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Mesikämmen on partiolippukunta
Mankkaan Eräsudet ry:n virallinen
tiedotuslehti.
Painos: 100 kpl
Painopaikka:
Tapiolan seurakunnan monistamo
Päätoimittaja:
Maarit Alkula
Kansi:
Antti Vuorela
Taitto:
Mikko Vuorela
Tämän lehden toimittivat:
Mangustit ja
Maarit Alkula,
Taskuravut
Satu Heinonen,
Tiina Solansuu,
Minna Vääräniemi,
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Kalenteri
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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

21.4

Taskurapujen suunnistusretki
Yrjönpäivänjuhla

23-25.4

Lippukuntaretki

25.4

Partioparaati

21-23.5

Ryhmien retkiä

26.5

Kevään kokoukset
päättyvät
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Pääkirjoitus

Uusi vuosi, uudet kujeet
Vuoden vaihtumisesta tuntuu olevan jo
kauan, vaikka lumimäärä Mankkaan kaduilla
osoittaa vähenemisen merkkejä varsin
hitaasti. Vuoden vaihtuminen tarkoitti lippukunnan toiminnassa sitä, että tuli aika laittaa
toimintavuosi 2009 pakettiin ja suunnitella
seuraavaa. Paperinpyöritystä ja tulevan suunnittelua tehtiin jo tammikuussa johtajaretkellä, mutta helmikuussa pidettiin Mankkaan
Eräsusien vuosikokous, joka on lippukunnan
virallinen päättävä elin.
Vuosikokoukseen saavat osallistua kaikki
lippukuntalaiset, ja tällä kertaa paikalla
olivatkin mukavasti johtajien lisäksi myös
tarpojat – kokous oli tarkoituksella heidän
kokousaikanaan. Oli mukavaa saada palaveriin nuoremmankin polven lippukuntalaisia.
Ajallaan hekin kasvavat johtajiksi, jotka
tulevaisuudessa pyörittävät lippukuntaamme.
Joku nykyisistä sudenpennuistakin voi joskus
olla vaikka lippukunnanjohtaja. Partio onkin
siitä mukava harrastus, että tekemällä oppii
vuosien saatossa, ja oman kiinnostuksen
mukaan on mahdollista edetä vaikka kuinka
pitkälle ilman että tarvitsisi olla seppä syntyessään.
Kauden 2010 hallitus on kuitenkin
tehtävässään
kokenut:
viimevuotinen
porukka jatkaa ja saa vahvistuksekseen
armeijasta palaavan Alexin. Tehtävissä
kuitenkin tapahtui muutoksia. Uudeksi lippukunnanjohtajaksi valittiin Minna Vääräniemi,
ja Suvi Attila siirtyy apulaislippukunnanjohtajaksi seuraajaansa uudessa tehtävässä
tukemaan.

Myös lippukunnan sääntöihin päätettiin
tehdä pari pientä muutosta. Siirrymme
kahden varsinaisen kokouksen käytäntöön,
eli tulevan vuoden asioista päätetään jo
syyskokouksessa ja kevätkokoukseen jäävät
vain menneen vuoden asiat. Nähdään siis
virallisissa merkeissä seuraavan kerran jo
syksyllä, ja sitä ennen monta kertaa varsinaisessa, vapaamuotoisemmassa toiminnassa.
Ja lähdetäänhän partioparaatiin 25.4. isolla
joukolla sekä virallisesti esiintymään että
nauttimaan hyvästä partioseurasta!
Maarit Alkula
Päätoimittaja
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Taskuravut
Seikkailijaryhmä Taskuravut suoritti Juttu-aktiviteetin ja kirjoitti
Mesikämmeneen.
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Olimme Tapiirin Avaustempauksessa Silkkiniityllä Tapiolassa ystävänpäiväviikonloppuna 13.-14.2.10. Kun saavuimme paikalle,
piti kaivaa teltalle paikka lumihangesta
käsin, koska ketyt olivat hamstranneet
kaikki leirin lapiot. Sitten pystytimme teltan.
Vessassa käytiin Aarnivalkean koululla.
Ohjelmassa oli rastirata, jossa mm. teimme

.

kanssa

”maistuvaa” kaakaota, valoimme kynttilöitä
ja kävelimme lumikengillä. Rastiradan
jälkeen vanhemmat kävivät leirissä vierailulla ja sudarit lähtivät. Sitten oli vuorossa
leiriolympialaiset, joissa lajeina oli pulkka-,
lumikenkä- ja hiihtoviesti.
Me Taskuravut emme valitettavasti
menestyneet, erään läskiponatson takia,
joka koitui myös vastustajajoukkueen
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toimittajina
kohtaloksi, hän nimittäin tuhosi ladun. Iltaohjelman ja –nuotion jälkeen menimme
nukkumaan. Yöllä Antti yritti savumyrkyttää kaikki, kun jätti kamiinan yksin telttaan,
mutta tilanne selvisi, kun sankarimme Satu
saapui! Yö jatkui normaalisti. Aamulla

aamupalan jälkeen oli vuorossa suunnistusta. Me löysimme peräti kolme rastia kahdeksasta. Sitten oli siivousta ja teltan purkua.
Kahdentoista maissa pääsimme kotiin.
Anna, Linda, Maria ja Emmy, Taskuravut

Mielipide: Opettajainhuoneessa pullaa, epäreilua!
”Mielestämme on epäreilua, että oppilaat
joutuvat menemään välkälle, ja opettajat
pääsevät mussuttamaan pullaa ja juomaan
kahvia”, toteavat Anni, Heidi ja Oona
Taskuravuista.

