Mesikämmen 1/2006

1/2006

Partiolippukunta Mankkaan Eräsusien tiedotuslehti 1/2006

2

Mesikämmen 1/2006

Sisällys
Mesikämmen on partiolippukunta
Mankkaan Eräsusien virallinen
tiedotuslehti.
Päätoimittaja ja taitto:
Antti Vuorela (040-7083120)
Toimittaja:
Jarmo Heinonen (502 2814)
Kansi:

Pääkirjoitus ...................................... s.3
Ranta –06 ......................................... s.4
Ahmat toimittajamerkin parissa ....... s.5
Hiipivä Haamu ................................. s.6
Kevään lippukuntaretki.................... s.7
Partiovanhempien kuulumisia.......... s.8
Terveisiä talvileiriltä!....................... s.10
Ahmat haastattelevat: lpkj Antti ...... s.10
Juorut ............................................... s.11
Ryhmien vetäjät ja kokousajat ......... s.12

Jarmo Heinonen
Valokuvat:
Antti Vuorela

Partiolippukunta
Mankkaan Eräsudet
Perustettu
1994
Jäsenistö
tyttöjä ja poikia, n. 70 henkeä
Toiminta-alue
Mankkaa
Lippukunnanjohtaja
Antti Vuorela
Kolo
Mankkaan Väentupa
Vanhan- Mankkaankuja 2 C
02180 Espoo

Kalenteri
29-30.4.
2006

Possut-lauman kevätretki

5-7.5.
2006

Lippukuntaretki Dåvitsin
kämpälle

24 / 31.5.
2006

Kevään viimeinen kokouskerta

5.-11.6.
2006

Tapiolan alueen lippukuntien Ranta -05 kesäleiri.

25.7.–
3.8.2006

Eräsusien johtajiston vaellus Saariselän maastoon

Lippukunnan nettisivut: www.lpk.partio.fi/papa/mes/
Salasana lippukuntalaisen ja vanhemman sivulle: xxxx

Mesikämmen 1/2006

3

Pääkirjoitus

H

elmikuun vuosikokouksessa
päättyi eräs lippukuntamme
aikakausista, kun Eräsusia aikoinaan
perustamassakin ollut lippukunnanjohtajamme Jarmo ”Heinä” Heinonen
jätti lippukunnanjohtajan tehtävät, ja
allekirjoittanut valittiin Mankkaan
Eräsudet Ry:n hallituksen
puheenjohtajaksi, eli lippukunnanjohtajaksi.
Haluan esittää Heinälle koko
johtajiston puolesta lämpimät
kiitokset lukuisista työntäyteisistä
lippukunnanjohtajavuosista! Näiden
vuosien aikana lippukunta on
jatkuvasti mennyt eteenpäin, ja katse
on ollut vakaasti tulevaisuudessa.
Paljon on tehty, paljon on saatu
aikaan, ja paljon muistoja on
syntynyt.
H e l mi k u u n v u o s i k o k o u k s e s s a
hallituksen jäseniksi valittiin
allekirjoittaneen lisäksi Sofia
Virtanen, Tuulikki Seppälä, Suvi
Attila, Henri Järvisalo, Jussi
Asikainen ja Jarmo Heinonen.
Varsinaisten hallituksen jäsenien
varajäseniksi valittiin Otto
Liukkonen, Atte Liukkonen, Jenni
Asikainen, Satu Heinonen, Minna
Vääräniemi ja Alex Virtanen.
Tällä mahtavalla kokoonpanolla
pyöritämme lippukunnan toimintaa
seuraavaan vuoden ajan. Ja toimintaa
kyllä riittää:

