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Pääkirjoitus
Aurinko on paistanut Mankkaalla jo monena
päivänä täydeltä terältä. Kesäloma lähestyy
huimaa vauhtia, kouluvuoden päättymiseenhän onkin yhtäkkiä enää muutama viikko!
Niiden viikkojen aikana on vielä jaksettava
tehdä paljon, mutta kesälaitumet siintävät
mielessä yhä useammin. Lomaa on suunniteltu kauan ja pian tulee aika toteuttaa
suunnitelmat.
Yksi kesän kauan suunnitelluista tapahtumista on espoolaisten ja kauniaislaisten
partiolaisten oma leiri Väiski. Siihen liittyen
on pidetty kokouksia ja suunniteltu, jotta
leiristä tulisi kaikille mahdollisimman
onnistunut kokemus. Minulle tuleva Väiski
on toinen, jolle osallistun. Ensimmäistä
Väiskiäni, vuoden 2005 leiriä, muistelen
lämmöllä, vaikken kommelluksiltakaan
välttynyt. Leirisairaalaankin tuli tutustuttua, mutta reippaalla partiomeiningillä
kaikki toimi hyvin ja hauskaa oli koko leirin
ajan. Silloinkin olimme samassa savussa
Leppävaaran Korvenkävijöiden kanssa,
ja silloinkin leiri oli täynnä monipuolista
ohjelmaa ja uusia partiokavereita.

Tänä kesänä odotan innolla samaa
tunnelmaa, nukkumista teltassa ja hauskaa
väiskiohjelmaa. Onnistuneen leirin päätteeksi ei harmita, vaikka jonakin päivänä
olisi satanutkin, sillä partiolainen pärjää
säällä kuin säällä. Eikä vai pärjää, vaan pitää
samalla hauskaa!
Kesäisin terveisin
Maarit Alkula
Päätoimittaja
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Tuulinen viikonloppu Vantaalla
Eräänä
toukokuisena
iltana
joukko
Mankkaan Eräsusien tarpojia, samoajia ja
vaeltajia kokoontui Makasiinilla ja Alepalla.
Retkelle olivat lähdössä vain Suvi sekä
kolme tarpojaa (Minna, Matilda & Asta),
mutta silti lähtöön tarvittiin edellisten lisäksi
peräti 4 eräsutta. Osa tuli paikalle etukäteen
sovitusti (ostamaan ruokaa tai avaamaan
varastoa), kun taas osa sattui paikalle ihan
sattumalta. Perjantailähdön tarkoituksena
oli lämmittää kämppä sudenpenturetkeä
(lauantaista sunnuntaihin) varten, mutta saapuessamme perille Kuusituvalle kämppä oli
jo kutakuinkin lämmin. Niinpä päädyimme
pelaamaan kynsilakkarulettia. Ilta sujui
ruokia paistellessa, takan ääressä istuessa,
juustohöylänpyöritystä pelatessa ja myöhään
valvoessa.
Seuraava aamu alkoi ainakin allekirjoit-

taneen osalta melko aikaisin, kun aurinko
paistoi sisälle, ikkunoissa ei ollut verhoja.
Ravistelin muutkin ylös ja söimme
aamupalaa siivoten samalla levittelemiämme tavaroita. Lasti sudenpentuja ja
johtajia saapui kahdella autolla: 4 sudenpentua sekä 4 johtajaa. Majoittumisen jälkeen
tarpojat leikittivät sudenpentuja ulkona
aurinkoisessa mutta tuulisessa kevätsäässä.
Maittavan lounaan (jauhelihakeitto) jälkeen
sudenpennut pääsivät tekemään nuotiojäljen
aktiviteetteja, tosin tuulisen sään vuoksi ei
isoja roihuja uskaltanut sytytellä. Tarpojat
yrittivät pystyttää tuulessa lepattavaa Jamboreetelttaa, kunnes päätimme yhteisesti,
ettei kannata sitä pystyttää lainkaan, ettei
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teltta vaan repeydy kovan myrskyn takia.
Päivälliseksi tarjoilimme Katin kanssa
kalapuikkoja ja ranskalaisia, jotka menivät
kuin kuumille kiville. Ilta sujui pelaillen
sisä- ja ulkopelejä ja laittaen toisillemme
enemmän tai vähemmän hölmöjä kampauksia. Iltapala, makkaraa ja pannukakkua, sai
suuren suosion. Makkaratikkujakin löytyi
maastosta todella helposti. Myöhään illalla
tarpojat ja johtajat pääsivät vielä saunomaan.
Osa valvoi melko myöhäänkin muun muassa
suunnitellen Yrjönpäiväjuhlan ohjelmaa.
Sunnuntai alkoi jopa edellistä aamua
aikaisemmin, kun osa sudenpennuista kehui
heränneensä jo viideltä. Aamupalamurojen
jälkeen lähes koko konkkaronkka painui
pihalle yhä tuulisempaan mutta aurinkoiseen säähän kisaamaan olympialaisissa.



