Mesikämmen

Partiolippukunta Mankkaan Eräsudet ry:n tiedotuslehti

x/2008

Mesikämmen 4/2008



Mesikämmen on partiolippukunta
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Tämän lehden toimittivat:
Maarit Alkula
Minna Perälampi
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Partiolippukunta
Mankkaan Eräsudet ry.
Perustettu: 1994
Jäsenistö:
Tyttöjä ja poikia, noin 100 henkeä
Kolo:
Mankkaan Makasiini
Vanhan-Mankkaan kuja 2C
Internet-sivut:
www.erasudet.fi
Lippukunnanjohtaja:
Suvi Attila
suvi.attila@erasudet.fi
040-842 7526
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29.7-6.8.2009

Joulujuhla
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Pääkirjoitus
Taas on tullut se aika vuodesta, jolloin
availlaan luukkuja partiolaisten adventtikalentereista, leivotaan pipareita ja kirjoitetaan
Joulupukille. Vauhdikas syksy alkaa olla
takanapäin ja edessä odotettu joulu ja loma.
Vuosikin alkaa jo lähestyä loppuaan. Paljon
toimintaa on partiovuoteen 2008 mahtunut.
Makasiini on tiistai- ja keskiviikkoiltaisin
täyttynyt iloisista partiolaisista ja monesti
on uskaltauduttu tutun kolon ulkopuolellekin erilaisiin tapahtumiin, retkille ja leireille.
Myös Pääkaupunkiseudun Partiolaisten
piirileirillä Aihkilla oli Mankkaan Eräsudet
hienosti edustettuna.
Syksyn alkaessa partion ohjelmauudistuksen myötä tuli Mankkaallekin uusi ikäkausijako. Uudet ryhmät ovat saaneet toimintansa
käyntiin ja esittäytyvät ikäkausittain myös
Mesikämmenen sivuilla. Viime numerossa
sarjan aloittaneiden sudenpentujen jälkeen
nyt on vuorossa seikkailijaryhmä.
Joulun alla lippukuntamme on kerännyt
ahkerasti varoja toimintaamme. On leivottu
joulumyyjäisiin, paistettu lettuja Mankkaan

omassa joulutapahtumassa sekä perinteikkäästi myyty paljon adventtikalentereita. Kiitokset kaikille kortensa kekoon
kantaneille! Yhdessä tekeminen auttaa
järjestämään tulevanakin vuonna paljon
mukavaa partiotekemistä niin kololla kuin
retkeillä, leireillä ja muissakin tapahtumissa,
jotka vuosi tuo tullessaan.
Onnellista joulua ja iloista partiovuotta
2009!
Maarit Alkula
Päätoimittaja
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Mangustit Hiipparissa
Aurinkoisena sunnuntaiaamuna kolmihenkinen vartiomme “Hyperinflaatio” tapasi
Kampissa. Kampista suuntasimme kohti
lähtöä, jossa näimme aloitusvideon ja
saimme Päivän Pamaus-lehden, josta rastien
paikat selvisivät. Jo ensimmäisellä rastivälillä teimme kohtalokkaita virheitä, joiden
tuloksena menetimme kallisarvoista aikaa,
sekä Villen eväät. Lopulta pitkän, päättömän
harhailun jälkeen päädyimme rastille numero
yksi. Tehtävän mentyä hyvin uskomme murskavoittoon palasi, kunnes saimme selville
juonen palasia. Tämän juonikohtauksen
nähyämme teki mieli luovuttaa. Emilkin
uhkasi irtisanoutua vartiosta ja lähteä kotiin
pelaamaan Portalia. Pitkän psyykkauksen
jälkeen luulimme lähtevämme seuraavalle
rastille. Todellisuudessa rasti sijaitsi toisella
puolella Helsinkiä, jonka tajuttuamme
muutimme reittisuunnitelmaamme. Tässä
vaiheessa Emil luotti Villeen kuin peruskallioon. Suuntasimme Jaskan johdolla kohti
toista rastia, jossa Jaskan naurunpurskahdus