Toukokuun ensimmäisenä
viikonloppuna järjestetään kevään
lippukuntaretki, ja kesäkuun alussa
Tapiolan alueen lippukuntien
yhteinen kesäleiri, Ranta –06.
Molemmista on lisää tietoa tämän
lehden sivuilla.
Heinäkuussa on luvassa myös Lapin
vaellus johtajille ja vaeltajille.
Vaelluksemme suuntautuu tälläkin
kertaa Saariselän maastoon, kuten
edellinen vaellus vuonna 2004. Viime
kerrasta poiketen lähdemme tosin
liikkeelle Raja-Joosepista, aivan
Venäjän rajan tuntumasta ja
laskettelemme siitä etelään ja länteen
päin.
Hienoja hetkiä on siis edessä sekä
retkellä, leirillä, että vaelluksellakin.
Itse kullekin oman mieltymyksen ja
tason mukaan.
Vaikka kevät tuntuukin tänä vuonna
olevan hieman myöhässä - kuten tämä
lehtikin - niin kumpikin kyllä tulee,
hitaasti mutta varmasti.
Hyvää kevään jatkoa!

Antti Vuorela
Lippukunnanjohtaja
Päätoimittaja
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T

apiolan alueen lippukuntien
kesäleirille, Ranta –06:lle on
ilmoittautunut kolmisenkymmentä
reipasta Eräsutta. Kaiken kaikkiaan
viiden lippukunnan yhteisellä leirillä
tulee olemaan noin 130 leiriläistä.
Ilmoittautuneiden postilaatikkoon
pitäisi lähipäivinä kolahtaa leirikirje,
joka sisältää muun muassa tiedot
kuljetusten lähtöajoista ja
tärkeimpänä maksutiedot.
Viimeinen ilmoittautumispäivä
leirille oli maaliskuun lopussa, mutta
mikäli missasit tämän niin ei hätää:
leirille voi vielä toistaiseksi
ilmoittautua normaalilla hinnalla.
Tarjous päättyy leirimaksujen
eräpäivän myötä, 28.4. Lisätietoja
mattimyöhäisille antaa allekirjoittanut.

Vaikka kesäloma tuntuukin vielä
kaukaiselta, on leiriin yllättävän lyhyt
aika. Kannattaa jo hiljalleen kaivaa
retkikamppeet talviteloilta.
Suosittelen että kaikki leirille tulevat
osallistuisivat myös lippukuntaretkelle 5-7.5. Siellä tulee käytännössä
kokeiltua tarvikkeet kuntoon jo ennen
leiriä.
Kesäkuun alkupuolella säänkin pitäisi
jo näyttää kovin erilaiselta kuin nyt.
Lumet ovat tiessään ja keskikesän
juhla, juhannus, jo aivan ovella.
Odotetaan innolla leiriä!

Antti Vuorela

www.ranta.dy.fi
Käy tarkistamassa kesäleirin uusimmat uutiset leirin kotisivuilta,
osoitteesta www.ranta.dy.fi. Leirin aikana sivuille päivitetään kuvia
ja muuta materiaalia suoraan leiriltä.
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Ahmat toimittajamerkin parissa

M

e Ahmat suoritimme nyt talvella toimittajamerkin. Meihin
kuuluu Antti, Sikke, Jaska, Emil ja
Ville ja vartionjohtajat Antti ja Alex,
joten merkin suorittaminen oli helppoa. Toimittajamerkin suorittaminen
kuuluu osana meidän 3. luokan merkkiin.
Toimittajamerkkiä suoritimme kirjoittamalla harjoitusjuttuja, ja ottamalla
kuvia mm. toisistamme juttuja kirjoittamassa ja kuvitteellisista uutiskohtauksista, esimerkiksi tappelusta. Harjoittelimme myös tiedon keräämistä.

Harjoittelimme lisäksi haastatteluja,
jossa Antti ja Alex esiintyivät poliiseina ja muut toimittajina. Yllättäen
kyseessä oli murha ja murhattu oli
johtaja Paavo Puurunen. Emme voi
paljastaa enempää, sillä poliisitutkinta
on kesken.
Lopuksi kirjoitimme tämän jutun siinä toivossa, että se pääsisi päätoimittajan raa'an sihdin läpi (huh! Toim.
huom.) Mesikämmeneen.

