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Pääkirjoitus
Joulu on jo ovella, ja mahtava partiovuosi
2006 alkaa myös lähestyä loppuaan. Partion
parissa on vuoden aikana koettu hienoja
hetkiä niin kokouksissa, retkillä, Ranta 06kesäleirillä, kuin lukuisissa muissa partiotapahtumissakin. Paljon hyviä muistoja on
varmasti jäänyt mieliin itse kullekin!
Nyt joulun alla Eräsudet ahkeroivat paljon
erilaisten tapahtumien ja varainkeruun
järjestämisessä. Suuri kiitos kaikille lippukuntaretken, joulumyyjäisten, Mankkaan
joulutapahtuman ja itsenäisyyspäivän tapahtumien järjestelyyn osallistuneille! Kiitos
myös kaikille joulukalentereita myyneille,
on hieno juttu että jaksatte tukea lippukuntamme toimintaa näin!
Erityiskiitos ahkeralle vanhempainneuvostollemme, joka upeasti hoiti Mankkaan
joulutapahtuman buffetin järjestämisen, ja
lupautui hoitamaan vielä joulujuhlankin
tarjoilut! Vanhemmat ovat koko vuoden
ajan hienosti olleet lippukunnan tukena
järjestämässä varainkeruuta ja tarjoiluja.
Kevään ja syksyn kukkamyynnit sujuivat
hienosti, myös niistä suuri kiitos vanhemmille! Toivon että yhteistyö jatkuu yhtä
hedelmällisenä jatkossakin, ja myös uusia
vanhempia uskaltautuu mukaan vanhempainneuvoston toimintaan!
Haluan tässä yhteydessä myös onnitella
pitkäaikaista lippukunnanjohtajaamme ja
lippukuntamme perustajaa Jarmo “Heinä”
Heinosta vuosien ahkeroinnin tuloksena
valmistuneen väitöskirjan johdosta! Lippukunnassamme on siis nykyään tohtori,
hienoa!

Näin vuoden lopussa on hyvä myös luoda
pieni katsaus tulevaan. Vuosi 2007 on
partion 100-vuotisjuhlavuosi, ja se tuo tullessaan paljon erilaista toimintaa. Kesällä on
luvassa leiri, ja osallistumme kenties myös
Suomen Partiolaisten Suurjuhlaan Tampereella. Keväällä on ainakin retkiä ja Tapiirin
yhteinen riihitys. Partiota riittää!
Lippukuntamme toiminnan osalta vuosi
2007 tuo myös toisenlaisen muutoksen.
Siirrymme vuoden alusta kokoustamaan
Mankkaan Makasiiniin kun nykyinen
kolomme Mankkaan Väentupa menee
remonttiiin. Väentuvasta remontoidaan
perustettavan Mankkaan Asukaspuiston
päärakennus, ja se siirtyy Espoon kaupungin
sosiaali- ja terveystoimen hallintaan. Eräsusille on kuitenkin luvattu,, että saamme
jatkaa toimintaamme Väentuvan tiloissa
remontin jälkeen. Remontin kestosta ei ole
vielä tietoa, joten toistaiseksi jatkamme kokoustamista tunnelmallisessa Makasiinissa.
Pois suljettu ei toki ole sekään vaihtoehto
että jatkamme remontin valmistumisen jälkeenkin Makasiinissa. Monilla lippukuntalaisilla siintää kuitenkin varmasti haaveena
täysin oma kokoontumistila, jonka voisimme
sisustaa partiomaiseksi ja jota voisimme
käyttää silloin kun haluamme. Pidetäänkin kaikki siis silmät auki siltä varalta että
sopiva tila joskus meille löytyisi!
Hyvää joulua ja onnellista ja tapahtumarikasta uutta partiovuotta toivottaen,
Antti Vuorela
lippukunnanjohtaja
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Makaronimössön mutinaa ja siitepölyn
levitystä Edenissä
Marraskuun pimetessä 10-12.11. Mankkaan
Eräsudet löysivät tiensä Edeniin, eli Hakasiskojen ja Kelovartijoiden kämppään
Nuuksion Kattilajärvelle. Lähtö kololta
sujui ongelmitta mutta Nuuksion päässä
syntyi hässäkkää. Kukaan ei ollut aiemmin
käynyt kämpällä, emmekä löytäneet sinne
pilkkopimeässä metsässä. Kaikeksi onnettomuudeksi useampikin kyytiauto suistui
ojaan. Monen ihmisen kangetessa autoja
takaisin tielle me muut katselimme tähtiä.
Viimein saimme autot ylös ja tarvottua
lumessa kämpälle ja pääsimme sisälle
ihmettelemään. Kaikki sudenpennut ja vartiolaiset mahtuivat majoittumaan kämpän
valtavalle parvelle.