valitettavasti maksoi meille pisteen. Emme
kuitenkaan lannistuneet, vaan jatkoimme
matkaa Teollisuuskadulle, jossa toiseksiviimeinen rastimme sijaitsi. Rasti onnistui
varsin hyvin, jonka jälkeen lähdimme kohti
maalia.Todellisuudessa meiltä kuitenkin
jäi kaksi rastia välistä, joista toiselle emme
ehtineet, ja toiselle emme löytäneet. Maalissa
täytimme vielä kysymyslomakkeen erittäin
epäselväksi jääneestä juonesta. Lopputuloksissa olimme sijalla 47, vartioita osallistui
yhteensä 91, eli meillä meni odotuksiimme
nähden yllättävän hyvin.
- Emil, Jaakko ja Ville osallistuivat, tarina
koottiin vartion voimin.

Mesikämmen 4/2008



Jouluisa tapahtuma
Sunnuntaina 30.11. kolme urhoollista
Mankkaan Eräsusien johtajaa saapui
Mankkaan väentuvan eteen tarkoituksenaan paistaa lettuja nälkäisille paikallisille
asukkaille. Alkamassa oli Mankkaan joulutapahtuma, jossa toimimme Mankkaaseuran yhteistyökumppaneina. Sääkin oli
nykyaikaisen jouluisa: harmaata, kosteaa
ja hirmuisa tuuli, vain räntäsade puuttui.
Letunpaistopaikka jouduttiin kertaalleen
siirtämään, jottei tuuli olisi vienyt kaikkea
ytyä kaasutöhöttimestä muurinpohjalettupannun alla. Kauppa kävi. Taikinaa kului
ainakin seitsemän litraa. Rahantuloa lippukunnan laariin ei voinut estää. Pariin
kertaan saimme nauttia Cantores minores
-kuorolaisten tiernapoikaesityksestä myyntihomman ohessa. Hyvä mieli hommasta
tuli: raikas tuuli ja ihmisten kiitos virkisti
ja itsehän saimme toki nauttia niin monta
annosta lettua kuin sielu sieti. Kannattaa

osallistua tähän varainkeruutapahtumaan
ensi vuonna, jos haluaa olla kovempaa kastia
kuin TV:n seikkailuohjelmien kilpailijat!
Sofia Virtanen
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Itsenäisyyspäivänkirkko Tapiolassa
Kirkkojuhla alkoi kello 10.00 lippujen
saapumisella kirkkosaliin. Suomenlippu
sekä Tapiirin lippukuntien liput saapuivat
arvokkaasti kirkkosaliin musiikin soidessa
taustalla. Liput asettuivat riviin kirkkovieraiden ihasteltavaksi. Pappi lausui tervetulotoivotukset sekä siunasi yleisön. Tämän
jälkeen seurasi ohjelmaa, kuten lukukappaleet, virsiä sekä musiikkia. Kaikki selvisivät tehtävistään kunnolla eikä mitään
isompia ongelmia päässyt syntymään.

Seremonian jälkeen seurasivat perinteiset
kirkkokahvit, joissa veteraanit ilahtuivat
suuresti päästessään samaan pöytään partiolaisten kanssa. Veteraanit kertoivat kunniamerkeistään ja kehuivat partiolaisia maan
ja taivaan välillä. Itsenäisyysjuhlassa oli
hauskaa, mutta harmillisen monella oli ollut
jokin este eivätkä he päässeet tulemaan.
Minna Perälampi

