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Pääkirjoitus

Aurinko paistaa, ja hanget hehkuvat valkoisina; kevät tekee hiljalleen
tuloaan. Kohtahan onkin jo kesä ja lippukuntamme ikioma leiri (lisää
myöhemmin lehdessä). Mukavaa että pitkästä aikaa on ”tavallinen”
leiri. Vuonna 2004 onkin sitten taas Suomen Partiolaisten suurleiri Tarus, jonne on tulossa yli
13000 partiolaista ympäri Suomea! Mutta ennen
kesää ehditään pitää vielä lippukunnan retkikin,
jossa vartiolaiset pääsevät muun ohella riihittämäänkin. Ennen rinkkojen pakkaamista kuitenkin vielä iloista kevättalvea, muistakaa rentoutua!
partiovasemmalla,
Antti Vuorela, Päätoimittaja
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Lippukunnan kevätretki
16.-18.5.2003
Lippukunnan kevätretki on tänä vuonna Pirttijärven ulkoilualueella sijaitsevalle Myllyjärven kämpälle. Retki on vartiolaisille ja
johtajille kaksi yötä, perjantaista alkaen, sudenpennuille vain
lauantaista sunnuntaihin. Ohjelmassa
on retkeilyä, yhdessäoloa ja tutustumista luontoon. Retkestä tietoa jaetaan
kokouksissa myöhemmin keväällä.
Suvi
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Lippukunnanjohtajan tervehdys

Talvi kääntyy kevättä kohden, sillä helmikuussa oli hiihtoloma, sitten putkahtaa pääsiäinen ja melko perään lippukunnan kesäleiri Kattiksella. Onneksi mukavan kirpsakoita pakkasia riittää. Ehtii harjoitella lippusolmua,
pelastusköyden käyttöä, lumikengillä tallustelua ja suikasta suksilla pitkin
rämettä. Talvi on lystiä aikaa, jos vaan huomaa ottaa sitä kaiken irti.
Toivottavasti kaikki ovat saaneet Partio lehden ja jäsenkorttinsa postitse.
Partioaitan alennukset ja lehti ovat ehkä ne kaikkein näkyvimmät jutut,
mutta vartion- ja sudenpentujohtajia helpottaa eniten se nuorisovakuutus,
joka jäsenyydestä automaattisesti tulee. Kotimatkat kokouksiin ja takaisin
kuuluvat vakuutuksen piiriin myös. Mikä ei tarkoita sitä, etteikö kokouksista kirmattaisi ensin suoraan kotiin.
Vaellussuunnitelmat etenevät, Oxa suunnittelee jo ruokalistaa. Oxa vihjaisi joulujuhlissa, että menomatka taittuisi toisen vaeltajaryhmän siivellä
Lappiin, mikä helpottaa kukkaroakin. Suunnittelee muuten ruokaa kesäleirillekin Sofian kanssa. Toivottavasti muistavat vaihtaa listan välillä…
Kevääseen mennään nykykokoonpanolla ja vasta ensi syksynä otetaan
uusia jäseniä lippukuntaan mukaan. Lupaukset lienee kaikilta taas annettu
ja huivit ansaittu; retket ja leirit näyttävät miten uudet huivit kantajansa
kaulalla osoittavat kunnian kestävyyden. Jostain syystä tuli mieleen, että
pitäisikö se savuinen, harmaantunut rätti, joka joskus kaulaan kokouksissa
tuoksahtaa, ehkä pestäkin välillä. Ties vaikka kohta itse kävelee pesuun –
ja vie kantajansakin muassaan.
Heinä
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Joulukalenterimyynti vuonna 2002

