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3-8.6.
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Kevään viimeiset
kokoukset
Mankkaan Eräsudet
onnittelee uusia
ylioppilaitaan!
EPT:n vaeltajaleiri Vimma
Suurjuhla Tampereella.
Ilmoittautuneet saavat
lisätietoa sähköpostitse.

16-20.6.
27.7-8.8.

Kesäleiri Nostalgia -07
Jamboree Englannissa

1.8.
28. ja 29.8

Partio 100 vuotta
Kokoukset alkavat
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Pääkirjoitus
Tämä pääkirjoitus on stereotyyppinen
ylistys keväiselle luonnon heräämiselle
ja kesän ihanuudelle. Aurinko paistaa
ja linnut laulaa, luonto uudistuu kuten
partiokin. Uudet ikäkaudet ovat tuloillaan Suomen lippukuntiin mutta hetken
vielä jatkamme samaa rataa kuin
ennenkin.
Tänä kesänä meillä on hiukan pienempi
kesäleiri kuin viime vuonna; viime
vuonnahan oli koko lippukuntaryhmittymän eli Tapiirin yhteinen kesäleiri,
tänä vuonna kolme lippukuntaa on
lyönyt hynttyyt yhteen ja kasannut leiritoimikunnan. Itse allekirjoittanut vastaa
leirillä osittain ohjelmasta. Mitään suurta
inside-paljastusta en tässä halua antaa,
mutta takaan, että leirin ohjelmasta jää
jotain käteen jokaiselle. Nostalgia-leirihän pidetään Teijossa Onnelannummen
leirialueella 16-20.6.2007.
Ennen leiriä on tietenkin Suurjuhla Tampereella 10.-11.6.2007. Eräsudet matkaa
tapahtumaan yhteisjunalla. Luvassa
on ohjelmaa eri ikäkausille ja myös
paraatia, jonne kaikilta toivotaan iloista
partiomieltä.
Kesäisen vehreyden vallatessa maisemaa
lähden tästä miettimään kesäleirin

ohjelman toteutusta ja toivotan kaikille
lämmintä ja aurinkoista kesää! Partio
muuttuu ja ikäkaudet vaihtuvat uusiin
mutta pääkirjoituksen pysyvät aina
samana!

Suvi Attila
Päätoimittaja
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Vaeltajatoimintaa makuupussissa pelaten
Lauantaina 10.3.2007 hieman ennen
aamuyhtätoista Suvin kotiin kerääntyi
parin lippukunnan yhteiseen liljasuoritukseen osallistuvia vaeltajia. Eräsusilla
oli hyvä edustusjoukko. Tarkoituksena oli suorittaa kaksi liljaa: 24 tuntia
makuupussissa –lilja sekä 12 tuntia lautapelejä –lilja.
Osallistujat olivat tuoneet mukana omia
pelejään ja niitä olikin asunnossa jopa
paljon enemmän kuin hamstereita (joita
oli noin 25). Lautapelit ja pelaajat tau-

lukoitiin, joten pelaamisesta saatiin
pidettyä kirjaa. Suurin osa peleistä
tulikin ainakin jonkun pelaamaksi.
Yhdeltätoista ujuttauduimme makuupusseihimme ja aloitimme pelaamisen.
Pieniä taukoja sai pitää ja vessassa käydä
jopa ilman makuupussia, mutta muuten
pompimme sinnikkäästi jalat pussissa.
Jotkut pelit olivat nopeasti ohi, toiset
(ainakin Monopoly) veivät monta tuntia.
Kaikki sujui mukavasti, eikä kukaan
saanut vakavaa makuupussi- tai pelial-
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lergiaa. Jotkut kävivät välillä kaupassa,
toisille riitti keittiössä valmistettu ja
kaupassakävijöiltä tilattu ruoka.
Ihmisten määrässä oli pientä vaihtelua,
mutta illalla yhdentoista aikoihin suurin
osa oli saanut ensimmäisen liljan
suoritettua. Pari oli aloittanut pelaamisen
vähän muita myöhemmin, joten he
joutuivat myös jatkamaan hieman
myöhempään. Muillakaan pelaaminen
ei vielä tursunnut korvista ulos, joten
pelit jatkettiin loppuun ja jopa aloitettiin uusiakin. Pikkuhiljaa hamstereiden
siirron ja patjojen levityksen jälkeen
pääsimme nukkumaan.