Ahmat
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Hiipivä Haamu 6.11.2005

L

ähdimme Hiipivään Haamuun,
kaupunkisalapoliisi kilpailuun
kisaamaan 6.11. sunnuntaina, eli ruotsalaisuuden päivänä. Meitä oli 6 johtajaa; Suvi, Sofia, Antti, Tuulikki,
Hepe sekä minä Alex. Osa oli kokoontunut jo pari viikkoa aikaisemmin tekemään alkutehtäviä, joista osa
oli aika hankalia. Osa meistä yritti
ratkaista niitä vielä viimeisenä iltana,
mutta ainakaan minä en saanut paljoa
niiistä enää selkoa.
Useimmille meistä, kuten minulle
tämä oli ensimmäinen hiippari, joten
ainakin minä jännitin jonkin verran
ennen kisaa. Kisapäivän aamuna
olimme pukeutuneet parhaimpiimme,
koska meidän piti esittää päivän hengessä ruotsin kuninkaallisia, ja eihän
kuninkaalliset voi ilman juhlapukua
minnekään vierailulle lähteä.
Kokoonnuimme kino orionin eteen n.
klo 10 jonka jälkeen meille näytettiin
lähtöelokuva ja jaettiin materiaalia.
Sen jälkeen meidän piti selvittää ensimmäisen rastin sijainti, joka oli pasilassa. Keskipäivällä kuuntelimme
myös radiolähetyksen, jossa kerrottiin
piilorastin sijainti. Alkuun näytti siltä
että emme ehkä ehtisi käydä kaikkia
rasteja määräaikaan mennessä, mutta
lopulta kuusi tuntia ympäri kaupunkia
juostuamme pääsimme vieläpä hyvissä ajoin maaliin.

Rastit olivat mielenkiintoisia, vaikka
ensikertalaisena en osannut ehkä toimia oikein jokaisella rastilla. Rasteilla
saattoi joutua esim. haastattelemaan
ihmisiä ja seuraaman esityksiä sekä
tietenkin tekemään tehtäviä.
Maalissa jouduimme istumaan alas ja
tekemään lopputehtäviä joissa saatettiin kysyä esim. mitä jollain rastihenkilöllä oli ollut toisessa jalassaan tai
mikä oli jonkin rastilla olleen auton
rekkari. Suoriuduimme melko hyvin
näistä tehtävistä, vaikka minulle jäikin hiukan epäselväksi miten tarkalleen juoni kulki.
Ilmeisesti onnistuimme melko hyvin,
vaikka meillä oli monia ensikertalaisia, koska tulimme vaikeammassa
sarjassa sijalle 25 noin 80 kilpailijasta.
Vaikka päivä kaupungilla oli rankka
ja satoi välillä sekä tuuli kovaa, oli se
mielestäni erittäin hauskaa että pääsin
hiippariin tänä vuonna. Toivon, että
pääsen lähtemään ensi vuonnakin
kilpailemaan.

Alex Virtanen
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Lippukuntaretki Dåvitsin kämpälle

E

räsudet järjestävät tämän kevään
lippukuntaretken Ept:n omistamalle Dåvitsin kämpälle, Kirkkonummelle Upinniemen kupeeseen.

vomme mahdollisimman monen vanhemman pystyvän auttamaan. Perjantain lähtö on tuttuun tapaan kello 18.
Lauantain lähtö on kello 13.

Retken ajankohta on 5-7.5. Retken
kesto on johtajilla ja vartiolaisilla
perjantaista sunnuntaihin, sekä sudenpennuilla lauantaista sunnuntaihin.

Lähtö takaisin Espooseen on sunnuntaina kello 14. Myös paluumatkan
hoidamme autokyydein. Ilmoita ilmoittautumislomakkeessa mikäli pystyt auttamaan kyyditsemällä partiolaisia.

Mankkaanpuron koulussa on koulupäivä lauantaina kello 12 asti. Tämän
johdosta olemme siirtäneet lauantain
lähtöä myöhemmäksi. Myös vartiolaiset, joilla on koulupäivä lauantaina
voivat hyvin tulla retkelle vasta koulupäivän jälkeen.
Lähtö retkelle tapahtuu tuttuun tapaan
kolon pihasta autokyydein, joissa toi-

Retkimaksu on pe-su 10 euroa ja lasu 7 euroa henkilöltä. Palauta ilmoittautumislomake omalle johtajallesi
mahdollisimman pian, viimeistään
viikkoa ennen retkeä.
Tervetuloa!

