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Partiolippukunta
Mankkaan Eräsudet ry.

Kalenteri

Perustettu: 1994

18-19.4

Sudenpentuosaston retki

Jäsenistö:
Tyttöjä ja poikia, noin 100 henkeä
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Partioviikko
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päättyvät
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Mankkaan Makasiini
Vanhan-Mankkaan kuja 2C
Internet-sivut:
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suvi.attila@erasudet.fi
040-842 7526
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Pääkirjoitus
Ulkona lumi narskuu jalkojen alla - tai
ainakin litisee - kun partiolaiset kiiruhtavat
kohti Mankkaan Makasiinia. Onneksi ilmastonmuutos ei vielä ole täältä eteläisestäkään
Suomesta kaikkea valkeaa maasta ehtinyt
viedä. Kolon seinien sisällä tulee kuitenkin
lämmin, kun saa leikkiä ja touhuta yhdessä.
Jokaviikkoiset kokoukset ovatkin tärkeä osa
partiotoimintaa. Tämän kevätkauden partiokokoukset on katkaissut vain hiihtoloma, ja
silloinkin on moni varmasti partiomaisesti
liikkunut ulkona.
Tänä vuonna lumisen hiihtoloman päätteeksi
22.2. oli Mankkaan Eräsusien vuosikokous.
Vuosikokous on lippukuntamme tärkein
päättävä elin, jossa tehdään monia tärkeitä
suunnitelmia vuodelle ja muun muassa
valitaan uusi hallitus. Tämän vuoden hallitukseen valittiin sekä viime vuodelta
jatkavia että uusia jäseniä. Tarkempi esittely
löytyy tästä lehdestä.
Uudella hallituksella on alkaneelle vuodelle
jo paljon suunnitelmia. Sen tärkeän kokous-

toiminnan lisäksi kalenteriin on merkitty
retkiä ja juhlia, kisoja ja varainhankintaa.
Monelle vuoden tärkeimmän partiotapahtuman, Espoon Partiotuen järjestämän
Väisiki09–kesäleirin valmistelu on jo
kovassa vauhdissa. Jos rinkka ei ole vielä
pakattu ja kaikki selvää, kannattaa kysyä
lisätieoja vaikka omalta johtajalta. Leiristä
on tulossa unohtumaton, olethan muistanut
ilmoittautua!
Maarit Alkula
Päätoimittaja
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Sateinen syysretki
Eräänä harmaana lauantaina kourallinen
Tiikereitä kokoontui Espoontorille lähteäkseen syksyiseen metsään. Yllättävän moni
perui tulonsa, liekö syynä ollut huonohko
sääennuste. Bussimatka Nuuksioon sujui
rattoisasti jutellen ja pois jäimme oikeassa
paikassa, kunnes huomattiin että yksi reppu
puuttui. Niinpä allekirjoittanut jäi odottamaan bussin paluuta (ympyräreitti) ja muut
lähtivät etsimään lampea, jonka rannalla oli
tarkoitus syödä lounasta.

Saatuani repun bussista lähdin kävelemään
samaa paikkaa kohti ja löysin muut matkalla
lammelle. Hiukan tihkui vettä taivaalta,
mutta muuten oli kaunis sää. Puroissa oli
kiva hyppiä ja erilaisia jälkiä (mm. hevoset
ja koirat) oli mielenkiintoista seurata.
Lounaspaikka oli pienen lammen rannalla,
jossa oli tarkoitus myös kokeilla onkimista.
Harmiksemme kyltistä selvisi, että tämä
lampi on yksi niistä harvoista, joissa Nuuksiossa ei saa onkia tai kalastaa. Päädyimme
siis vain tekemään makaroniruoat trangioilla
ja jatkamaan matkaa seuraavalle lammelle
toivoen saavamme siellä onkia.

Seuraavan lammen rantajyrkänteellä oli
vessakin, ja keittokatos, jossa paloi vielä
tuli edellisten jäljiltä. Yritimme kaivaa
matoja katoksen ympäriltä ja jopa vastikään
kumotusta kompostimullasta, mutta kaivelu
ei tuottanut tulosta. Harmiksemme siis
onkiminen jäi. Söimme eväitä ja päätimme
kiivetä lähellä sijaitsevalle vuorelle. Ainakin
ruotsiksi kukkulan nimi viittasi vuoreen.
Hynkeberget olikin melkoisen kiipeämisen
takana, mutta kyllä ylhäältä oli hienot
maisemat eikä pieni sadekaan haitannut.
Istuimme hetken ylhäällä ihailemassa
maisemia ja syömässä jälleen eväitä. Pian
lähdimme laskeutumaan jatkaen matkaa
vähitellen kohti bussipysäkkiä.
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Hevostallien kohdalla käännyimme metsään
aikomuksenamme käydä katsomassa erästä
rotkoa. Löysimme mukavan koskisen puron,
jossa räpsimme itsestämme kuvia ja ihailimme
kuohuvia pikkuputouksia. Matkalla piti varoa
kuvitteellisia ansoja ja lätäköihin putoamista.
Kävelimme takaisin tielle ja sieltä hevostallien ohi tietä pitkin bussipysäkille. Olimmekin
pysäkillä aivan liian aikaisin ja jouduimme
odottelemaan bussia reilun puolituntisen, jonka