Illalla myöhemmin Heinä vei kaikki tutustumaan ympäristöön ja katselemaan tähtiä.
Saimme myös askarreltua enemmän tai
vähemmän onnistuneita himmeleitä askarteluoljista. Kokkimme Hepen loihtiman
iltapalan päätteeksi pääsimme viimein
nukkumaan.
Johtajapalaverin ja pienen valvomisen
jälkeen selvisi elämän tarkoituskin, joka on,
ainakin Hepen mukaan, levittää siitepölyä.
Aamulla osa sudenpennuista heräsi aikaisin,
vaikka olimme tarkoituksella menneet melko
myöhään nukkumaan. Väsytystaktiikkamme
ei siis toiminut energisiin Eräsusiin. Aamupuuron jälkeen päästiin reippailemaan ulos.
Perinteisen aamunavauksen eli lipunnoston
jälkeen lähdettiin ryöstämään lippua, ei tosin
suomenlippua tangosta vaan kepistä ja krepparista taiteiltua lippua.
Lounaan jälkeen Jennin järjestämä rastipolku kokosi retkeläiset pienryhmiin. Itse
olin ensiapurastilla rastimiehenä. Loppujen
lopuksi viimeisen rastin eli kaakaonkeiton
kanssa tuli kiire, kun piti pakata kaikki
tavarat lähtöä varten. Viime hetkellä huutokaupattiin vielä löytötavaroita ja lopuksi
Eräsusiletka marssi tienposkeen autoja odottelemaan.
Kun viimeisetkin retkeläiset oli saatu
autoihin ja matkalle kohti Mankkaata,
oli johtajien ja vaeltajien aika hengähtää.
Hepe ja Hanna valmistivat taidokkaasti
makaronimössöä, joka piti mielenkiintoista
mutinaa liikkuessaan.
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Ilta kului lauta- ja korttipelien parissa
ja saunaa lämmitellessä. Pictionary oli
ehdoton suosikkipeli, jossa syntyi monia
uusia sanoja, mm. kirves -> kirvelöidä ->
kirveltää! Ensin oli poikien saunavuoro, joka
hiukan venähti heidän päästäessään saunan
sammumaan. Jossain vaiheessa tytötkin
pääsivät saunomaan, tosin meitä oli vain
neljä saunojaa. Saunan ratoksi lastasimme
laivaa k-kirjaimella alkavilla eläimillä.
Seurapelit jatkuivat myöhään yöhön, ja
samalla paistelimme lettuja ja askartelimme
mm. lisää himmeleitä. Jossain vaiheessa
yötä kaikki päätyivät makuupusseihinsa
nukkumaan.
Isänpäivän aamuna nukuimme myöhään
ja koko päivä meni oikeastaan kämpän



siivoamiseen, tavaroiden pakkaamiseen,
ylijäämäruokien kartoitukseen ja tietenkin
kortinpeluuseen. Lounaaksi aiottu makkarakeitto jätettiin valmistamatta myöhäisen
aamupalan takia.
Retki Edeniin onnistui kokonaisuudessaan hyvin muutamista kommelluksista ja
väärinkäsityksistä huolimatta. Kämppä oli
hyvin varustettu ja tarpeeksi tilava. Ensi
keväänä lippukuntaretki suuntautuukin
Pääkaupunkiseudun Partiolaisten kämpälle
Korvenkolkkaan. Nähdään siellä!
Teksti ja kuvat: Suvi Attila
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Tiedonsirpaleista syntyy spekulaatio...