Aamulla me kaksi rippikoululaista
heräsimme muita aiemmin ja hipsimme
tunnin välillä mahdollisimman hiljaa
ulos ja bussipysäkille päästäksemme
ajoissa kirkkoon. Itselläni makuupussivuorokausi jäi 22 tuntiin, mutta suurin
osa suoritti liljan loppuun asti. Hyvässä
seurassa liljojen suorittaminen oli
hauskaa eikä kyllästyttänyt. Luultavasti
kaikille jäi kokemuksesta hyviä muistoja
ja juttuja muille kerrottaviksi.

Maarit Alkula

Vaeltajailta
Joukko Tapiirilaisia vaeltajia kokoontui
13.3 Makasiinille viettämään aikaa
ja nauttimaan Mankkaan Eräsusien
järjestämästä ohjelmasta. Pieni joukkiomme koostui parista Hakasiskosta ja
Tellusta, Eräsusia paikalle oli selvinnyt
ihan mukavasti.

Askartelu kuitenkin keskeytyi, kun
Makasiiniin ryntäsi joukko - ainakin
minulle - tuntemattomia ihmisiä. Lopulta
meille selvisi, että he olivat neljä EPT:n
edustajaa, jotka olivat tulleet esitteemään
meille vaeltajille ja johtajille suunnattua
Vimma -kesäleiriä.

Aluksi leikimme nimileikkejä ja
muitakin erilaisia leikkejä, mm.
arvuuteltiin onko itse lentokone, leppäkerttu vaiko sittenkin savupiippu?

Viimeisenä vuorossa oli iltapala askartelun lomassa...

Leikkien jälkeen aloimme askarella heijastimia heijastinkankaasta, huovasta ja
läjästä helmiä.

Tiina Solansuu
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Lippukuntaretki 23-25.3.
Lippukuntaretkemme Nuuksion Korvenkolkkaan sujui mystisissä merkeissä,
kun Monsieur Q:n kellon katoamista
ratkaistiin.

Sudenpentujen lähdettyä lauantaina
kotiin, jatkovat vartiolaiset vielä retkeä
pannukakkua (n 1000 kcal/100g) syöden
ja saunoen.

Jokainen ryhmä sai ratkaistua arvoituksen ja kaikkien yllätykseksi syyllisiä
olivat niin viattomina pidetyt kolmostytöt. Herra Q oli hyvin iloinen
saatuaan kellon takaisin.

Kaikille kiitos ikimuistoisesta retkestä.
joka oli samalla pj-kurssin lopputyöni!

Ja niin ovat varmasti myöskin vartiolaiset, jotka saivat retkeltä mukaansa
Yrjönpäivän juhlassa jaetun salapoliisimerkin.

Jenni Asikainen
Ps. Herra Q on lähettänyt tuhannet
kiitokset Teille suuren mysteerin ratkaisijoille. Hän kertoi myös, että saatatte
nähdä hänet vielä jossain.... ehkäpä
arvoituksia on vielä lisää.
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Tapiirin Vj-kurssi
Tapiirin
vj-kurssi
järjestettiin
aurinkoisena viikonloppuna maalis- ja
huhtikuun vaihteessa Edenissä Nuuksiossa.
Perjantaina kokoonnuimme Espoon
keskukseen, josta lähdimme bussilla
kämpälle. Bussin jätettyä meidät
pysäkille, seurasi reipas
kävelymatka itse kämpälle. Kämpälle
päästyämme oli vuorossa erinäisiä tutustumis- ja nimileikkejä, joiden jälkeen
pääsimme sisälle syömään herkullisia
patonkeja. Illalla ehdimme vielä vähän
puhua vj:n ominaisuuksista, jonka
jälkeen kömmimme nukkumaan.
Lauantai- aamuna heräsimme pirteinä
mukavaan
auringonpaisteeseen
ja
aamupalan ja lipunnoston jälkeen opetus
jatkui. Lounas oli heti parin tunnin päästä
ja silloin pääsimme seuraamaan myös
kiihkeää
lihapullansyönti-kilpailua.
Lihapullat sulateltuamme lähdimme
suunnistusradalla, jonka rastit käsittelivät erilaisia ongelmia, mitä vartion
parissa voi syntyä.
Pienen välipalan jälkeen oli vuorossa
vähän vapaampaa toimintaa, ja päivällisen jälkeen oli ohjelmassa koulutusta
ja ohjelman valmistelua iltanuotiolle,
osan jo sytytellessä nuotiota ja lämmittäessä saunaa.
Yhdeksän aikoihin siirryimme nuotiolle,