Minä itse jäin sisälle lukemaan Britannian ja
Irlannin kirjallisuutta käsittelevää tiiliskiveä.
Lounaan jälkeen pitikin sitten siivoilla ja
pakkailla. Takaisin Espooseen suunnattiin kolmella autolla. Retken loppubileet
pidettiin Makasiinin parkkipaikalla, kun
kahdesta autosta laitettiin soimaan musiikkia
ja jammailtiin sen tahtiin.
Suvi Attila
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Partioviikolla on partiolainen
näkyvimmillään!
Suomessa partioviikkoa vietetään vuosittain sillä viikolla, millä on Pyhän Yrjön
päivä, Yrjön nimipäivä eli 23.4. Yrjönpäiväjuhlassa jaetaan usein ansiomerkkejä,
kerrataan Pyhän Yrjön legendaa tai pidetään
esimerkiksi lupauksenanto.

inen ja lippukunnanjohtajan puheenvuoro
syksyn tärkeistä muutoksista. Aivan lopuksi
jaettiin siirtyville sudenpennuille päätösmerkit.

Partioparaati on kuulunut myös suomalaiseen partioperinteeseen jo iät ja ajat. Paraatipäivän ohjelmaa oli tänä vuonna kuitenkin
uudistettu sen verran, että varsinaisen
marssin jälkeen kokoonnuttiin takaisin
Senaatintorille, jossa luvassa oli kohtaamisia, pikniköintiä ja yhteistä ohjelmaa.
Tapahtuman teemana oli: Ole valmis  Ole
kaveri!

Mankkaan
Eräsusien
Yrjönpäiväjuhla
pidettiin kuitenkin poikkeuksellisesti jo keskiviikkona 22.4. Juhlassa oli n. 60 osallistujaa. Ohjelmassa ei ollut sen erikoisempaa
kuin johtajiston esittely, ajatelmien kertom-

Paraatiaamuna Mankkaan Eräsusista 9 lippukuntalaista kokoontui kololle askartelemaan sudenkorvia. Tänä vuonna oli mahdollisuus pukeutua erikoisemmin kuin muina
vuosina tuoden samalla lippukunnan logoa
esille, ja meillä se oli susi. Matkasimme
yhdessä bussilla Senaatintorille ja matkalla
näimme paljon muitakin partiolaisia eri lippukunnista. Paraati aloitettiin ekumeenisella
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jumalanpalveluksella, jonka jälkeen seurasi
juhlapuhe. Pian marssimmekin jo kaduilla.
Sää suosi meitä tänä vuonna: aurinko paistoi
pilvettömällä taivaalla, mutta tuuli teki
lipunkantajille hieman raskaamman päivän.
Tuulesta huolimatta meno ja meininki oli
mahtavaa!



Minna Vääräniemi
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Mangustit Nuuksiossa
Mangustit-vartio teki 24.–25.4 keväisen
retken Nuuksioon, tarkemmin ottaen Mustalammelle. Mukaan lähti kaikkiaan 4 vartiolaista, ja johtajana Alex.
Lähdimme retkelle Espoon keskuksen
juna-asemalta. Ensimmäinen sähläys sattui
jo ennen kauppaan menoa, kun Ville pisti
Alexin ja Jaakon kävelemään radan toiselle
puolelle ja takaisin turhaan. Kauppaan
kuitenkin päästiin ja ostokset saatiin tehtyä.
Sitten olikin aika suunnata kohti bussipysäkkiä.

Saavuttuamme Nuuksion tallasimme aluksi
n. 2 km Haukkalammelle, jossa pidimme
pienen tuumaus- ja lepotauon. Päätimme
suunnata retkemme Mustalammelle, jonne
matkaa Haukkalammelta oli vaivaiset 400
metriä. Ja matka jatkui. Päästyämme perille
etsimme sopivaa paikkaa laavulle, ja hetken
kuluttua sellainen löytyikin. Eikun laavu
pystyyn. Hetken mietittyämme vihdoin
löysimme laavun suuaukon, ja puolen tunnin
kuluttua laavu oli pystyssä.
Tällä välin jotkut (olisiko ollut Jaakko ja