Taidevarkauksien jäljillä Hiipivässä
Haamussa
Tämä on täysin subjektiivinen kokemus salapoliisikilpailu Hiipivästä Haamusta, sunnuntaista 5.11. Objektiivisesti siitä voinevatkin
kertoa vain järjestäjät, jotka tietävät kaiken
– kaikilla muilla on varmasti tarinasta oma
versionsa.
Sunnuntaiaamu alkoi taiteellisella videolla
kokisriippuvaisesta agentista. Se, mitä
tekemistä henkilöillä oli keskenään ja
oliko koko jutussa todella jotain järkeä, ei
ainakaan vielä selvinnyt vartiollemme eli
Antille (MES), Hanskille (Hasi), Suville
(MES) ja minulle. Ennakkotehtäviä tehdessä

opitusta taidehistoriastakaan ei ollut apua.
Saimme kyllä kirjoitettua muistiin muun
muassa autojen merkkejä, videon kuvauspaikoissa näkyneitä tekstejä ja henkilöiden
nimiä. Jossainhan niitä voi tarvita.
Lähdössä jaetun lehden ilmoitusten avulla
löysimme rasteja, joilla jutun oli tarkoitus
selvitä lisää. Pääsimme katsomaan huvittavaa tv-nauhoitusta ja kolkkoon väestönsuojaan tunnistamaan pahanhajuisia kemiallisia yhdisteitä. Löysimme karttoja muistuttavia taideteoksia ja keskustelimme kaapuun
pukeutuneen punanuttuyhteisön jäsenen
kanssa. Kirjoitimme muistiin taideteosten
nimiä, kokousten pöytäkirjojen pätkiä ja
matemaattisia kaavoja. Saattoi siinä tuntea
itsensä hölmöksi, kun kopioi yksittäisiä
sanoja satunnaisen näköiseltä paperilta satunnaiselta seinältä. Vaan uskoimme vakaasti,
että kaikella oli osansa jossain suuremmassa
kokonaisuudessa. Ehkäpä jopa MacGyverilla, josta punanutut pitivät?
Olimme juuri bussissa, kun kaverini kuiskasi
selvittäneensä piilorastin paikan kertovan
anagrammin. Kaikki ei kuitenkaan lehden
vihjeistäkään selvinnyt:
- Ei ne varmaan laittaisi tänne tällaisia
fontteja vain hämäykseksi?

Kasvihattu

Matkalla pysähdyimme katsomaan karttaa,
toista karttaa ja bussiaikataulua. Lainasimme
R-kioskin puhelinluetteloa ja kysyimme
myyjältä tietä. Vastaan tuli taideteoksiksi

Mesikämmen 4/2006



pukeutuneita vartioita. Me yritimme esittää
haavoittunutta enkeliä kantajineen ja maalareineen, mikä ei tosin ehkä vetänyt vertoja
elävälle Uspenskin katedraalille. Elämyksistä mainittakoon myös raitiovaunun
ikkunasta nähty kävelevä Sibelius-monumentti.
Väsyneinä pääsimme maaliin. Lopputehtäviä
täyttäessämme löysimme itsestämme jalon
spekulointitaidon: salamyhkäinen henkilöryhmä A teki selvästi yhteistyötä B:
n kanssa, ja C:n tarkoitusperät olivat A:ta
vastaan. Yksittäisistä huomioista kokosimme

lähes järkeenkäyvän tarinan. Paljastimme
rikoksia ja tapahtumia, jotka olivat kavalasti
vaikuttamassa koko maailmaan. Tämän
urotyön jälkeen oli kyllä aikakin päästä
kotiin odottamaan palkintojenjakoa, jossa
kaikki lopulta selviää…
Anna Voutilainen, Tellervoiset