Vuonna 2002 lippukuntamme myi perinteisiä joulukalentereita hieman yli
200 kappaletta, ja niistä tuli Eräsusille rahaa noin 360 euroa, kun ostohinta
ja myyntipalkkiot on maksettu pois. Tänä vuonna myyntipalkkiota maksettiin jokaiselle vähintään 10 kalenteria myyneelle 50 senttiä per kalenteri.
Vuoden myyntiennätys oli yhdeltä ihmiseltä hieman yli 20 kalenteria, joten ennätys lienee rikottavissa ensi vuonna, jos joku sitä suunnittelee (ja
miksipä ei?:). Hienoa, Eräsudet! Näilläkin rahoilla saadaan varmasti hankittua kaikkea hyödyllistä tulevia lippukunnan kesäleirejä ja retkiä varten.
Kiitos ja kumarrus kaikille kalentereita myyneille kalenterivastaava Sofialta.
Sofia
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Lippukunnan kesäleiri

Lippukunnan kesäleiri on kesäkuussa, 9-13.6.2003 Kattilajärvellä. Viisi
villiä päivää kanootilla meloen, supikoiria etsien, lumpeenkukkien seassa
soudellen, hiidenkivistä viestejä etsien ja mystisiä salakielisanomia purkaen sekä kaikkea muuta…
Vanhempien lomat alkavat usein juhannukselta, mutta Eräsudet pääsevät
valloillaan jo kesän alusta. Onpahan ainakin mieluisa paikka, jossa kesälaitumille päässeiden perään katsotaan, kunnes koko perheen loma-aika
alkaa. Ainakin maanantaista perjantaihin (9.-13.6) jonka jälkeen kello
16.oo väsyneet, mutta onnelliset leiriläiset voi hakea kotiin. Hakuaika tarkentuu vielä tämän kuluvan kevään aikana.
Kattilajärvellä on pidetty jo monta leiriä, esimerkiksi lippukunnan ihka
ensimmäinen talvileiri telttamajoituksineen, vaikka pakkasta oli koko viikon yli 20 astetta. Seurakuntalehdessä oli kuva leiriläisistämme seuraavana kesänä leirijumalanpalveluksessa, kököttäessämme sammalrinteellä
samalla paikalla, missä edellisenä talvena olimme lasketelleet mäkeä. Kattilajärvi on siis harvinaisen tuttu.
Sofia ja Oxa suunnittelevat ruokalistaa juuri näihin aikoihin ja ainakin
viime kesänä Sofia piti hyvässä ruuassa kokonaisen savun Kerkällä. Oxa
taas osaa muuten hyvin kokata. Ohjelmasta on Suvi vastuussa ja paimentaa loppukevään vaeltajien kokouksissa ohjelmaa leirille. Ainakin Suvin
haikki ja kasvivärjäys jäi monen mieleen Kerkältä, saas nähdä mitä vaeltajaporukkansa kera keksii nyt. Antti veti hienosti viime kesän haikkiturvavartion ja lupautui järjestämään vaelluksen tulevalle leirille. Hyvä leiri on
siis tulossa.
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Lippukuntalaisten vanhemmat voivat auttaa vanhempainneuvostoa tarvikkeiden hankinnoissa ja kuljetuksissa. Vartioissa ja sudenpentulaumoissa
harjoitellaan leiritietämystä ja taitoja, jotka kesäkuussa ovat timmissä kunnossa. Retkivarusteiden alennusmyyntejä kannattaa pitää silmällä (ja
muistaa Partioaitan alennus jäsenkortille).
Leirille on siis kolme kuukautta enää, eli kannattaa varata kalenteristaan
9.-13.6.2003. Leirillä ei voi vierailla muutoin kuin perjantaina, mutta silloin saakin jo hakea leiriläisensä kotiin.
Leiriä jo innokkaasti odottaen,
Heinä

muistoja viime kesältä…
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Juoruja…