Timo) olivat hakeneet vettä, ja aloimme
keittää nuudeleita. Kumma kyllä, onnistuimme melkein kämmäämään maailman
helpoimman ruoan valmistuksen. Ville nääs
pudotti maustepussin vahingossa suoraan
kiehuvaan veteen, mutta tästä(kin) tilanteesta selvittiin pelkällä säikähdyksellä.
Sitten olikin aika leväyttää makuualustamme
laavuun ja pitää pieni ruokalepo. Hetken
kuluttua huomasimme kuitenkin olevamme
jälleen nälkäisiä ja suuntasimme kohti nuotiopaikkaa, jossa paistoimme makkaroita.
Tässä ei tullut sen suurempia kämmejä,
paitsi että Ville tiputti toisen makkaransa
suoraan nuotioon, ja kuin ihmeen kaupalla
se ei syttynyt tuleen. Samalla Alex kertoi
Adrianen langan (joka oli muuten harvinaisen tylsä ja huonosti kerrottu) autokaupasta, jonka selvittäminen jatkui vielä
laavullakin. Pimeä oli laskeutunut ja oli aika
käydä nukkumaan.
Aamulla heräilimme rauhassa noin yhdeksän
aikoihin, ja sitten keitimme puuroa. Kaikilla
tuli (kai) ihan hyvää, paitsi Emilillä ja
Alexilla, koska Emil kaatoi heille aivan
liikaa vettä. Aamiaisen jälkeen tuli seuraava
ennaltasuunnittelematon ohjelmanumero:
viinirypälepokeri. Eli siis pelattiin pokeria
viinirypäleistä. Saattaa kuulostaa hullulta (ja
sitä se olikin). Tiukan väännön jälkeen kaksi
finalistia oli selvillä: Ville ja Timo. Emme
kuitenkaan enää jaksaneet pelata loppuun,
joten söimme loput panokset.
Sitten aloimme (jälleen) tehdä ruokaa.
Makaronien keitto sujui ihan hyvin, mutta
koko retken suurimmat kauhunhetket koettiin
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nötkötin kanssa. Ville pisti (HUOM! Alexin
ja Emil tahdosta) lihan rasvatkin pannulle, ja
tietenkin rasva roihahti komeasti puolimetrisin lieskoin. Sinoli oli tietenkin, kuinkas
muuten, kuin ihan vieressä. Tästäkään tilanteesta ei kuitenkaan koitunut mitään harmia,
kun Alex ehti pelastaa sinolin ja Ville otti
pannun käteensä pois lämpiämästä. Naapurikalliolla oli väkeä, jotka eivät voineet olla
näkemättä mahtavaa sähellystämme. Taisipa
heillä olla vielä videokamerakin mukana,
joten lähiaikoina saamme varmaan katsoa
oman sähellyksemme netistä.
Sitten pakkailtiin ja lähdettiin kohti bussia.
Matkalla poikkesimme vielä Haukkalammen Luontotuvassa. Loppumatka menikin



ihan hyvin, ensin Espoon keskukseen ja
sieltä kaikki menivät omia reittejään koteihinsa.
Ville Vuorenmaa
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Esittelyssä Vaeltajat
Vaeltajaryhmän esittely
Toistaiseksi nimetön vaeltajaryhmä koostuu
lippukuntamme täysi-ikäisistä. Vaeltajaluotsina toimii Suvi. Tähän mennessä olemme
järjestäneet lähinnä suunnittelutapaamisia
ja tutustuneet vaeltajien aktiviteetteihin
miettien, mitä niistä haluamme kokea.
Muistelemispäivän kunniaksi järjestimme
juhla-aterian, jonka ruoka-aineksiin käytimmekin suurimman osan vaeltajien toimintabudjetista. Lisäksi olemme vierailleet
hamsterinäyttelyssä
tarkoituksenamme
vierailla mahdollisimman monissa ilmaistapahtumissa.
Tänä keväänä meillä on oma retki, joka

järjestetään
viikkoa
lippukuntaretken
jälkeen. Retki suuntautuu Nuuksioon,
Tapiolan Eräpoikien kämpälle, jossa ei ole
vettä eikä sähköä. Hieman vähemmän pullamössöpartiota siis. Tarkoituksena olisi siellä
suorittaa 24h mykkälilja sekä lisäksi ainakin
valmistaa kipsinaamioita. Retken päätteeksi
järjestetään autosuunnistus kaikille Tapiolan
alueen lippukuntien vaeltajille.
Kesän ja syksyn suunnitelmiin kuuluu
ainakin irc-liljan järjestäminen. Haluamme
myös lähteä lavatansseihin ja muihin ilmaistapahtumiin ympäri Etelä-Suomea.
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Esittelyssä Pingviinit
Kokoonpano: päälle 20 + 4 johtajaa
Ikähaarukka: 10-12
Ryhmä aloitti sekaseikkailijoina, mutta
todettuamme hankalaksi johtaa suurta
ryhmää tyttöjä ja poikia yhdessä jaoimme
joukon kahtia. Tällä hetkellä kokoustamme
tytöt ja pojat eri kerroksissa, pitäen välillä
yhteiskokouksia koko porukan voimin.
    Seikkailijat toteuttavat uuden ohjelman

