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Pääkirjoitus
Ensilumi satoi taivaalta ja illatkin ovat pimenneet vauhdilla. Pian
onkin jo joulu. Hankien keskellä partiokokoukset jatkuvat. Muistakaa myös perinteiset partiolaisten Joulumyyjäiset lauantaina
29.11 Tapiolan kirkolla. Toivomme paljon innokkaita leipojia
mukaan. Nyt suosikkireseptit esille! Muistakaa olla kilttejä, tontut kurkkivat jo ikkunoiden takana! Ja nyt reippaasti myymään
joulukalentereita!
partiovasemmalla,
Antti Vuorela, Päätoimittaja
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Lippukunnanjohtajan tervehdys
Syksy on pitemmällä kuin uskoisikaan. Oikeastaan talvi kurkkii
jo kulmista ja polkupyörälläkään ei parane enää mennä kouluun.
Tai ainakin varustukseen täytyy lisätä toimiva taskulamppu – tai
jopa polvisuojukset.
Uusia jäseniä voi ottaa mukaan vartioiden toimintaan, sillä
kolme tuoretta vartion-johtajaa valmistui muutama viikko
taaksepäin. Syntyykö sitten sekavartio, vai tyttö- ja poikavartio,
näyttää aika.
Itsenäisyyspäivä lähestyy, eli kaikki kulttuuriaukiolle 6.12. kello
9.00 aamulla! Partiohuivi tieten kaulassa. Kesäleirillä
harjoiteltiin ahkerasti lippusolmua, jota kannattanee kerrata
pimenevien iltojen, syksyn kokousten aikana.
Lidl hakee laajennuslupaa, eli Mankkaan kadut tukkeutuvat
tulevaisuudessa entisestään. Muistattehan katsoa eteenne
kokouksiin tullessa ja lähtiessä – kiireinen ostaja ei aina havaitse
pientä partiolaista, tunkeutuessaan autollaan parkkipaikalta
kapealle väylälle.
Yhtenäisestä partiounivormusta on puhuttu pitkään. No ainakin
on tulollaan lippukuntalaisille oma fleese, kunhan merkkimme
tekevä ohjelma varmistuu. Jos tilauskaavake ei ehdi tähän
lehteen, niin jollakin tiedotteella lähestytään kotiväkeä.
Leppoisaa talven odotusta!
Heinä
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Juoruja
- Tapiirin vj-kurssi kurssitti Tuulikin, Sadun ja Alexin, eli kaksi
uutta vartiota pitäisi syntymän viimeistään syksyllä. Onnea uusille
pomoille!
- Dåvitsin talkooviikonloppu oli ja meni. Onneksi Sofia tuli
kaveriksi. Varattiin talkootyötämme vastaan maaliskuun 12.-14.3
viikonloppu. Talkoissa oli myös Sara (3 v.) ja Meri (5 v.), eli kaiken
kaikkiaan 4 edusti lippukuntaa ja jokainen kantoi uhkean pinon
halkoja majalle. Milloinka se johtajiston viikonloppu olikaan?
- Lippukunnan lippu on mielenkiintoisessa vaiheessa. Malli on
kierinyt erinäisiä instansseja ja kohta meillä on virallisesti
hyväksytty, heraldisesti käypä lippu. Lippupalvelussa sanottaisiin:
ensin lipun ostoon, jotta päästään lipunnostoon.
- Tyttövartio oli keilaamassa. Hieno aluevaltaus! Jollekulle selvisi,
että sormille tarkoitettuun reikään ei saa työntää purukumia, muuten
pallosta tulee jojo.
- Uusia lippukunnan fleesejä on odoteltu ja nyt kaiketi ne viimein
saadaan, kun lippukunnan merkkikin on hyväilty. Sinisen takin
hinta vaan vielä varmistuisi. Sinisyys ei siis johdu kylmettymisestä,
vaan takin väristä.
- Jenni ei suostunut Taurus, eikä Taunus vastaavaksi. Olisikohan
Tarusvastaavuus sitten jotain? Perästä kuuluu, sanoi torventekijä.
- Lippukunnan 10-vuotisjuhla lähestyy. Murrosikäinen siis,
4