Joulumyyjäiset kirkolla
Lippukuntamme
osallistui
johtajiston
voimin perinteikkäisiin Tapiolan kirkon
joulumyyjäisiin tänäkin vuonna. Lauantaina
22.11. olleet myyjäiset vetivät seurakuntasalin ja Tapiolan kirkon käytävät täyteen
väkeä, joskin salista katsoen myyjäisvieraita
oli ehkä aavistuksen  vähemmän kuin edellisvuosina. Paikalta sai ostaa erilaisia leipomuksia, kotitekoisia hilloja, arpoja, villasukkia, sekä kaikkea muuta kiinnostavaa.
Lippukuntamme johtajisto on ennen järjestänyt myös omat arpajaiset, leivonnaispöydän
lisäksi siis, mutta tänä vuonna meillä oli vain

yksi pöytä. Pöytämme oli myyjäisten alussa
täynnä erilaisia kakkuja, piirakoita, torttuja
sekä muuta, mutta myyjäisten loppuun
mennessä olimme saaneet melkein kaiken
menemään kaupaksi. Hieno saavutus, vaikka
emme pystyneetkään täydelliseen tyhjentämiseen, kuten joinain vuosina.
Kiitos kaikille paikalla olleille ja innokkaille
leipureille onnistuneesta myyjäispäivästä,
ensi vuonna sitten taas uudestaan.
Alex Virtanen
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Juoruja
- Kouraan sattui 30.1.2008 julkaistu Fyysisen
aktiivisuuden suositukset kouluikäisille, 7 – 18vuotiaille. ”Perussuosituksena kaikkien tulisi
liikkua vähintään 1 – 2-tuntia päivässä monipuolisesti ja ikään sopivalla tavalla. Yli kahden tunnin
pituisia istumisjaksoja tulee välttää. Ruutuaikaa
viihdemedian ääressä saa olla korkeintaan kaksi
tuntia päivässä.”  Mitenköhän suositus sopii niille
veijareille, jotka juoksevat Mankkaalla lenkkiä
miniTV kourassaan…
- Minna on hoitanut upeasti partiolaisten adventtikalentereiden myynnin! Viime jouluna Meri
myi 63 kalenteria (josta lippukunta sai 126 euroa
kassaansa), mutta ei mahtunut syksyllä ryhmiin
mukaan. Tänä vuonna ei yhtä ahkeraa tainnut
löytyä – mutta ainakin riitti haastetta muille
- Satu sai ajokorttinsa, eli retkikuskeja on
mukavasti tulevaisuuden tarpeisiin. Pitääköhän
ostaa irtoratteja autoihin, että kaikki pääsevät
kääntelemään ruoria – edes takapenkiltä.
- Minna ja Satu yöpyivät partiojohtajaperuskurssin (PJ-peruskurssi) ensimmäisen yön metsässä.
Lumi suli saman tien. Ehkäpä ei pidä päästää
porukkaa yöpymään ulkosalla, että lumi saadaan
säilymään jouluksi.
-Lipunnostossa Kulttuuriaukiolla oli Eräsusista paikalla Meri, Alex ja Heinä. Kirkossa oli
mukavasti lukijoina vielä Minna ja Maarit, jotka
suoriutuivat tehtävästään erinomaisesti. Alex ja
Meri toimivat Eräsusien lipunkantajina ja Heinä
siirrettiin hoitamaan Suomen lippua. Kaikille
riitti hommia ja vain yksi pyörtyi lippurivitössä
(mutta ei kukaan Eräsusista - hyvä!)   
- Uudet partiojohtajan käsikirjat ovat ilmestyneet
partiokauppoihin (hyvä joululahjaidea). Kolme
vuotta uusien ohjelmakirjojen ja koulutusoppaiden puhtaaksi lukemisessa meni tiiviisti –
kaveritkin napisivat, kun nenä oli jatkuvasti kiinni