Pykällys
Itsenäisyyspäivää edeltävän tiistaina 5.
joulukuuta kokoontui sekalainen joukko
vaeltajia, kohtaamispaikkana Kokinkylän ja
Kluuvintien risteys. Aikaisemmin saadussa
kutsussa kehotettiin tulemaan ajoissa ja
viiden pintaan Satu, Maarit, Kati, Laura,
Hanna, Aino, Mikko ja kaksi tyttöä toisesta
lippukunnasta olivatkin paikalla. Siinä sitten
tien vieressä seisoessa pohdiskeltiin mitä
tulevan piti.

Jokaisella rastilla oli ratkaistava salakielellä kirjoitettu teksti lähtöpisteestä saadun
vihjeen avulla ja vastattava jonkinlaiseen
pohdiskelupohjaiseen kysymykseen. Ensimmäisellä rastilla kului tovi, mutta sen jälkeen
alkoi helpottua. Salakirjoitusten sanomat
olivat partiolaisille tuttuja lauseita, kuten
“rakentaa ystävyyttä yli rajojen” tai “auttaa
ja palvella”. Niitä oli hyvä palautella mieleen
ja miettiä vielä jokaista omalta kohdalta.

Annan ja Suvin saavuttua jakaannuttiin
kahden tai kolmen ryhmiin. Ohjeet kuultuamme ensimmäinen pari lähti kömpimään
vieressä olevaan metsään. Tarkoitus oli
bongailla taskulampulla heijastimia ja niiden
avulla löytää tuikkurasteille. Pimeässä
metsässä seuraavan tuikun pystyi helposti
nähdä jo kaukaa, tosin ainakin Aino ja
Hanna oppivat nopeasti, että suoraviivaisin
tie ei ole helpoin.

Kun kaikki olivat rämistelleet radan läpi
ja rasittanut aivonystyröitään muutamalla
arvoituksella, lähdettiin koko porukalla
ruokarastia kohti. Vihjeet johtivat Mankkaan
makasiinille, jossa sitten saatiin nauttia tortilloista monipuolisin täyttein.
Kiitokset Annalle ja Suville hauskasta ja
hyvin järjestetystä parituntisesta!
Hanna Järvisalo
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Mankkaan joulutapahtuma
Järjestimme mm. Mankkaa-Seuran ja
Espoon ladun kanssa yhteisen joulutapahtuman mankkaalaisille ensimmäisenä adventtina 3.12. Vaikka sää ei kovin jouluinen
ollutkaan, Eräsusien vanhempainneuvoston
tarjoilemat piparit ja glögi maistuivat
kaikille.
Vaeltajat paistoivat tapahtumassa muurinpohjalettuja, jotka menivätkin hyvin kaupaksi.
Välillä ihmisiä oli ihan jonoksikin asti. Vanhempainneuvosto järjesti myöa puffetin,
jossa myytiin kakkuja, piirakoita yms.
Makasiinissa soivat joululaulut ja tiernapojat
esiintyivät Makasiinin edessä kahdesti. Joulupukkikin kuljeskeli tapahtumassa jakaen
lapsille karkkeja. Tapahtuma oli oikein
mukava ja onnistunut, tosin lyhyempikin
aika olisi riittänyt, lopuksi ihmisiä ei enää
näkynyt missään.
Tiina Solansuu
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Joulumyyjäiset 25.11
Tänäkin vuonna osallistuimme perinteiseen tapaan Tapiolan kirkon joulumyyjäisiin
25.11. Lippukuntalaisemme olivat leiponeet
paljon erilaisia kakkuja, torttuja, piirakoita
ja muita leivonnaisia, jotka kaikki olivat
toinen toistaan herkullisemman näköisiä.
Lisäksi lippukuntamme piti totuttuun tapaan
arpajaiset, joiden hienot palkinnot olimme
saaneet lahjoituksina.
Harmiksemme meidät, kuten kaikki muutkin
partiolaiset, oltiin sijoitettu Tapiolan kirkon
pylvässaliin, joka on harmillisesti piilossa.
Suuri osa myyjäisiin tulleista ihmisistä tuskin
edes tiesi kyseisen salin olemassaolosta,
eivätkä siten löytäneet pöytiemme luokse.
Syrjäisen olinpaikkamme vuoksi myyntipisteemme luokse eksyi varsinkin aluksi hyvin
vähän ostajia. Seurakuntasalissa martat ja
muut järjestöt olivat jo pakkaamassa tava-