Mesikämmen 4/2003
jokohan uhmaikä loppuu? Juhlamesikämmenkin on huhun mukaan
tulossa.
- Ne aidot oikeat lokakalenterit ovat jaossa – tai siis joulukuun
joulukalenterit. Montakos on pantu pakettiin? Sofia jemmaa niitä
johonkin, kysykää siltä niitä lisää.
- Suvi pyörittää namutätibisnestä, eli kenen karkkihammasta
kolottaa, kysykää muovilaatikoita häneltä. Ties vaikka loppuisivat
kesken, keksit ja karkit. Onkos kukaan muuten antanut makeisia
joululahjaksi?
- Hiipivä haamu lähestyy ja Hepe kerää iskujoukkoa Eräsusista.
Pian kuulunee kaupungilta tuttu kysymys ”Oiskos sedällä tietoo
missä me ollaan…?”
- Kuka muuten mahtaa olla se vihreä kaveri, joka seisoo keskellä
varastoamme ja haisee aivan viime kesän homeelta. Näyttää aivan
teltalta…
- Sudarit melkein voitti Pinkissä, Olarin metsissä pyörineessä
sudenpentujen kisassa ja voittoisa Eräsusien vartio melkein voitti
Punkussa, erätaitokisassa. Pankissa ei liene kukaan kisannut?
Punkussa edelle taisi ehtiä vain 12 vartiota, mutta ensimmäistä
kertaa kisaamassa ollut joukkue pärjäsi todella hyvin.
Heinä
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ESPOON PUNANEN
-partiotaitokisa
Lauantaiaamuna (20.9) klo:7.00 keräännyimme Tapiola Garden
hotellin parkkipaikalle ja ilmoittauduimme paikalla oleviksi.
Ryhmässämme olivat: Tuulikki, Jenni, Alex, minä ja Ilari
(Kelovartiosta). Hotellilta meidät vietiin busseilla kisapaikalle.
Bussi, jossa me olimme, ei meinannut löytää perille ja kuski joutui
soittamaan lisäohjeita.
Perille päästyämme kaikki kokoontuivat hiekkamontulle saamaan
lisäohjeita kisaa varten. Kisa julistettiin alkaneeksi, kaikkien avattua
valkoisen kirjekuoren jossa oli ohjeet ensimmäisen tehtävän
puupenaalin tekemiseen. Heti kun sen oli saanut valmiiksi, piti
ilmoittautua lähteväksi ja antaa penaali arvosteltavaksi. Sen jälkeen
kaikki ryhmän jäsenet punnittiin rinkkojensa kera. Tämän kaiken
tehtyämme saimme aloittaa suunnistuksen.
Kisasta on sen verran aikaa että en muista ensimmäisen osan
tehtäviä. Alex ja Ilari suunnistivat melkein koko matkan yörastille.
Yörastilla oli monta tehtävää. Ensimmäinen tehtävä oli tehdä
perunamuusia ja porkkanalettu. Aikaa oli kaksi tuntia. Seuraavaksi