jossa ohjelmana nähtiin mm. pantomiimia, runoilua kurssittajista ja erilaisia
lauluja ja
laululeikkejä. Varsin pian ensimmäiset
lähtivät jo saunaan, osan jäädessä vielä
herkuttelemaan nuotiolle suklaabanaaneilla. Nukkumaan mentiin sekalaisesti
jossain vaiheessa iltaa/yötä.
Sunnuntai-aamuna olivat vuorossa
vielä viimeiset opetukset, siivous ja
pakkaaminen. Pienen lounaan jälkeen
seurasi hyvin reipas kävely bussipysäkille, mutta loppujen lopuksi
kaikki ehtivät bussiin varsin hyvin.
Kaikin puolin kurssi oli hyödyllinen ja
mukaan lähti ainakin runsaasti ideoita ja
hyviä neuvoja sekä monia uusia leikkejä
ja aiheita kokouksiin!

Kati Solansuu

8

Mesikämmen 2/2007

Tapiolan alueen lippukuntien riihitys
Eräsudet osallistuivat tänä keväänä
ensimmäistä
kertaa
järjestettyyn
Tapiolan alueen lippukuntien yhteiseen
riihitykseen Nuuksiossa 14.-15.4.2007.
Eräsusien lippukunnanjohtaja Antti
vastasi riihityksen järjestämisestä PJkurssin lopputyönään.
Riihitys on kaikille vartiolaisille
suunnattu tapahtuma, jonka tarkoituksena on kerrata vuoden aikana opittuja
asioita sekä suorittaa luokkasuoritukset loppuun. Riihityksessä liikutaan
maastossa pienissä ryhmissä suunnistamalla rastilta toiselle ja suoritetaan partioaiheisia rastitehtäviä. Vartiot jakaantuvat kolmeen luokkaan, joista kolmas
luokka on suunnattu vasta aloittaneille
vartiolaiselle kun taas ensimmäinen
viimeisen vuoden vartiolaisille sekä
vaeltajille. Eräsusista oli edustettuna

vartioita kaikissa luokissa, yhteensä
vartioita oli neljä.
Lähtö tapahtui Pirttimäen ulkoilualueelta. Lähtötehtävänä oli toisella ja
kolmannella luokalla linnunpöntön ja
ensimmäisellä luokalla hieman vaativamman lintujen ruokinta-automaatin
nikkarointi. Matkan alettua ja ensimmäisen rastin solmujen ja köytösten
valmistuttua, vartiot lähtivät pistesuunnistamaan. Näin vartiot saivat harjoitella
hieman haastavampaa suunnistusta, sillä
rastit eivät olleet miehitettyjä ja sijaitsivat vaikeimmissa paikoissa. Rastit olivat
mm. kallioiden päällä, kivikasoissa tai
lammen Rannalla.
Pistesuunnistus johti ruokarastille kokkailemaan. Sarjasta riippuen vartiot
tekivät amerikanherkkua, risottoa tai
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jauhelihapihvejä. Samalla sai hieman
huilia. Ruokailuun meni yllättävän
pitkään, mutta pikku hiljaa vartiot
pääsivät jatkamaan matkaa. Ensimmäisellä luokalla oli muita haastavampi
reitti, sillä heillä oli ylimääräinen rasti
kaempana metsän keskellä.
Seuraavalla rastilla kaikki pääsivät harjoittelemaan ensiapua. Matka jatkui
tästä vielä yhteistyörastille, jossa testattiin vartion keskinäistä toimivuutta. Osa
luokista kävi vielä yhden kylmän rastin
kautta, mutta lopulta kaikki pääsivät
yörastille.
Kaikki olivat perille yörastilla yhdeksään
mennessä illalla. Tämä oli hyvä, sillä
lepäämisen lisäksi oli tarkoitus pystyttää
oman vartion laavu sekä nikkaroida
halonkantoteline. Alunperin suunnitteilla olisi vielä ollut yösuunnists, mutta
siitä lopulta luovuttiin. Ilta ja yö olivat
suhteellisen lämpimiä ja laavussa nukkuminen oli mukavaa vaihtelua keskuslämmitykselle.
Aamulla
rastihenkilökunta
heräsi
aikaisin keittämään puuroa. Hetken
päästä oli yleinen herätys ja koko rastin
väki saatiin pystyyn. Puuron ja pakkailun
jälkeen matka jatkui. Sunnuntain reitti oli
hieman vaikeampi, sillä osaa vartioista
sai välillä hakea metsästä. Muutaman
rastin välillä oli hyvä eksymispaikka,
josta lähes jokainen vartio vuorotellen
haettiin.
Rastitehtävinä oli lintu- ja kasvitietoutta
sekä leijojen rakentelua. Ramboratakin
oli tarkoitus järjestää, mutta ryömimistä

vaatinut rata kuhisi kyitä, joten rastihenkilökunta päätti olla häiritsemättä
niiden elinympäristöä ja piti sen sijaan
kyyvisan.
Maaliin vartiot tulivat hiljalleen omaan
tahtiin, toiset todella nopeasti, toiset
vähän hitaammin. Palkintona ennen kotimatkaa sai vielä lakuaa sekä lähestyvän
vapun kunniaksi simaa ja munkkeja.
Kiitos kaikille riihitykseen osallistunneille!
Hannele Mikkonen ja Antti Vuorela