roitaan lähtökuntoon, kun me olimme vasta
myyneet muutaman tortun ja arvan.
Myyjäisten aikana ihmisten opastus taisi
kuitenkin parantua, ja lopulta tapahtumassa
vierailijat alkoivat löytää partiolaistenkin
luokse. Asiaa auttoi myös käytävillä kierrelleet arpoja myyneet ja ihmisiä pylvässaliin
neuvoneet partiolaiset. Arpojen ja leivonnaisten hintoja piti kävijöiden vähyyden
takia kuitenkin alentaa pariin otteeseen.
Loppujen lopuksi myyjäiset kuitenkin
sujuivat hyvin ja suurin osa leivonnaisista ja
arvoista saatiin myytyäkin.
Kiitos kaikille myyjäisiin leipomalla,
myymällä tai vierailemalla osallistuneille.
Ensi vuonna uudestaan hankkimaan lippukunnallemme hyvää näkyvyyttä.
Henri Järvisalo
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Itsenäisyyspäivä partiolaisittain
Itsenäisyyspäivänä 6.12.2006 klo 9
kokoontui Tapiolassa joukko ihmisiä
seuraamaan itsenäisyyspäivän perinteistä
lipunnostoa. Mukana oli niin veteraaneja
kuin partiolaisia, myös lippukuntalaisistamme muutama oli saapunut paikalle. Tänä
vuonna yksi eräsusikin oli nostamassa yhtä
lipuista.
Lipunnoston jälkeen siirryttiin Tapiolan
kirkolle jossa alkoi Itsenäisyyspäivän jumalanpalvelus kymmeneltä. Jumalan palvelukseen kuului perinteinen lippukulkue, jossa
oli suomenlippu sekä lippukuntien omia

lippuja. Myös lippumme osallistui kulkueeseen, kantajinaan allekirjoittanut sekä Hepe.
Saarnan jälkeen kuuntelimme papin sahalla
soittaman Finlandia-hymnin. Lippukuntamme osallistui myös järjestelyihin ja
joukko vaeltajia toimi kolehdin kerääjinä.
Kirkosta poistuttiin rauhallisesti itsenäisyyspäivän viettoon osan jäädessä vielä
nauttimaan seurakuntasalissa tarjotusta
kahvista.
Alex Virtanen
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Juoruja
- Hepe ja Alex hoitivat itsenäisyyspäivänä
lippukunnan lipun vartioinnin upeasti.
Valkoisten hanskojen kanssa meinasi syntyä
epäselvyyttä, mutta onneksi ei päädytty
tiskihanskoihin.
- Kolehtihaavin kuljettajina Eräsudet onnistuivat mainiosti, vaikka seurakunnan puolelta
haavi osoitettiinkin kulkemaan hiukan uutta
reittiä. Kolehtia ei kuitenkaan liene tarkoitus
kerätä kahdesti?
- Antti ja Hanski nostivat lipun Kulttuuriaukiolla mallikkaasti, vaikka naapureilla
lippu meinasikin jäädä puolitankoon. Jostain
syystä näky hiukan askarrutti epäileväisinä
tuijottavia veteraaneja. Onneksi pojat eivät
hermostuksissaan solmineen partiohuiviaan
mukaan ylösnousevaan lippuun.
- Lippukunnan retkeltä jäi melkoinen määrä
tavaroita hävikkiin, sillä löytötavarasäkki
pullotti kummasti. Ihan kaikki eivät ole
vielä hakeneet piiloutuneita välineitään ja
miten käynyt senkin joka sanoi hukanneen
muistinsa. Toivottavasti kyseessä oli tietokoneen muisti.
- Vartionjohtajakurssia on siirretty nyt
kahdesti; keväästä seuraavaan kevääseen.
Saas nähdä miten käy, vietetäänkö Vj-kurssin
siirtäjäisten vuosijuhlaa, sillä joku kurssilainen on odotellessa ehtinyt jo suorittaa Partionjohtajakurssinkin. Toisaalta, hoituuhan