- Oxa myy nykyään Reginavideoita. Vai olikos se niin, että Oxa on töissä
lehtipisteessä ja myy Reginoita. Täytynee tarkistaa juoru uudelleen… Joka tapauksessa Mankkaan ostarilla…
- Antti on näkynyt monta kertaa Länsiväylässä, Helsingin Sanomissa,
Timessa ja News Weekissa. Ja ties missä. Bill Gates varokoon, ellei ehdi
ottaa Anttia sitä ennen hommiin, upeita sivustoja mies on tehnyt nettiin.
Kannattaa katsoa lippukunnan sivujakin.
- Suvilla ja Oxalla on upeat tatuoinnit. Oxalla on perhonen ja Suvilla
Prätkäjengi. Tai toisinpäin. Jos ette usko, niin pyytäkää näyttämään; merkki on takamuksessa tai selässä. Juorupalstan kirjoittajakin ajatteli ottaa
oman tatuoinnin olkavarteen, johon Eräsusimerkin alle kirjoitetaan Mami.
-Lidlin asiakkaat on pääosin muualta kuin Mankkaalta, eli eivät huomaa
väistää jalankulkijoita. Kannattaa varoa, ainakin nyt liukkaalla, vaikka
ylittäisi tietä jalkakäytävän kohdalta. Tai sitten Heinä on niin ruma, että
tahallaan meinaavat tehdä siitä ovimaton jalkakäytävälle.
- Sofia on ollut edellisessä elämässä rastas, tai joku sellainen, jolla on
oma vänkä hiusmuoti. Kivan näköinen, vaikka kovilla pakkasilla saattaa
pipon pysyminen olla vaikeaa.
- Lippukunnalla on kesäleiri ja vaellus ensi kesänä. Oxa on suunnitellut
pohjoisille vaeltajille oman dieetin ja kokeilee sitä Heinään. Kokouksissa
Oxa on kehunut Heinää Läskipetteriksi ja Liruliisaksi, että huomaisi pitää
huolta ulkonäöstään. Vaellukselle on kuulemma kuntoratakin katsottuna.
Muonat tosin kannattanee kuljettaa kassakaapissa siellä Lapin perukoilla.
- Joulujuhlassa antoi moni uusi sudenpentu lupauksen, eli partioviikolla
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on uusia partiohuivin käyttäjiä. Partioviikkohan alkaa Oton päivästä ja
päättyy Yrjön päivään ja koko viikon saa koulussa pitää partiohuivia. Heinä on ainakin sanonut pitävänsä. Saas nähdä.
- Vallin Laura kuulemma kirjoittaa. Siis ei romaania, vaan ylioppilaskirjoituksissa. Tiia ei kirjoita mitään, vaan voittaa Ruotsin mestaruutta, sillä
neidistä ei ole kuulunut sen jälkeen kun hävisi Pohjois-Ruotsiin. Lupasi
kyllä vaeltaa kesällä vastaan, kun Eräsudet etsivät elokuussa Korvatunturilla joulupukkia.
- Tapiolan seurakunta on nyt sitten virallisesti taustayhteisömme. Itsenäisyyspäivänä ei vielä kuitenkaan muita Eräsusia näkynyt lipun nostossa
Kulttuuriaukiolla. Kai lippusolmu on yhä hallussa vai harjoitellaanko kesäleirillä? Lippua ei muuten kiinnitetä hirttosilmukalla…
- Kamina katosi lopullisesti, eli ensi kesän leirille tarvitsee hankkia pätäkkää sen ostamiseksi. Tai sitten toivotaan mukaan hyvää säätä, ettei tarvitse
kuivatella. Hepe on varmaan kalustonhoitajana keksinyt jonkin keinon.
Ellei Jussi sitten lainaa Antin maitokärryä ja juokse tarvikkeita kuivaksi.
- Vaeltajilla oli vaellus, jota ei ollutkaan. Lämpötilan laskiessa innostus
päivän patikointiin laski samaan tahtiin elohopean kanssa. Kesällä taitaa
olla toisin. Pirttimäki-Haukkavuoren vaellus on vielä koestamatta Lappiin
lähtijöiltä; toivottavasti innon ei käy samoin.
- Espoolaisten yhteinen vj-kurssi on tulossa. Jenni ja Tuulikki ovat luvanneet pistää siellä tuulemaan ja jennimään, eli uskaltaakohan niitä päästää
sinne? Ties vaikka tykästyisivät partiotoimintaamme hyväntahdon lähettiläidemme myötä.
- Vappu tulee – ja Eräsusien aidot vappupallot. Naapuri osti yhden. Eikä
ole vieläkään laskeutunut alas.
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Joulujuhla