aikana ehti tulla jo hiukan kylmäkin. Tosin
leikimme lämmittelyleikkejä odotellessa ja
kerroimme tarinoita.
Viimein iltapäivällä saavuimme takaisin Espoontorille ja märät ja uupuneet sudenpennut
pääsivät koteihinsa.
Suvi Attila

Ryhmäesittelyssä Mangustit
Ryhmämme uudelleen organisoitui viime
syksynä ohjelmauudistuksen sekä jäsenkadon seurauksena. Johtoon astuivat
kaksi Otto- Poikaa (joista toinen lähti
vieläkin tuntemattomista   syistä). Toisaalta
joukkomme säilyi ajan lähes muuttumattomana, kunnes saimme vahvistuksia.
Urhoolliseen jäsenistöömme kuuluu (tällä
hetkellä) Emil, Jaska, Ville, Arto ja uutena

tullut Timo, sekä tietysti johtajamme Otto
(mutta useimmin Alex). Meidät tunnetaan
loistavista artikkeleistamme (Esim. Hiippari
juttu nro:ssa 4/2008), sekä siitä ettemme saa
mitään aikaan kokouksissamme tai niiden
ulkopuolella.
Mangustit-ryhmä
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Mankkaan Eräsusien joulujuhla 2008
Mankkaan Eräsudet kokoontui jälleen viettämään perinteistä joulujuhlaa Mankkaan
Makasiinille keskiviikkona 17.12. Paikalla
oli runsas joukko partiolaisia eri ryhmistä
sekä heidän vanhempiaan ja muita perheenjäseniä. Tunnelma oli ehkä hiukan ahdas
kun lähemmäs 80 ihmistä ahtautui makasiiniin jouluisissa tunnelmissa. Aika oli ehkä
hitusen lähempänä joulua kuin aikaisempina
vuosina, joten emme päässeet järjestämään
juhlaa tilavammissa tiloissa.

Kiitos kaikille kalentereita myyneille tänäkin
vuonna.
Tarjoiluina oli perinteistä riisipuuroa sekä
glögiä ja pipareita edellisvuosien tapaan.
Lopuksi jaettiin myös lahjat, jollaisen
jokainen sai ottaa jos oli tuonut lahjasäkkiin
omansa. Kiitos kaikille ryhmille ohjelmistaan
ja erityinen kiitos tarjoilujen järjestäjille,
jouluna syöty riisipuuro on hyvää. Toivottavasti vietämme ensi vuonnakin juhlaa yhtä
iloisissa merkeissä.

Ohjelmassa oli niin laululeikkejä, tarinoita
ryhmien toiminnasta ja joulujuhlissa jo
perinteeksi kasvanut tietovisa. Osa uusista
jäsenistä antoi myös partiolupauksensa ja
ahkerimmille adventtikalenterien myyjille
jaettiin hienoja palkintoja suorituksistaan.

Alex Virtanen
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Tähtiä ja toimintasuunnitelmia
Perjantaina 16.1. alkoi iltakuuden aikoihin
kauppaan kerääntyä Mankkaan Eräsusien
johtajia. Kun ruokaostokset oli saatu tehtyä,
pakkautui seitsemän ihmistä autoihin ja
suuntasi kohti Saloa. Alkamassa oli lippukunnan johtajiston suunnitteluretki.

Jo ennen perille pääsyä päätimme pitää
tähtienkatselutauon, sillä keskellä peltoa
kaupungin valot eivät häirinneet ja kirkkaassa pakkasyössä tähdet näkyivät upeasti.
Lippukunnanjohtajan vanhempien mökille
majoittautumisen jälkeen ilta jatkui syöden
ja teknisten vempeleiden kanssa värkäten.
Lopulta SingStar saatiin toimimaan ja
laulaminenkin pääsi vauhtiin. Jossain
vaiheessa ainakin muutaman kurkun jo kipeydyttyä pääsimme nukkumaan.
Aamulla heräiltyämme lähdimme kävelylle.
Ulkona katselimme lintuja ja muuta
ympäröivää luontoa. Suuntana oli läheinen
hiittirata, jolla ei tosin tällä kertaa ravihevosia näkynyt. Maisemia katseltuamme
emme palanneetkaan mökille tietä pitkin,
vaan – partiolaisia kun olemme – lähdimme
tarpomaan suoraan hakkuuaukean poikki.