mukaan ilmansuunniksi kutsuttuja ohjelmakokonaisuuksia. Ne koostuvat erilaisista
partiotaidoista, joita harjoitellaan kokouksissa ja retkillä.
    Seikkailijoilla ei ole vielä ollut omaa
retkeä, mutta he osallistuvat lippukuntaretkelle.

12
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Esittelyssä samoajat
Viime syksyä vaeltajaryhmä Mankofantit
muuttui ikäkausiuudistuksen myötä samoajaryhmäksi. Iältämme olemme 15-18vuotiaita ja kokousaikamme on joka kuun
ensimmäisenä sunnuntaina ennen johtajiston
kokousta. Kevään aikana olemme tutkineet

samoajaohjelman tarjoamia mahdollisuuksia ja toteuttaneet muutaman aktiviteetin.
Ohjelmassa on ollut kesätyönhakuun tutustumista ja luovaa ruoanlaittoa, jonka tuotoksista päästiin myös johtajiston kokouksessa
nauttimaan. (Kuvasta puuttuu muutama)

LIPPUKUNTARETKI
LÄHESTYY – OTA KOPPI!

ikinä, joten ethän jää siitä paitsi!
Lisäinfoa saa retken järjestäjältä,

Muistathan että lippukuntaretki on toukokuussa 15.-17. päivä. Luvassa keväistä
meininkiä, toimintaa ja tietenkin hauskanpitoa! Retki on Nuuksiossa, tutussa Korvenkolkan kämpässä. Jos et ole saanut vielä retkilappua, kysy omalta johtajaltasi kokouksessa! Palautettava osio on tuotava omalle
johtajalle viimeistään 13.5!
Tulossa taatusti veikein lippukuntaretki

Minna Vääräniemi puh. 050 4114 285
e-mail. minna.vaaraniemi@erasudet.fi
Nähdään kevään retkellä! :)
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Vielä ehtii Väiskille!
Se on täällä taas. Leirien
kuningas. Olethan
mukana?
Väiski on neljän vuoden
välein järjestettävä Espoon
ja Kauniaisten partiolaisten
kesäleiri. Tämänvuotinen
Väiski on jo kymmenes
järjestyksessään.
Tule kokemaan uudistunut
Väiski ja saamaan monia uusia
ystäviä. Tällä kertaa Väiskin
teemana ovat löytöretket.

Videoskaba on käynnissä!

Tiesitkö jo, että Väiski järjestää
videoskaban? Kisa-aika on jo

alkanut ja päättyy 20.6.2009.
Jos olet näyttelemisen mestari
tai kuvaajien kuningas, niin
käy Väiskin nettisivuilla
ositteessa: väiski.fi katsomassa
lisätietoja ja osallistu.
Jos et ole vielä ilmoittautunut
kesän mahtavimmalle
leirille, niin ei hätää,
ehdit vielä mukaan. Jälkiilmoittautuminen päättyy vasta
29.5.2009!
Leirin ajankohta on 29.76.8.2009
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Aarteita näköpiirissä
Ootko sä kuullu koskaan lentokameleista?
Tai Tom Tomista? Muun muassa näitä
leikkejä leikittiin kuraisessa ja sateisessa
Kavalahdessa
äitienpäiväviikonloppuna.  
Kaksi urhoollista johtajaa Tiina ja Kati
lähtivät selvittämään mistä tässä salaperäisessä Aarteenvartija- kurssissa on oikeen
kyse...
Kurssia sanotaan piirin hauskimmaksi
kurssiksi, mitä en kyllä ihmettele enää
kurssin jälkeen. Meno oli hulvattoman villiä
ja vauhdikasta, eikä pieniltä vahingoilta
ja likaistumiselta vältytty. Leikkisessioita
oli kurssilla monta ja mukaan tarttui yli 50
leikkiä! Ei kokoaikaa kuitenkaan sentään
leikitty, väleihin mahtui myös rutkasti

ruokaa. Uiminenkin oli helppoa monen Igorlaulun jälkeen, eikä vesi nyt niin kylmää
ollutkaan.   
Muihin kurssilaisiin tutustumiselta ei
kurssilla voinut välttyä. Mukaan lähtikin
monta uutta ja ihanaa tuttavuutta, joihin
toivottavasti törmätään vielä tulevaisuudessa. Kurssin ansiosta retkien leikkisessioihin ilmaantuu monia uusia leikkejä,
joita tulemme varmasti viljelemään jo ensi
viikonlopun lippukuntaretkellä. Sitä odotellessa!
Tiina Solansuu