Mankkaan Eräsusien perinteinen joulujuhla järjestettiin keskiviikkona
18.12.2002 kello kuudesta kahdeksaan Mankkaan koulun ruokasalissa.
Tilaisuus alkoi makoisasti joulupuuron parissa. Monta kymmentä litraa
puuroa upposi vauhdilla nälkäisiin massuihin… Puuroista löytyi myös
monta mantelia, joita vastaan sai pienen palkkion. Puuron jälkeen aloittelevat sudenpennut antoivat lupauksensa ja vartiolaiset vartiolupauksen.
Juhlallisesti arkajaloista tuli täysivaltaisia lippukuntamme jäseniä! Tervetuloa joukkoon! Sitten saimme seurata vartioiden ja laumojen esityksiä.
Visaisen tietokilpailun päätähuimaavat palkinnotkin löysivät omistajansa.
Lopuksi jaettiin pukin säkistä pikku lahja jokaiselle sellaisen tuoneelle ja
lähdettiin iloisin mielin kotia päin...
Antti
Puuro maistui. Oxa
(takimmaisena) taisi ottaa
haltuunsa Eräsusien puuronsyöntiennätyksen seitsemällä lautasellisella...

Suuri hetki...
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Metsätähdet

Metsätähdet on nykyisin lippukuntamme ainoa tyttövartio. Se sai nimensä
reilut kaksi vuotta sitten kun vanha Aavikkoemut muutti nimeään. Ensimmäisen vuoden vartiomme oli hyvin pieni, mutta sitäkin aktiivisempi. Parissa vuodessa vartio on paisunut ja muuttanut kokoonpanoaan. Nykyään
siihen kuuluu 10 vartiolaista ja kolme johtajaa. Olemme suuri vartio pienessä lippukunnassa? Teimme viime syksynä yhden telttaretken, ja kevään aikana on tarkoitus vielä retkeillä ainakin kerran. Avj:ni Tuulikki ja
Jenni ovat jo tämän vuoden aikana varmasti oppineet johtamisesta paljon.
Se taito onkin tarpeen, eikä koskaan voi olla tarpeeksi hyvä. Aina sitä kokenutkin saattaa jotain olennaista unohtaa (kuten sähkövatkaimen Runebergin torttuja leipoessa…;). Tänä vuonna (joulun jälkeen) Metsätähdet
on mm. laskenut mäkeä, vieraillut kirpputorilla ja leiponut Runebergin
torttuja, jotka olivat ihan hyviä mutta näyttivät ja maistuivat aivan muulta
kuin Runebergin…
pian väistyvä vartionjohtaja Sofia
Possulauma

Viime syksyllä perustettiin Mankkaan Eräsusiin kaksi uutta sudenpentulaumaa, tytöt ja pojat. Tyttölaumassa on yhteensä kuusi sudenpentua, johtajana Suvi ja apulaisjohtajana tätä nykyä Sofia. Tyttölauman nimeksi äänestettiin Possut, liekö ollut leikkimielisesti käytöstapojen perusteella.
Laumalle laadittiin säännöt ja tutustuttiin toisiin laumalaisiin.
Ensimmäinen retki suuntautui Possuilla Nuuksion kansallispuistoon itsenäisyyspäivän jälkeen. Retkelle lähti mukaan Anna, Tellervoisista, joka
sitten leikittikin possuja innokkaasti. Retkellä kävelimme Haukkalammen
parkkipaikalta pari kilometriä Holma-Saarijärven laavulle ja laitoimme
ryhmissä ruokaa.
Tänä keväänä on tarkoitus suoritella sudenpentumerkkejä, eläinmerkki ja
kotikokkimerkki. Keväällä on myös lauman ensimmäinen yöretki, vielä
myöhemmin keväällä on koko lippukunnan kevätretki Myllyjärvelle.
Hauskaa partiokevättä muillekin laumoille ja vartioille!
SuVi
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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

050-4145710

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 kotisivut osoitteessa
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