Matkan varrella saimme taas ihastella
luontoa. Varsinkin maahan syntyneitä
jäämuodostelmia ihmettelimme kovasti.
Varmuutta niiden syntytavasta ei saatu,
vaikka erilaisia teorioita kehittelimmekin.
Takaisin mökille palattuamme vuorossa oli
suunnittelua ja pelailua. Kun paikalle oli
saapunut pari johtajaa lisää, päästiin aloittamaan hallituksen kokous. Kaiken kokoustamisen ja paperityön – kuten vuoden toimintasuunnitelman ja –kalenterin – hoidettuamme pääsimme taas viettämään mukavaa
iltaa hyvässä seurassa. Saunan lauteilla tuli
todettua, että puhe ja laulaminen mökin
puolelta kuuluivat sinne erittäin hyvin. Singstarin pelaamisen lomassa tarjolla oli paljon
syötävää, joten kun nukkumaan viimein
mentiin, ei kukaan luultavasti ollut päässyt
jäämään kovin nälkäiseksi.
Vielä sunnuntaiaamunakin oli lauluintoa
jäljellä. Kun aamupala oli syöty, viimeisetkin suunnittelut suunniteltu, tavarat pakattu,
mökki siivottu ja laulut laulettu, oli aika
pikku hiljaa ottaa suunta kohti kotia.
Maarit Alkula
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Uusi hallitus esittelyssä
Mankkaan Eräsusien vuosikokous pidettiin
22.2.2009. Vuosikokouksessa valitaan lippukunnan seuraavan vuoden hallitus ja
päätetään muista tärkeistä asioista. Tällä
kertaa vallan kahvaan kiinni päässeiltä tentattiin seuraavat kysymykset:
1) Nimi?
2) Ikä?
3) Kuinka kauan olet ollut partiossa?
4) Tehtäväsi hallituksessa?
5) Mitä muuta teet lippukunnassa tai muissa
partiokuvioissa?
6) Mikä sinusta tulee isona?
7) Mitä ilman et pärjäisi retkellä?
8) Makkara vai tikkupulla?
9) Mikä eläin olisit?
10) Mitä teet ensi kesänä?
1) Antti
2) 20, kai.
3) 7-vuotiaasta, siinäpä laskutehtävä..
4) Rahastonhoitaja, viestintävastaava.
5) Tällä hetkellä paperipartiota ja ensi kesän
Väiskin Tapiola-alaleiriä.
6) Diplomi-insinörtti.
7) Kännykkää :)
8) Makkara, onnellisista sioista.
9) (Ranta-) leijona
10) Vielä alkukesän teen työtä joka on
arvoitus (www.teetyotajollaontarkoitus.fi).
Loppukesällä Väiskiä.

1) Minna Vääräniemi
2) 18
3) n. 5v
4) Varapuheenjohtaja
5) Johdan sudenpentutyttöjä ja seikkailijapoikia
6) Toivottavasti fiksu :)
7) WC-paperi
8) No wihannes, no ananas, MAGGARA!
9) Joku lintu ois aika nasta!
10) Töitä, vaellan Lapissa ja heti perään
Väiskille ;)
1) Suvi
2) Yli neljännesvuosisata...
3) Jopa 16 vuotta.
4) Puheenjohtaja.
5) Lippukunnassa johdan sudenpentulaumaa nimeltään Tiikerit. Lisäksi luotsaan
vaeltajaikäisiä (18-22). Lippukunaryhmittymässämme (Tapiiri) olen hallituksessa
vaeltajavastaavana ja sihteerinä. Piirissämme
(Pääkaupunkiseudun Partiolaiset) olen
kansainvälisyystoimikunnan
Reception
Team -vastaava, eli käytännössä vastaan
pääkaupunkiseudulle tulevien ulkomaalaisten partiolaisten viihtyvyydestä.
6) Englannin opettaja.
7) Päiväkirjaa. Jos se puuttuu rinkasta, etsin
jostain paperilappusia, jotka myöhemmin
liimaan kirjaani.
8) Tikkupulla on ehkä parempaa, mutta vain
puoliraakana!
9) Luultavasti olisin kissa: itsenäinen ja
elämästään nauttiva.
10) Olen tietenkin kaikista parhaalla leirillä
eli VÄISKILLÄ!
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1) Kati Solansuu

9) pelikaani ois siisti olla :D

2) 16v.