Ps. Riihitystulokset löytyvät sivulta 16
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Partioparaati 22.4
Sunnuntaina 22.4, Helsingin senaatintori täyttyi sinipukuisista partiolaisista,
joita oli saapunut paikalle kaikkialta
pääkaupunkiseudulta. Omasta lippukunnastamme oli paikalla 12 henkilöä,
joten meitä oli juuri tarpeeksi kahteen
neliriviin, kun kolme lippukuntalaista
kulkivat lipun kanssa ja Tiina kantoi
kylttiämme porukamme nokassa.
Ohitsekulkeneet ihmiset ihmettelivät
laulavia ja monia erilaisia hauskoja partiohuutoja huutavia partiolaisia. Monilla
oli varmasti ihmettelemistä myös, kun
Helsingin keskustan liikennettä rajoitettiin ja ohjailtiin meitä partiolaisia varten.
Partiolaiset olivat valmiita ottamaan
kesän vastaan perinteisen partiomarssin
myötä.
Senaatintorilla
tapahtuman
aloitti
piirinjohtaja ja kaupunginvaltuutettu
puheillaan, joissa korostettiin partiotoiminnan tärkeyttä ja kerrottiin partiotoiminnan satavuotisesta historiasta.
Kaikista paikallaolevista lippukunnista
oli lipunkantaja senaatintorin portaiden
yläpäässä (meidän lipun saattoi bongata
myös uutisista, jos sattui oikeaan aikaan
television ääreen). Partiomarssi kajahti
komeasti, kun täysi senaatintori lauloi
keuhkojensa pohjalta.
Senaatintorilla jaettiin myös Mannerheim-soljet, kunniamerkit joiden
historian aloitti itse marskalla Mannerheim. Lippukunnanjohtajastamme, Antti

Vuorelasta, tuli ensimmäinen Eräsusi,
joka on tämän kunnianosoituksen saanut,
vaikka aluksi pienien salamyhkäisten
kommuniokaation puutteiden takia
Anttia ei vielä Senaatintorin portailla
näkynytkään.
Senaatintorilta lippukunnat lähtivät yksi
kerrallaan marssimaan kohti kasarmintoria, paraatin päätepistettä. Sanomattakin lienee selvää, että partiolaisten
letka oli kunnioitettavan pitkä. Matkalla
kiersimme Esplanadinpuiston, jonka
varrella lippukunnat tervehtivät ja osoittivat kunniaa kunniavieraille, joilla oli
oma koroke tien varressa.
Matkalla lippukunnat huusivat omia
huutojaan ja jotkut saattoivat laulaakin
vähän. Joka tapauksessa varmasti
näyimme ja kuuluimme ympäri
kaupunkia. Toivottavasti, ja uskon että
näin oli, saimme luotua vähän hyvää
mieltä paraatia katsomaan tulleille, tai
sen keskelle huomaamattaan päätyneille,
katsojille. Lopulta matka päättyi kasarmintorille, jossa vielä otettiin muutamia
kuvia ja lähdettiin taas omille teille.
Kiitos kaikille osanottajille!
Henri Järvisalo
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Yrjönpäivänjuhla 23.4.07
Mankkaan Eräsudet järjesti Yrjönpäivänä maanantaina 23.4 juhlan
Mankkaan koululla. Paikalla oli runaasti
niin lippukuntalaisia, kuin heidän vanhempiaan ja sisaruksiaan.
Juhla alkoi sopivasti kertomuksella
pyhästä yrjöstä sekä aiheeseen liityneellä
vaeltaja ryhmän esityksellä. Seuraavaksi
olikin jo vuorossa vanhempainneuvoston
järjestämä herkullinen tarjoilu.
Vatsojen täytyttyä kuuntelimme puumat
-vartion uudelleensanoittaman
ja
-esittämän nuotiolaulun. Tämän jälkeen
oli vuorossa yhteislauluna partiomarssi,
jonka jälkeen siirryimme virallisempiin
ohjelmiin.
Ensin oli vuorossa uusien sudenpen-