Haluatko suunnitella iskulauseen
anorakkiin?
Löytyykö taiteellista lahjakkuutta?
Oletko aina halunnut suunnitella
jotain?
Mankkaan Eräsudet aikoo hankkia
omat anorakit syksyllä 2009. Nyt
tarvitaan hyviä ideoita selän kuvaksi/
tekstiksi
Anorakin väriksi tulee eräsusimaisen
tummansininen ja etutaskun läppään
painetaan lippukuntamme nimi ja logo.
Selkään tulevaa tekstiä tai kuvaa ei

kuitenkaan ole vielä valittu, joten nyt
Sinulla on mahdollisuus vaikuttaa.
Lähetä lyhyt ja ytimekäs, eräsusimainen
lausahdus tai kuvaehdotus sähköpostilla
osoitteeseen maarit.alkula@erasudet.fi
tai toimita omalle johtajallesi. Parhaat
ideat palkitaan kunniamaininnoin!
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Juoruja
-     Sofia sai kesätöitä yhden sillan ja kaksien
liikennevalojen päästä kotoaan. Nyt odotellaan montako eri tapaa työmatkan taittamiseen hän keksii Väiskiin mennessä: ryömiminen, konttaaminen, pyöräily, unissakävely
(aamuisin), hyppykeppi...?  

jäätelölle, mutta kolmelta lokit onnistuivat
nappaamaan tötterön tekemällä yllätysiskun takaapäin. Kohteena olivat johtajat,
joille dieetti ei olisi ollut ehkä tarpeellista.
Onneksi lapset saivat pelastettua jäätelönsä.
Varokaamme siis Helsingin lokkeja!

-    Minna ja Satu ovat käyneet ahkerasti
kursseilla, mm. viimeisin on EA2-kurssi.
Nyt olisi seurannut hygieniapassi, mutta
koulutus oli peruttu kouluttajan puuttuessa.
Liekö salaliitto heidän aktiivisuuttaan
vastaan...

- Suvin nelijalkaiset ovat lisääntyneet
kahdella hurmaavalla rotukissalla. Leo ja
Lulu ovat majoittuneet hyvin Leppävaaraan
ja änkeävät jopa vieraidenkin syliin.

-    Minna, Satu ja Otto aikovat kuulemma
kuitenkin tulla hygieniamestareiksi. Minna
meinaa tietenkin hyödyntää heti oppimaansa
olemalla Väiskillä keittiössä hommissa.
-     Sofia on viettänyt kevättään osittain Ahvenanmaalla, nenä kiinni ruohossa tietenkin.
Toivottavasti kaikki perhoset tulevat kartoitettua.
-   Vugi pääsi kantamaan Suomen lippua
Kohtaamisessa. Hienoa!
-    Paraatin jälkeen eräsudet menivät yhdessä

-    Kannattaa lukea tarkkaan seuraava postilaatikkoon kolahtava Mankkaan Uutiset.
Sisäpiirin huhujen mukaan sieltä voi löytää
tuttuja!
-   Syksyn lippukuntaretki suuntautuu Eräsusille täysin uuteen kämppään, Kirisiskojen ja Mustien Veljien Kirilään, Vihtiin.
Kuuleman mukaan kämppä on niin iso, että
koko lippukunta mahtuisi sinne!
- Syksyn kokousajoissa tulee olemaan
paljon muutoksia. Myös johtajat vaihtuvat
osan johtajista etsiessä uusia haasteita. Lisää
infoa uusista ryhmistä ja kokousajoista saa
lippukunnanjohtajalta.
- Johtajiston
kokouksissa tehdään näköjään myös
käytännön töitä. Ihan joka
kerta portaita ei onneksi
tarvitse kuurata, ainoastaan
silloin, kun niille läikytetään
jotain.
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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
Virtanen Otto

050-407 7391

otto.virtanen@erasudet.fi

Poikasudenpentulauma Kirput, keskiviikkoisin klo 17-18
Heinonen Jarmo

040-536 1437

jarmo.heinonen@erasudet.fi

09-502 2814
Vuorela Mikko

040-777 0337

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