meidän piti tehdä sandaali laudasta ja narusta. Kolmannen tehtävän
tekemiseen oli aikaa kisan loppuun asti ja se oli harppi. Emme
saaneet sitä koskaan valmiiksi. Yön aikana laavumme ja sen
ympäristö käytiin arvioimassa.
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Toisen osan ensimmäinen tehtävä oli kuunnella mistä suunnasta ja
miten kaukaa torven ääni kuului. Toisessa tehtävässä piti laittaa
Euroopan saaret oikeisiin paikkoihin. Kolmannella rastilla oli kaksi
tehtävää: ramborata ja viljalajien tunnistus. Neljännelläkin rastilla
oli kaksi tehtävää: viittomakielen osaaminen ja kalan sisäelinten
tunnistaminen. Sen jälkeen suunnistimme maaliin joka oli järven
toisella puolella Kiljavan leirikeskuksessa. Siellä oli vielä viimeinen
tehtävä, jossa yhden ryhmän jäsenistä oli juostava kokoajan
(juoksijaa sai vaihtaa) ja sillä aikaa muut vastasivat erilaisiin
kysymyksiin. Ilari juoksi yli puolet ajasta. Olisimme voineet mennä
saunaan ja suihkuun, mutta halusimme lähteä ensimmäisellä
bussilla kotiin.
Bussi jätti meidät Tapiola Garden hotellin eteen. Soitin vaarini
hakemaan ja minut, Tuulikin ja Jennin kotiin.
Myöhemmin saimme tietää että olimme tulleet kolmanneksitoista.
Satu
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Valborgilla purjehdus
Perinteinen Valborgin purjehdus pidettiin syyskuun yhdeksäntenä
päivänä. Lippukunnalla on ollut tapana purjehtia partiolaisten omalla
laivalla Valborgilla syksyisin. Mukana oli nyt hiukan yli kaksikymmentä partiolaista ja heidän vanhempiaan. Purjehdukseen varattu
päivä oli lämmin ja selkeä. Meillä oli tilaisuus ihailla hienoja
maisemia ja auttaa purjeiden nostossa sekä keskustella. Meidän oli
tarkoitus käydä saaressa mutta emme päässeetkään käymään siellä
joten juuri muuta ohjelmaa ei ollut. Oli kuitenkin mukavaa istua
kannella ja katsella Helsingin kaunista saaristoa. Retki oli hauska
kokemus ja odotan jo ensi vuoden retkeä.
Alex Virtanen
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Muutamia kuvia Valborgilta,
Kuvaaja Antti Vuorela
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Itsenäisyyspäivän lipunnosto
6.12. klo 9.00
Kulttuuriaukiolla
(keilahallia vasta päätä)
Asusteena partiopuku, huivi ja merkit.
Tilaisuus jatkuu Tapiolan kirkossa.