tujen sekä vartiolaisten lupauksenannot. Tämän jälkeen jaettiin vielä liuta
suoritus- ja luokkamerkkejä ahkerille
sudenpennuille ja vartiolaisille. Sitten
olivatkin jo vuorossa loppupuheenvuorot.
Kiitos vielä kaikille järjestelyihin osallistuneille, erityisesti vanhempaineuvostolle tarjoilujen järjestämisestä.
Toivon että saamme ensi vuonnakin
juhlia
partioviikkolla
lippukunnan kesken, sillä ainakin minusta oli
mukavaa nähdä muita lippukuntalaisia
näin keväisinkin kokousten ja retkien
ulkopuolella.
Alex Virtanen
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MES:n hallituksen esittely
Viime numerossa esittelimme Eräsusien
lippukunnanjohtajan Antin. Nyt on
vuorossa muiden hallituksen jäsenten
esittelyt. Tenttasimme hallituslaisilta
seuraavat kysymykset:

1) Jarmo “Heinä” Heinonen

1) Nimi?

5) yli 40 vuotta sitten

2) Ikä?

6) kaikkea kivaa partiomaista

3) Tehtävä hallituksessa?

7) tässä ja nyt, hauskinta on toimia
aktiivisten partiolaisten mukana

4) Tehtävät muuten lippukunnassa?
5) Milloin aloitit partion?
6) Mitä aiot saada aikaan?
7) Paras partiomuisto?
8) Kamalin partiomuisto?
9) Mitä olet aina halunnut tehdä?
10) Pärjäisitkö viikonlopun metsässä
pelkän makuupussin kanssa?
11) Minkälainen on partiotaustasi?
12) Kuinka monta tuntia viikossa kuluu
partion parissa?
13) Miten kulutat ensi kesän?
14) Minkä elokuvan näit viimeksi?
15) Mikä on lempilaatusi jäätelöistä?
16) Kuvaile itseäsi kolmella sanalla.

2) 48
3) rahastonhoitaja
4) sudenpentujohtaja

8) niitäkin on, mutta onneksi unohtuvat
9)olla mukana partiotoiminnassa
10) pärjäisin
11) olen suorittanut lähes kaikki partiotoimintaan liittyvät kurssit ja toiminut
lähes kaikissa lippukunnan tehtävissä
(sudenpennusta lippukunnajohtajaan)
12) neljänä iltana viikossa olen partiotoiminnassa, tunteja en ole laskenut
13) jamboree 2007:lla taloudesta
vastaavana ja leireillä vierailemassa.
Tapiirin piirineuvoksena ja WAGGGSin
sekä WOSMin (poikien ja tyttöjen
partiomaailmanjärjestöt) kansallisena
ohjelmajohtaja on myös tehtäviä
kesäksi.
14) mr Bean lomailee
15) lakkajäätelö
16) aktiivinen, vien hommat loppuun ja
aktivoin myös muut mukaan
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1) Henri “Hepe” Järvisalo

1) Alex Virtanen

2) 19

2) 17

3) Hallituksen jäsen

3) Hallituksen jäsen

4) laumanjohtaja

4) Vartionjohtaja ja kalustonhoitaja

5) Joskus seitsemisen vuotta sitten

5) Muistaakseni syksyllä 1998

6) Aika näyttää

6) Pitää hauskaa

7) Vaellukset Lapissa

7) Liian monta eriteltäviksi..

8) Kamalin partiomuisto? Eipä juuri nyt
tule mieleen, jokin kylmä ja märkä yö

8) Jokunen huono muisto, muttei
nyt muistu mieleen mitään erikoisen
kamalaa

9) Ratsastaa kirahvilla
10) Jollakin tavalla siitä hengissä
selviäisi

9) Olla partiossa ja käydä retkillä

11) Suoraan vartioon, hyvin nopeasti
vartionjohtajaksi ja sitten laumanjohtajaksi

11) Kohtuullinen, vasta noin 9 vuotta
partiossa ja 4 johtajana

10) Ehkä, ehkä en

12) Joitakin niitä menee.

12) Riippuu viikosta, varmaan jotain
2-5 keskimäärin, välillä enemmän

13) Töissä

13) Leirillä ja lomaillen

14) Kala nimeltä Wanda

14) Dream girlin kai

15) Pahapaha... lakritsikinuskiminttunougatmämmipäärynä

15) Lakritsi on paras
16) Hmm siis mitä?

16) Henri Pekka Järvisalo

Jatkuu ..