Antti Vuorela

Annan luvan ________________________________:lle osallistua
Mankkaan Eräsusien kevätketkelle Dåvitsin kämpälle.
Kumpana päivänä lähden retkelle:

Pe 5.5 klo 18

La 6.5 klo 13

Allergiat tai muuta huomioitavaa:
_________________________________________________________
_________________________________________________________
Huoltajan allekirjoitus: ______________________________________
Puhelinnumero retken aikana:_________________________________
Pystymme tarjoamaan autokyydin: Pe 5.5
La 6.5
Su 7.5
Kyytiimme mahtuu oman lapsemme lisäksi _____ henkilöä.
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Partiovanhempien kuulumisia

M

ankkaan Eräsusien pieni mutta
sitäkin toimeliaampi vanhempainryhmä puuhasi viime vuoden
aikana monenlaista partiolaistemme
henkiseksi ja taloudelliseksi hyväksi
ja ihan taatusti myös omaksi ilokseen.
Keväällä järjestimme aivan upean
mahtavan laadukkaita kesäkukkia
partiolaistemme myytäväksi ja hoidimme niiden jakelua ja kuskausta.
Kukkien laadusta kertoo, että todistettavasti erään ryhmämme jäsenen
kuistilla nähtiin upea karjalanneito
(siis amppelikukka) hyvässä kukassa
vielä lokakuussa. Kukkamyynti sai
jatko-osan syksyllä kun myimme kellokanervia vai olivatko eerikoita, tiedä noista mutta kauniita olivat. Nämä
kukkatempaukset tuottivat mukavasti
rahaa lippukunnan käyttöön.
Suureksi iloksemme Espoon kaupunki päätti tukea kaupunginosatoimintaa
järjestämällä yhdessä Espoon Ladun
kanssa adventtitapahtuman Väentuvalle marraskuussa. No, me partiovanhemmat heti tartuimme tarjottuun tilaisuuteen ja pistimme pystyyn
buffetin tähän tilaisuuteen. Mikäs oli
buffettia pitäessä kun kaupunki tarjosi
glögit ja piparit, mankkaalaiset olivat
kiitettävästi liikkeellä ja luontokin oli
puolellamme hoitaen sopivasti ihanan
lumipeitteen tienoolle. Väentuvan
keittiössä häärivät vanhemmat joulutorttuja paistellen. Olivat taatusti tuoreita, tuoksu leijaili varmasti ulos asti.