paperipinoissa. Mitähän lukisi nyt? Kävisiköhän
Otavan iso tietosanakirjasarja noin ensi alkuun?
- Alexin kannattaisi miettiä teräsmieskisoihin
osallistumista. Harva huomasi, että Alex lastasi
yksin savumme kontin ennen leiriä ja purki sen
myös yksin leirin jälkeen – siis kaikkien meidän
leiritarvikkeet. Leirisavultamme kaikki osallistuivat kontin pakkaamiseen. Ja kuitenkin
bussimme pääsi viimeisenä lähtemään leirialueelta (eli odotutimme muita). Ainakin kamojen
määrä selvisi silloin. Saisikohan Alex konttinosturin paikan uudelta Vuosaaren telakalta?
- Jokavuotinen itsenäisyyspäivän lipunnosto
tullee hoitumaan kuten aikaisempinakin vuosina.
Kello 9 liput lähtevät tangoissaan liikkeelle eri
tahtiin ja joku melkein sitoo itsensä kiinni lippunaruun Kulttuuriaukiolla. Kirkolla kaikkien
Tapiolan alueen partiolippukuntien liput on
upeasti kastemaljakulmassa ja joku lipunkantajista pyörtyä kupsahtaa kesken kaiken (siitä
maljasta voisi hyvin virvoitella, mutta kukaan ei
vielä ole uskaltanut kokeilla). Tai sitten ei tule
tapahtumaan näin - vaan kohtahan se nähdään.
- Hiipivä Haamu, eli Hiippari meni mukavasti.
Eräsusien edustusjoukkue onnistui puolivälin
paremmalle puolelle ja bändiesityskin meni
nappiin. Levytyssopimusta tieten odotellaan.
- Kannattaa olla tarkkana kun viikonloppuisin
täydentää retkiruokiaan ABC-huoltamolla. Jenni
nimittäin saattaa kurkistaa ja yllättää hymyllään
kassakoneen takaa. Mukavaa että ainakin yksi
palveluintoinen ja iloinen henkilö on saatu
mukaan kyseiseen palvelukonseptiin. Onnea
uralle Jenni!
- Kaveri oli menossa partiojohtajaperuskurssille,
johon pikkuveli kysyi: ”Kun siitä nyt tulee
johtaja, asuuk se enää kotona?”
Kirjasi Heinä
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Ryhmien vetäjät ja kokousajat
Koko Eräsusien johtajiston tavoittaa sähköpostilla osoitteesta johtajat@erasudet.fi
Sekaryhmä Tiikerit, sudenpennut, tiistaisin klo 18-19
Attila Suvi

040-842 7526

suvi.attila@erasudet.fi

Virtanen Alex

050-505 2301

alex.virtanen@erasudet.fi

Tyttötarpojaryhmä Puumat, tiistaisin klo 19-20
Alkula Maarit

045-1150 724

maarit.alkula@erasudet.fi

Solansuu Kati

050-357 0547

kati.solansuu@erasudet.fi

Poikatarpojatyhmä Mangustit, tiistaisin klo 19-20
Liukkonen Otto

040-847 0719

otto.liukkonen@erasudet.fi

Poikasudenpentulauma Kirput, keskiviikkoisin klo 17-18
Heinonen Jarmo

040-536 1437

jarmo.heinonen@erasudet.fi

09-502 2814
Vuorela Mikko

040-7770337

mikko.vuorela@erasudet.fi

Tyttösudenpenturyhmä Laiskiaiset, keskiviikkoisin 18-19
Solansuu Tiina

050-357 0532

tiina.solansuu@erasudet.fi

Vääräniemi Minna

050-411 4285

minna.vaaraniemi@erasudet.fi

Seikkailijasekaryhmä, keskiviikkoisin klo 19-20
Seppälä Tuulikki

040-569 1603

tuulikki.seppala@erasudet.fi

Asikainen Jenni

040-419 4206

jenni.asikainen@erasudet.fi

Heinonen Satu

050-544 9526

satu.heinonen@erasudet.fi

Samoajaryhmä, tiistaisin klo 20-21, Satunnaisesti
Sofia Virtanen

050-328 8238

sofia.virtanen@erasudet.fi