14

Mesikämmen 2/2007

1) Suvi Attila

1) Jenni Asikainen

2) 24

2) 17

3) sihteeri

3) hallituksen jäsen

4) valtermanni (vaeltajajaoston vetäjä)

4) laiskiaisten johtaja

5) 1993 Kelotytöissä, Mankkaan Eräsusissa olen ollut mukana alusta (1994)
lähtien

5) vuodesta .96
6) hyvää fiilistä

7) Viime kesäleiri

7) Tuulin kanssa on tullut tehtyä
kaikkea hauskaa... Muistoja on paljon ja
kaikkia niistä ei muistella.

8) niitäkin on, mutta onneksi unohtuvat

8) ei oleee

9) Matkailla eksootisissa maissa

9) testata kuinka paljon hepe jaksaa
syödä.

6) ???

10) kyllä vettä ja ruokaa olisi mukava
olla...

10) noooo....ehkä

11) vartiolaisena olen ollut vuodesta
1993 eteenpäin, vartionjohtajana
seuraavaksi, sitten sudenpentujohtajana
ja nyt valtermannina. Myös apulaislippukunnanjohtajana ja muita pienempiä
hommia.

11) pitkä ja hikinen

12) Kahdesta ylöspäin

15) minttu

13) Leireillen Nostalgialla ja Jamboreella. Toivottavasti myös saan jotain
mukavaa pätkätyötä juhannuksen
jälkeen.

16) i like trafficlights

14) Prinsessapäiväkirjat
15) Suklaa-banaani
16) hamsteri, kani ja kääpiöhamsteri ;)

12) 24/7
13) töissä, festareilla ja toivottavasti
pääsen käymään saksassa.
14) rakastaa, ei rakasta ja puhu hänelle.
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Retkiruokaohjeita
Risotto (Laktoositon & Gluteeniton)

Retkiletut

250-300g jauhelihaa, broileri- tai kalkkunasuikaleita

2,5 puolikarkeita vehnäjauhoja

1 sipuli kuutiona
3-4 dl sieniä puhdistettuna ja silputtuna,
ei pakollista jos ei halua.
Currya, paprikajauhetta, valkosipulista
yrttiseosta
8 dl liha- tai kanalientä

1 dl maitojauhetta
1 tl suolaa, ripaus sokeria
5 dl vettä
2 kananmunaa
Paistamiseen:
Oljyä ja margariinia

3 rkl tomaattipyreetä
4 dl pitkää riisiä

Valmistus: Pilko sipuli kuutioiksi ja
silppua sienet. Ruskista jauheliha tai
suikaleet. Pistä sipuli ja sienet, ja anna
muhia n. 5 minuuttia. Laita mausteet ja
liemi kattilaan/ trangiaan ja kuumenna
kiehuvaksi. Lisää riisi ja keitä n 20
min. Jätä muhimaan kannen alle ennen
syömistä.

Valmistus: Mittaa kuivat aineet kulhoon
ja lisää vesi sekoittaen. Anna turvota 15
min. Lisää kananmunat ja kuumenna
rasva. Lisää taikina pannulle ja paista
Retkivinkki: Jos ei ole tarjolla kulhoa,
niin mittaa kuivat aineet muovipussiin
(tarkista, ettei reikiä). Lisää vesi ja
kananmunat, tee solmu pussiin ja
sekoita. Leikkaa pussin kulmaan reikä
ja valuta taikina pannulle.

Kasvissyöjille: Vaihda liha pavuiksi.
By:Mikko Vuorela

1.
2.
3.
4.
5.
6.

1.
2.
3.
4.
5.

2.luokka

3.luokka

19.
16.
17.
18.
15.

9.
13.
10.
11.
14.
12.

1.
2.
3.
6.
5.
7.
8.
4.

Lepakot
Kukat
Tyypit
Kauhukakarat
Maaoravat

Mahtavat Magnustit
Jaanajengi + karhut
Froteeankat
Sopulit
Pinkit pesukarhut
Children of Bodom

Matikatit
Mittarimadon mascara
Team Taitolaji
Supern
Puolikkaat Omenat
Rypälemakkarat
Appelsiinimandariinit
Pörtzyt

3
3
3
5
4

5
3
4
4
4
3

4
5
3
5
2
1
3
2

Lähtö

5
1
1
1
3

4
4
2,5
4
3,5
4

5
4,5
4,5
3,5
2,5
1
1
2
5
4,2
4,2
4,2
3,4
4,7

4,6
4,5
4,9
5
4,6
4,6
4,7
0

1. Pistes

3
4
4
4
2

4
4
5
3
5
4

4
5
4
5
3
5
3
1

2.