Vaihtoehdoksi glögille keittelimme
kahvia ja kun vielä olimme leiponeet
kuivakakkuja, niin oli jokaiselle varmasti sopivaa mussutettavaa. Laskimme tarjoilujemme kohteina olleen pari
sataa henkilöä (kuppisulkeisissa laskimme käytetyt mukit). Tästä saattaa
tulla uusi mukava perinne mankkaalaisille ja meille.
Adventtitapahtumastakin saimme
mukavasti kerätyksi rahaa vaikka
tarjoilimmekin glögin ja piparit ihan
ilmaiseksi (kiitos, kiitos Espoo). Pohdimme ankarasti mitä hyödyllistä
niillä rahoilla hankkisimme partiolaisillemme lahjoitettavaksi. Pikkulintutiedotukseen luottaen saimme selville, että lippukunnan ensiapuvälineet kaipaavat täydennystä. No eikun
sellaisten hankintaan. Hieno ensiapureppu ostettiin ja juhlallisesti luovutettiin lippukunnalle joulujuhlassa
Mankkaanpuron koululla.
Joulujuhlan tarjoilupuoli on tietty
vanhempien vuosittainen bravuurinumero. Keittämämme riisipuuro maistui kanelin, sokerin ja maidon kanssa
ja adventtitapahtumasta jääneet piparit kruunasivat tarjoilun. Puuro teki
kauppansa ja kävipä joku pieni partiolaisemme puurotiskillä kysyen
”saanksmä kolmannen lautasellisen”.
Meillä ei lasketa ja puuroa riitti. Puuroon oli kätketty tietty ainakin 10
mantelia ja onnelliset löytäjät lunastivat mantelilla pikkusuklaan vaikka
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kuuseen ripustettavaksi (mikäli säilyi
niin kauan). Meistä vanhemmista oli
ihanaa päästä mukaan tähän tunnelmalliseen joulujuhlaan.
Palatakseni ensiapureppuun, se ammottaa vielä tyhjänä. Ehkäpä joku
vartio tai lauma ottaisi selvittääkseen
mitä sinne olisi parasta hankkia, lupaamme kustantaa sisällön adventtitapahtuman tuotosta jäljellä olevilla
varoilla, ellette sitten keksi haluta
sinne kultalangoin kudottuja ensisiteitä. No partiolaisillahan on jalat maassa (ja sydän paikallaan), joten ei moisia huolia. Odotellaan ehdotuksia.
Talven pian jäädessä taakse meillä on
uusia mukavia juttuja suunnitteilla.
Kevään siinnellessä jo mielessämme
päätämme jälleen ryhtyä kukkahan-
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kintahommiin, joten alkakaapa pikkuhiljaa suunnitella mitä kukkaloistoa
pihoihinne tai parvekkeillenne olisi
mukava laittaa. Lisäksi päässämme
surisee paljon muitakin suunnitelmia,
kuten perheiden yhteisen ulkoilutapahtuman järjestäminen ja muuta,
joten perästä kuuluu.
Olisipa mukavaa jos löytäisimme
uusia vanhempia ryhmäämme. Toimintamme ei ole mitään pakkopullaa,
teemme tempauksia, joita itse haluamme partiolaistemme hyväksi ja sitä
paitsi meillä on tosi mukavaa.
Partiovanhempainryhmän puolesta

Päivi Attila

Adventtitapahtuman bufettipöytä täynnä herkkuja
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Terveisiä talvileiriltä!

H

iihtolomalla löytyy monenlaista
tekemistä. Toiset lähtevät
laskettelemaan, mökille tai etelään,
minä lähdin taas Espoon Partiotuen
talvileirille, Vinkulille.

mutta tietääkseni kaikki lähtijät
jaksoivat hiihtää yörastille asti,
(vaikka veikkaan että melkein kaikki
kaatuivat ainakin kerran, jos
toisenkin).

Oli mukavaa vaihtelua päästä
nukkumaan telttaan keskellä talvea ja
tekemään hiihtolomalla ulkona
muutakin kuin hiihtämistä ja
laskettelua. Leiriltä jäi käteen
mukavia muistoja niin hiihtohaikilta
kuin pulkkamäestä, sekä lukuisista
lumileikeistä ja peleistä.

Teltassa nukkuminen tuntui
mukavalta, vaikka siihen kuului noin
tunnin mittaiset kipinävuorot yöllä.
Leirillä ensimmäinen päivä oli hiukan
outo, kun ei tuntenut kuin muutaman
ihmisen etukäteen, mutta oman
telttaryh mä n oppi tunte maan
nopeasti.

Sää oli hieno ja lämpotilakin vain
vähän pakkasen puolella, edes
laavuyö haikilla ei tuntunut
kovinkaan kylmältä. Joskin hiihto
rinkan kanssa tuntui hiukan raskaalta,

Leiri oli mielestäni mukava kokemus,
ja toivonkin että pääsen mukaan myös
seuraavalle kahden vuoden päästä.

Alex Virtanen

Ahmat haastattelevat: lpkj Antti
Miten päädyit partioon?

Mikä on lempivärisi?

Kavereiden kanssa joskus viime vuosituhannella

Sininen ja musta ovat aina tyylikkäitä

Miksi halusit lippukunnanjohtajaksi?
Lippukunnanjohtajana voi oppia uusia asioita ja toimintatapoja
Jääkö Heinä nyt työttömäksi?
Tuskin hän nyt sentään ihan työttömäksi jää (naurahtaa)

Entä lempiruokasi?
Spagetti ja jauhelihakastike
Mikä on lempiohjelmasi TV:sä?
MacGyver on mukava kun siinä on
välillä aika partiomaisia juttuja!