Mankkaan Eräsusien joulujuhla 11.12
On jälleen perinteisen Mankkaan Eräsusien joulujuhlan aika. Tällä
kertaa ne pidetään Mankkaan koulun (ylä-aste) ruokailutiloissa
torstaina 11.12. klo 18 Ohjelmaan kuuluu mm. näytelmiä,
leikkimielisiä kilpailuja sekä perinteikäs lahjojen jako. Mukaan
tarvitset Tonttulakin, yli 2€ arvoisen lahjan sekä paljon iloista
joulumieltä.

Tervetuloa!
Jussi Asikainen
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Keksi- ja karkkilaatikkokampanja pyörii vinhasti
Oletko jo miettinyt joululahjaideoita? Näin lokakuussa se saattaa
tuntua liian aikaiselta, mutta joulukalenteritkin ovat jo putkahtaneet
myyntiin ja tämä on kuitenkin vuoden viimeinen lippukuntalehti
kertoa hyvästä joululahjaideasta. Kai mummu saa keksinsä ja vaari
omansa, vai mitä niissä laatikon kansissa lukeekaan? Isät ja äidit
saattavat miettiä, mitä kehtaisi antaa firman pikkujoulujuhlissa
työkavereilleen lahjaksi; keksit ja karkit ovat siististi pakattuina
todella oiva vieminen.
Mikään ei muuten kiellä myymästä keksejä ja kalentereita samaan
aikaan, ovelta ovelle. Joulumyyjäiset pidetään marraskuun
viimeisenä viikonloppuna Tapiolan kirkolla, jossa voi myös myydä
keksejä.
Muistathan, että jokaisesta myydystä laatikosta kilahtaa 0.5 Euroa
rahaa myyjän omaan taskuun. Lisäksi parhaiten myyneet vartiot tai
laumat palkitaan Partioaitan tavaralla, vaeltajat ovat kuitenkin
tämän palkinnon ulkopuolella. Palkinnot jaetaan joulujuhlassa, jossa
palkitaan myös viime kevään parhaat myyjäporukat.
Suvi
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Sudenpentukilpailu Pinkki
Possu-lauma osallistui sunnuntaina 12.10 Espoon Partiotuen ja
sudariryhmän järjestämään leikkimieliseen kilpailuun. Olimme
varustautuneet sadevaatteilla ja eväillä. Lähtörastilla oli kova
ruuhka, jouduimme jonottamaan lähtöä kun olimme saaneet
valmiiksi hienon Samppa Sukkanuken. Lähdimme kiertämään
rasteja seuraten kreppipapereita ja pysähdyimme joka rastilla
syömään, eväät hupenivat silmissä. Mutta eipä meillä minnekään
ollut kiire joten oli ihan mukava istuksia metsässä syömässä eväitä.
Matkan varrella oli kuvia linnuista, jotka piti tunnistaa ja merkata
kisapassiin. Rastit olivat hauskoja, eläinaiheisia kaikki. Apinarastilla piti etsiä banaaneja (puukalikoita) tietyltä alueelta. Jopa rastimies
hämmästyi kun Nina löysikin metsästä oikean banaanin. Saimme
siitä silti pisteen. Kirahvirastilla piti nikkaroida nauloista ja laudasta
ja langasta kirahvi. Siitäpä lauma saikin täydet viisi pistettä.
Papukaijarastilla piti piirtää papukaija seuraavan selkään. Nauru
raikui kun huomasimme papukaijan muuttuneen auringoksi ketjun
edetessä. Koko päivän sateli, muttei se menoa haitannut. Loppuvaiheessa emme pysähdelleet niin usein syömään eväitä vaan
marssimme määrätietoisesti eteenpäin rastilta toiselle. Viimein sade
alkoi hiukan haitata, olimme kaikki märkiä ja väsyneitä kävelystä.
Oli mukavaa päästä maaliin ja saada lämmintä hernekeittoa ja
palkinnoksi suuri karkkipussi. Istuimme ringissä, pussi kiersi ja
napsimme karkkeja. Postissa sain parhaiten pärjänneiden listan
seuraavalla viikolla, paras tulos oli 44 pistettä viidestäkymmenestä,
kolmanneksi paras tulos oli 42, meidän laumalla oli yhteensä 40
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pistettä, eli eipä mennyt kisa kovin huonosti. Netistä löytyi
harmikseni ainoastaan Pinkin 2001 tulokset, joten tarkkaa
sijoittumistamme emme tiedä. Saimme vietettyä hauskan ja
ikimuistoisen päivän metsässä, hyvässä seurassa, sehän on tärkeintä.
Kenties innostumme lähtemään ensi vuonna uudestaan!
Suvi