4
0,5

5
4

3.

5
3
4
3
4

4
3
4
5
4
3

5
5
5
3
5
5
4
4

4.

3
4
3
3
2

3
4
3
2
3
2

5
4
5
2
5
5
5
3

5.

3,33
3,75
2,08
2,92
2,92
4,17

5
5
3,33
5
4,17
4,17
2,92
2,08

6.

3
5
2
1
1

9
5
3
2
4
4

5
4
5
3
2
3
2
2

Yö

2
1
2
3

4
3
1

4
4

5
5
2
1
2
3
4
2

7.

3,5
3,75
5
3,5
4,25

4,25
4,25
4,25
3,5
4
2,25

3,5

3,75
2,5
3,5
2,75
4,25

8.

9.

3,33

5
5
4,17
2,5

5
4,17
4,17
4,17
3,33
2,5
2,5
3,33

Eräsusien vartiot voittivat sekä ensimmäisen (Matikatit) että toisen luokan (Mahtavat Magnustit), onnittelut!
Muita Eräsusien vartioita olivat vartiot 6 ja 16.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

1.luokka

Sija Nro Nimi

Tapiolan alueen lippukuntien riihityksen tulokset

4
6
6
5
5

6
6
6
5
5
3

6
6
4
4
5
6
6
5

10.

31,50
30,75
30,00
28,50
25,25

56,58
50,20
42,20
42,12
41,82
38,45

62,35
58,67
48,40
47,42
43,35
40,27
38,12
29,92

Yhteensä
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Juoruja
- Hepe näkyi uutisissa ja lippukunnan
lippukin oli ylväästi esillä. Näyttivät
neitokaiset seuraavan tarkasti lipun
kulkua, vaan Hepe ei ole vielä suostunut
kertomaan monelleko joutui antamaan
nimikirjoituksen.
- Antista tuli Mannerheimsoljen ritari,
partiotaistelussa jalon aatteen ja päälle
vyöryvän harrastustoimen kiireiden
saattamana. Onneksi olkoon Antti!
- Useamman lippukunnan yhteinen
riihitys alkoi Pirttimäestä ja polveili
Nuuksiota ristiin rastiin. Mielenkiintoisia olivat kunkin kisajoukkueen tekemät
linnunpöntöt, vaan jostain syytä jokunen
näytti aivan naisten käsilaukulta. Kisasta
vastanneen Antin auton takajousilla ei
tainnut olla käyttöä, sillä takapää laahasi
tavaran paljoudesta niin syvällä että
matka muistutti lumireellä liukumista.
- Kolon kaappi koki kovia, piilosilla olon
päätteeksi. ”Hikkori, tikkori, toikki, hiiri
kaappiin loikki, kaappi meni poikki,
hikkori tikkori toikki…” Sellaista
sattuu, toivottavasti haverista selvittiin
mustelmitta.
- Kukat pursusivat jälleen Vanhempainneuvoston ohjaamina makasiinirinteessä.
Mukavasti kevätupeudet hoituivat kotiin
ihasteltaviksi. Hyvä homma!
- Yrjönpäiväjuhla ajoittui juuri Yrjönpäiväksi ja Alexi pyöritti isäntänä
tilaisuuden
näppärästi
Mankkaan