se kurssiin liittyvä jälkitehtävä näinkin,
vaikka saattaa olla aika paljon vaativampi.
- Kalenterit ovat tehneet hyvin kauppansa,
Alex on hoitanut hommansa mallikkaasti.
Huhu kertoo naapurilippukunnan tytön
myyneen yksin neljättäkymmentä kalenteria Mankkaalla, mutta varmaan Eräsusista
löytyy siihen vastusta. Ensi vuonna kalentereiden myynti aloitetaankin jo kesällä, kun
muita kilpailijoita ei ole näkyvissä.
- Kotiäiti osallistui Partionjohtajakurssille
ja kurssitodistusten jakotilaisuudessa kuului
osallistujajoukosta ääni: ”Kun susta nyt tulee
Partionjohtaja, niin asutko vielä kotona?”
Kysyjä oli kyseisen äidin 5-vuotias tytär.
- Lippukuntaretkellä kuultua: ”Mihin mä
hukkasin mun toisen tumppuni?” ”Voit
lainata mun, sillä mulla on jostain syystä
kaksi vasemman käden tumppua.”

Kokosi
Heinä
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Joulupuuhaa by Jenni Asikainen

Yhdistä partiolainen ja lahja
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Ryhmien vetäjät ja kokousajat
Uusi kokoontumistilamme on tammikuun 2007 alusta Mankkaan Makasiini.
Koko Eräsusien johtajiston tavoittaa sähköpostilla osoitteesta mes-johtajat@lilja.partio.fi
Tyttölauma Laiskiaiset, keskiviikkoisin klo 18-19
Seppälä Tuulikki		

040-569 1603		

tuulikki.seppala@koti.fimnet.fi

Asikainen Jenni		

040-419 4206		

ajenni@luukku.com

Poikalauma Kirput, keskiviikkoisin klo 17-18
Heinonen Jarmo		

040-536 1437		

			

09-502 2814		

Järvisalo Henri		

050-547 0671		

jarmo.heinonen@laurea.fi
henri_jarvisalo@hotmail.com

Tyttövartio Nokkaeläimet, keskiviiikkoisin klo 19-20
Heinonen Satu		

050-544 9526		

safu90@jippii.fi

Vääräniemi Minna

050-411 4285		

minna.vaaraniemi@netti.fi

Poikalauma Ahmat, keskiviikkoisin klo 19-20
Virtanen Alex		

050-505 2301		

alex_virtanen@hotmail.com

Liukkonen Otto		

040-847 0719		

karhuwaari@hotmail.com

Tyttövartio Puumat, tiistaisin klo 18-19
Alkula Maarit		

045-1150 724		

maarit.alkula@espoo.opit.fi

Solansuu Kati		

050-357 0547		

kati.92@kolumbus.fi

Solansuu Tiina		

050-357 0532		

tiinuska92@hotmail.com

Uppala Ella		

041-5300 574

Vaeltajaryhmä, tiistaisin klo 19-20
Attila Suvi		

040-842 7526		

suviksi@yahoo.com
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