamme nettisivut avattu! Tutustu osoitteessa http://
www.lpk.partio.fi/papa/mes/
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