Ahmat
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Juorut
- Uudeksi lippukunnajohtajaksi saatiin kaveri, joka oli viime kesänä savun varajohtajana ja tuotti leirikirjaan
kuvitusta ja toimi Espoon partiotaitokisan rastipäällikkönä. Oli tilaisuus
sitten itsenäisyyspäivän lipunnosto,
joulumyyjäiset kirkolla tai lippukunnan retki, Antti on ollut aina mukana.
Mies hoiti myös mallikkaasti adventtikalentereiden myynnin ja aloitti
Alexin kanssa uuden vartion. Puhumattakaan siitä että on hoitanut Mesikämmenen päätoimittajan tehtävää jo
neljättä vuotta. Eikä valittamisen aihetta hommiensa hoitamisesta ole
kiirinyt. Sitoutuneisuus, partiomainen
käytös ja avuliaisuus on ollut sellaista, että Antti on hyväksi esimerkiksi
muille lippukunnassa. Onneksi olkoon Antti!
- Hepe ja Antti olivat viime vuoden
ahkerimmat PJN:ään osallistujat. Antti oli mukana niissä kaikissa (kuten
kahtena edellisenä vuonnakin).
- Jenni on tulossa takasin Suomeen,
mutta nähtäneen lopullisesti vasta
syksymmällä. Tervetuloa Jenni!
Osaakohan se enää yhtään suomea,
vai pitääköhän sille kertoa kaikki saksaksi?

- Hepe ja Jussi saivat kehuja sudarilauman vetämisestä. Jussia kutsuttiin
jopa narumieheksi - opettikohan hirttosilmukan tai jotain?
- Antti, Suvi, Satu ja Heinä ovat ilmoittautuneet Jamboree 2007:lle.
Tuhat suomalaista lähtijää hamuaa
Englannin nummille parin vuoden
päästä, 40 000 muun huivikaulaisen
joukkoon. Partioliikkeen 100 vuotisjuhlissa on siis pienellä osanottajaryhmällä mukana muutama Eräsusikin.
Erottuvatkohan joukosta?
- Mankkaan Uutisissa oli mainittu
partiolippukunta Mankkaan Eräsudet,
mutta ry puuttui nimen perästä. Olikohan kilpaileva yhtiö?
- Mankkaan Eräsudet ry:n ensimmäinen virallinen tilinpäätös rekisteröitynä yhtiönäkin valmistui. Enää ei siis
kuuluta rahanpesijöiden kastiin. Nousujohteisesti mennään!

Heinä
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Ryhmien vetäjät ja kokousajat
Kokoukset Mankkaan Väentuvalla keskiviikkoisin.

Tyttölauma Possut klo 18-19
Attila Suvi

040-842 7526

suviksi@yahoo.com

Virtanen Sofia

050-328 8238

sofia_eleonoora@hotmail.com

Poikalauma Kirput klo 18-19
Heinonen Jarmo

040-536 1437
09-502 2814

jarmo.heinonen@laurea.fi

Tyttövartio Mahtimurmelit klo 19-20
Seppälä Tuulikki

040-569 1603

tuulikki.seppala@koti.fimnet.fi

Tyttövartio Nokkaeläimet klo 17-18
Heinonen Satu

050-544 9526

Vääräniemi Minna 050-411 4285

safu90@jippii.fi
minna.vaaraniemi@netti.fi

Poikavartio Vesipuhvelit klo 18-19
Asikainen Jussi

050-414 5710

jussi24788@hotmail.com

Järvisalo Henri

050-547 0671

henri_jarvisalo@hotmail.com

Poikavartio Ahmat klo 17-18
Virtanen Alex

050-5052301

Vuorela Antti (lpkj) 040- 708 3120

alex_virtanen@hotmail.com
antti.vuorela@saunalahti.fi

Koko johtajiston tavoittaa sähköpostilla mes-johtajat@lilja.partio.fi