koululla. Jostain syystä Hepen, Heinän
ja Antin lauluosuus ei aivan korvia
hivellyt, eli toisten on syytä opetella
laulamaan, jotta rosoisemmat äänet
häipyvät taustalle. Tai sitten sen ainokaisen laulutaitoisen täytyy opetella
laulamaan huutaen.
- Partiolaisilla on jo jonkin aikaa ollut
tunnus ”Partiolainen osaa, scouter
kan”. Jotenkin vaivaa kun kotikielenään
suomea puhuvista vain yksi osaa, mutta
ruotsinkielisistä kaikki. Se osaava taitaa
olla Hepe, tai Jenni, tai… No ainakin
joku Eräsusista.
- Tuulin on nähty lukevan ylioppilaskirjoitusten lisäksi Saaristolaivurikurssin
opasta. Merikapteeniin ura on kyllä ihan
hyvä jatke yo-kirjoituksille. Saadaan
partiotouhuun ainakin kippari, joka
ei heti kipitä karille, kuten edesmenneen Pääkaupunkiseudun partiolaisten
Valborg -jaalan kävi.
- Kesä tulee ja kärpäset. Sekä Nostalgia
leiri ja Englannin Essexin 100-vuotissuurleiri Jamboree 21. Tai tiedä sitten
kesästä, kun vappunakin roikkui jääpuikkoja räystäästä. Ennen oli takatalvia,
tämä on kai sitten niitä etutalvia.
Kokosi Heinä
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Jatkotarina, osa 2
Tapahtui viime jaksossa:
Vaeltajat lähtivät kololta liikkeelle ja
meluisan bussimatkan jälkeen rymysivät
metsään. Retken tarkoituksena on
suorittaa 6 erilaista 12h:n liljaa: Napostelulilja (jatkuva syöminen), laulamislilja, Bondien katsominen peukalonpyöritysenergialla-lilja, Niksipirkkojen
lukemislilja ja jalat-irti-maasta- lilja
(yhdellä vaeltajalla ei saa olla mikään
jalka maassa). Vaeltajat ovat juuri ulostautuneet bussista ja päättäneet vielä
viimeiset säännöt liljoille.
Vaeltajat tarpoivat vielä syvemmälle
synkän metsän uumeniin. Karoliina
äkkäsi loistavan leiripaikan järven ja
kallion välistä. Majoittautuminen kesti
odotettua kauemmin suffeli-nappi-ongelman takia, mutta viimein uurastus
palkittiin. Varttia vaille yhdeksän leiripaikka näytti majoituskelpoiselta ja
tasan yhdeksältä päätettiin aloittaa
liljojen suorittaminen.
Alkulämmittelyt oli suoritettu ja television toimintakyky tarkistettu jo bussipysäkillä. Pauliina kapusi Helenan
selkään, ensimmäiseksi jalat-irti-maastavaeltajaksi. Telkkari asetettiin niin että
kaikki näkivät sen ja peukalonpyöritys
alkoi. Annukka laittoi sipsit kiertämään.
Laulamisen aloitti Karolina, ja Maria
alkoi höpöttää niksejä Niksipirkkakirjasta. ”Tiesittekö, miten voit estää
teenpuruja joutumasta teestä suuhusi?”,
Maria kysyi. Muut näyttivät hölmisty-

neiltä. ”No, tietenkin vetämällä sukkahousut päähän ja juomalla teen niiden
läpi!”
Kahden Bond-leffan jälkeen (Huominen
ei koskaan kuole ja Casino Royale)
vaeltajat olivat vaihtaneet laulu-,
lukemis- ja irti-maasta-vuoroa.
Metsästä, kallion takaa, kuului ryminää.
Antero, joka oli lauluvuorossa, vaikeni
ja katsoi pelästyneenä äänen suuntaan.
Muidenkin huomio herpaantui elokuvasta metsän ääniin. Näköpiiriin saapasteli naapurilippukunnan (Sahakiskot)
lippukunnanjohtaja Petteri, joka aloitti:
”Terve! Tiedättekö missä on polttopui-?
Ai! Tehän katsotte Bondeja! Saammeko
liittyä seuraanne?” ”Totta kai”, Essi
huudahti, ”kaikki mukaan vaan!”
Petteri nappasi vyöstään roikkuvan
megafonin ja töräytti ilmoille raikuvan
huudon: ”Hei! Tulkaa äkkiä tänne!
Täällä katsotaan Bondeja!” Sen jälkeen
Petteri rojahti maahan istumaan. Hetken
kuluttua metsästä kömpi kourallinen
Sahakiskojen johtajia.
Kymmenen minuuttia vaeltajat ehtivät
katsoa Kultasormea, kunnes leffan
katselu keskeytyi jälleen. Tällä kertaa
epäilyttävä ääni kuului järveltä. Veden
pinta porisi ja kohisi ja pintaan nousi
epämääräisiä vihreitä olioita.
Mitä vedestä nousee? Miten vaeltajat
selviytyvät? Tämä selviää huippujännittävässä seuraavassa jaksossa.
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Ryhmien vetäjät ja kokousajat
Kokoontumistilamme myös toimintakaudella 2007- 2008 Mankkaan Makasiini.
Kokoukset jatkuvat kesätauon jälkeen 28.8. tai 29.8.
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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Eräsudet toivottavat kaikille oikein hauskaa kesää!
Nähdään taas elokuun lopussa!
Pysy ajan tasalla syksyn tapahtumista ja
seuraa kesän mittaan lippukunnan kotisivuja osoitteessa
www.lpk.partio.fi/papa/mes
Ps. Otamme syksyllä uusia jäseniä,
joten kannattaa jo vinkata kaverille..

Eräsusien edustus partioparaatissa 22.4.
Paikalla oli 12 Eräsutta, toivottavasti ensi kerralla enemmän!