10) jos vaikka jotain töitä sais, isostelua ja
Väiski :)

3) 5 vuotta
4) ryhmävastaava
5) vedän tarpojaryhmä Puumia
6) sen näkee sitten
7) villasukat ja taskulamppu
8) riippuu tilanteesta ja laadusta
9) öö.. sanotaan että marsu :)
10) töissä ja leireillä
1) Satu Heinonen
2) 18
3) 12 vuotta

1) Maarit
2)16
3) Viitisen vuotta
4) Sihteeri
5) Johdan Puumat-tarpojaryhmää ja päätoimitan Mesikämmentä.
6) Toimittaja kai
7) No ainakin ruokaa olisi kiva olla…
8) Tikkupulla
9) Lumileopardi

4) ei vielä päätetty

10) Leireilen, matkustan ja ehkäpä jossain
välissä ihan vaan lomailenkin.

5) olen sampo eli johdan seikkailijoita, poikaryhmää

1) Mikko

6) hevosenhoitaja, fysioterapeutti, tai jotain
siltä väliltä
7) sitä ihanan lämmintä säkkiä johon
kömmitään sitten kun vihdoin pääsee
nukkumaan (eli makuupussia)

2) 15
3) 6-vuotiaasta
4) Kalustonhoitaja?

8) no kummatki!

5) Toimin Kirppu-lauman apuvetäjänä ja
taitan Mesikämmen-lehden

9) jaguari

6) Jaa-a...

10) luen ylioppilaskirjoituksiin, vaellan
Lapissa ja menen Väiskille

7) Musiikkia ja makuupussia

1) Tiina

9) Karhu, Jaguaari, Leijona, Scorpioni,
Kotka tai jtn vastaavaa

2) 16
3) joku 5v
4) Koulutusvastaava
5) olen johtajana Laiskiaiset- sudenpenturyhmässä
6) Se ku tietäis :)
7) hmm, ruokaa.
8) tikkupulla

8) Makkara

10) Lomailen, Treenaan, Kielikursseilen ja
olen Väiskillä
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Esittelyssä Puumat
Tyttötarpojaryhmä Puumat käsittää neljä
fantastista partioneitoa: Alise, Asta, Matilda
ja Minna. Lisäksi ryhmään kuuluvat johtajat
Kati ja Maarit. Puumien iskulause on:
”Olen PUUMA, villi ja KUUMA!!!! Grrrr”
Puumat ovat olleet kasassa jo syksystä 2006.
Iältämme olemme 11-13-vuotiaita.
Puumat on hyvin energinen ryhmä, jolta
riittää ideoita joka lähtöön. Puumat ovat

tehneet mm. syksyllä 2008 Puumien retken.
Lisäksi olemme suorittaneet luovuustarpon. Tänä keväänä suoritamme leiritarpon,
joten saatte maistaa meidän ihania gourmetannoksiamme.
XOXO <3 PUUMAT
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Juoruja
- Vaeltajaryhmä päätti syödä kerrankin
hienostuneesti. Kulut olivat sen mukaiset,
kalan arvo oli neljäkymmentä euroa!
Onneksi lippukunnan ei tarvinnut kaikkea
maksaa, ainakin lippukuntaretkellä kulut
nousisivat noilla sapuskoilla tähtitieteellisiin
lukemiin!
- Sofia pestautui koe-eläimeksi. Lupaava (?)
ura sai inspiraatiota eräältä vanhemmalta
lippukuntalaiselta. Itse hän kiusannee vain
kasveja ja ruoillaan leiriläisiä ensi kesänä.
- Kuulemma Suvi on valittu juuri englannin
laitoksen tuutoriksi. Pitäkää ensi vuoden
fuksit siis varanne!
- Tuuli on jälleen mankkaalaistunut pienen
helsinkiläistymiskauden jälkeen. Tervetuloa
takaisin!
- Avustusanomukset kaupungille ja seurakunnalle taisivat tänä vuonna lähteä

kerrankin ajoissa liikkeelle. Puheenjohtajan ja rahastonhoitajan kuullaan valitelleen
kuinka lippukunnalla olisi ollut liikaa tapahtumia viime kaudella, jotta niitä kaikkia olisi
jaksanut listata.
- Satu on tiettävästi lupautunut Väiskille
savumme varasavunjohtajaksi. Varasavunjohtaja Satu siis hyppää kehiin jos savunjohtajallemme Jasminille (LeKo) käy jotain.
Tiedossa siis on varmasti saumattomalla
yhteistyöllä toimiva yhteissavu.
- Maarit kirjoittaa nykyään myös koulunsa
lehteen. Toivottavasti kynä ei tartu kiinni
käteen, tai voi solmujen tekemiseen tulla
tarpeetontakin haastetta.
- Kevään ylioppilaskirjoitukset ovat
alkaneet. Moni Eräsusienkin johtajista
ahkeroi nyt kovasti, ei siis kannata ihmetellä,
jos puheessa vilisee hienoja sanoja. Paljon
tsemppiä kaikille kirjoituksiin osallistuville!
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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