VJ-kurssi
VJ-kurssi, johon meidän lippukunnastamme osallistui Satu, Alex ja
minä (Tuuli), alkoi 20.8 kaupunki-illalla EPT:n toimistolla
Helsingissä, missä kurssilaisten oli tarkoitus tutustua toisiinsa.
Tutustuimme samalla myös toimistoon ja jotkut yrittivät epätoivoisesti koota purkamaansa pirunnyrkkiä.
Itse kurssi alkoi perjantaina 12.9. Kokoonnuimme rinkkoinemme
Espoon torille 17.30 ja sieltä lähdimme bussilla 85 kohti Nuuksiota
ja Korvenkolkkaa, jossa yöpyisimme. Kaikeksi yllätykseksi meidät
jätettiinkin Solvallan swinghillille. Paikalla oli yksi johtajista, joka
jakoi meidät neljän hengen ryhmiin. Hän antoi meille kartat ja
sanoi, että "kyllä te parissa tunnissa tämän reitin suunnistatte".
Ikävä kyllä meiltä meni siihen vähän pidempi aika... Tarkkaan
ottaen noin kahdeksan tuntia. Pääsimme viimeiselle rastille vasta
puolen yön aikaan ja silloin kaikki alkoivat olla jo aika väsyneitä,
paitsi tietenkin ne ryhmät, jotka olivat eksyneet matkalla ja
pommitelleet johtajia niin kauan kunnes joku heistä oli tullut
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hakemaan ryhmän jäsenet autolla. Nukuimme teltoissa mökin
edustalla.
Yö oli kylmä ja nouseminen seuraavana aamuna oli yhtä tuskaa.
Sitä heräsi kunnolla vasta joskus puolen päivän aikaan. Päivän
aikana opimme mm. millainen vartionjohtajan tulee olla ja miten
vartiota parhaiten johdetaan. Teimme myös toimintasuunnitelman
syksyksi jollekin vartiolle. Illalla kokoonnuimme kaikki nuotion
ympärille, ja jokaisella ryhmällä piti olla jotain ohjelmaa.
Naurettuamme ja laulettuamme yhdessä noin puolitoista tuntia,
paistoimme räiskäleitä nuotiolla. Sitten lähdimme vuorotellen
kulkemaan kynttiläpolkua pitkin ylös mökille.
Seuraava yö ei ollut ihan yhtä kylmä kuin edellinen, ja nouseminenkin aamulla oli helpompaa kuin viimeksi. Sunnuntain ohjelmaan
kuului mm. lyhyt suunnistus, retkien suunnittelua ja EA ja
turvallisuusohjeisiin tutustuminen. Tietenkin leikimme myös aina
silloin tällöin jotain kurssilaisten ehdottamaa leikkiä. Kurssin toinen
osa (kolmas osa oli Punkku), päättyi sunnuntaina klo. 14.30, jolloin
suurin osa kurssilaisista käveli lähellä sijatsevalle bussipysäkille ja
lähti sieltä bussilla 85 takaisin Espoon keskustaan. Muutamat
onnelliset saivat kuitenkin autokyydin kotiin. Kokonaisuudessaan
kurssi oli todella hyvä ja ikimuistoinen. Suuri kiitos johtajille, jotka
kestivät meitä kokonaista kolme päivää…!
Tuuli
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1. luokan vaellus Nuuksiossa 26.-28. 9.
Jo pitkään vartionjohtajina toimittuamme minä, Tuulikki ja Jenni
saimme vihdoinkin lähdetyksi pienellä porukalla kahden yön
vaellukselle, joka kuuluu vartiolaisilla ensimmäisen luokan
suorittamiseen. Perjantaina jo iltapäivällä monta tuntia ennen
iltahämärää matkustimme Espoon keskuksesta bussilla Nuuksioon.
Päätimme leiriytyä Isolle-Antiaalle, ja saimme teltankin pystyyn jo
ennen pimeän tuloa. Aikainen nukkumaanmeno ja herääminen
takasivat hyvän yöunen ja sen, että meillä oli lauantaina runsaasti
aikaa talsia kohti seuraavaa määränpäätä, jota emme olleet
valmiiksi edes täsmällisesti päättäneet. Käytimme kävelymatkaan
melkein koko päivän, ja saatoimme pitää melkein tunnin taukojakin
puolukoita ja myöhäisiä mustikoita kanervikosta mutustellen.
Toiseksi yöksi leiriydyimme Saarijärven rannalle.
Vaelluksen aikana meidän piti suorittaa kolme tehtävää, jotka
saimme osittain tehdyksi. Meidän piti löytää tammenlehti ja -terho
(vain lehti löytyi), ulpukan kukka (siitäkin löysimme enää vain
lehtiä) ja saada selville, mitä kaloja Saarijärvessä on (näimme siellä
ainakin ahvenia). Kaikki meni kokonaisuutena hyvin: Kukaan ei
palellut yöllä eikä ruoka loppunut kesken. Aikaa syksyn lehtien
ihailuun ja jutteluun riitti. :)
Sofia
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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

Asikainen Jenni

050-4145711

Jennu89@jippii.fi

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

Seppälä Tuulikki

040-5691603

tuulikki.seppala@koti.finnet.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-
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