”välkät ovat liian lyhyitä, varsinkin talvella
kun kestää ikuisuus saada ulkovaatteet
päälle ja pois päältä. Juuri kun ehtii ulos,
välkkäkellot soivat takaisin tunnille.”

Toisaalta he ovat myös sitä mieltä, että
Kuvat: Antti Vuorela
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Tiina testaa

Tiina päätti testata tällä kertaa erilaisia kenkiä. Millaiset kengät
ovat hyviä partioretkille ja millaiset kaupassa käyntiin?

Kumisaappaat
+ Helppo ja nopea pukea
+ Sukat pysyvät kuivina
+ Kelpaa säällä kuin säällä
+ Villasukat mahtuvat hyvin sisään
+ Monen värisiä ja mallisia
- Eivät sovellu pitkien matkojen kävelyyn
- Hiertävät helposti
- Painavat

Varvassandaalit
+ Loistavat kuumalla säällä
+ Nopeat pukea ja riisua
+ Vie vähän tilaa
+ Ei haittaa vaikka kastuvat, kuivuvat nopeasti
- Talvella varpaita alkaa paleltaa ja lumi menee
sisään
- Kävyt ym. roskat saattavat häiritä
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Vaelluskengät
+ tukee hyvin jalkaa
+ kunnolla sisäänajettuina mukavat
+ usein vedenpitävät
- hiostavat
- hankala sitoa
- voivat alussa hiertää
- kömpelöt

Crocsit
+ todella mukavat
+ kestävät vettä
+ pysyvät jalassa
+ voi käyttää missä tahansa
+ kivan värisiä
+tyylikkäät, mahdollisuus stailata
- talvella kylmät

Lenkkarit
+ mukavat
+ hyvät pitkienkin matkojen kävelyyn
+ hyvät kiireessä, eivät tipu jalasta
- usein valkoiset, menevät likaisiksi
- hitaat pukea
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Mankkaan Eräsudet kiittää Joulujuhlaan osallistuneita ja
toivottaa Hyvää Kevään alkua!

Partiolua Netissä
Osallistuimme vartiomme kesken 4-Kamp
partiotaitokilpailuun. Kyseessä on siis pohjoismainen kilpailu, joka käytiin internetin
välityksellä. Kisassa vartiomme ajankäyttökyky ja luovuus joutuivat koetukselle,
mutta lopputuloksista päätellen pärjäsimme
kuitenkin ihan hyvin.
Kilpailu koostui neljästä eri aihealueesta,
jotka tänä vuonna olivat Harry Potter, etsivät
& koodit, ilmastonmuutos ja sarjakuvat.
Jokaisessa aihealueessa oli 8 kysymystä ja
2 luovempaa tehtävää. Kysymykset sujuivat
helposti, etenkin kun apuna sai tietenkin
käyttää internettiä. Luovemmissa tehtävissä
piti mm. piirtää Tylypahka, tehdä lyhyt
sarjakuva, kirjoittaa etsivätarina tai tehdä
lyhyt elokuva ilmastonmuutoksen vaikutuksesta partiointiimme. Nekin sujuivat meiltä

melko hyvin, ja etenkin ilmastonmuutoselokuvamme toi meille aihealueen parhaat
pisteet koko kilpailussa.
Kuten sanottu, oma kilpailumme meni
varsin hyvin. Lopputuloksissa olimme
sarjamme toisia, jääden vain 5 pistettä voittajasta. Aiomme osallistua todennäköisesti
ensi vuonna uudestaan, ja kannustamme
muitakin mukaan. Kilpailu oli hauska ja
erilainen, eikä vaatinut muuta kuin yhden
päivän, tietokoneen ja internet-yhteyden.
Kilpailun tulokset, vastaukset ja muuta tietoa
löydät osoitteesta http://www.4-kamp.dk
Mangustit-vartio
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Syökää Kanaa
Mankkaan Eräsusien johtajat viettivät yhden tammikuisen viikonlopun
Kiljavan Yläkämpässä kokoustaen. Käsiteltävänä olivat seuraavan kauden tapahtumat ja edellisen kauden muistelmat, siis paljon paperinpyöritystä.
Perjantaina saavumme paikalle kahdessa
autossa, jotka ovat täynnä ihmisiä ja tavaraa.
Ilta sujuu leppoisasti tietokoneita näpräten ja
mukavia jutellen.
Lauantaina nukutaan pitkään, samalla kun
odotellaan viimeisiä autollisia ihmisiä saapuviksi. Lopulta kun kaikki ovat paikalla,
päättää osa porukasta lähteä hiihtämään
Kiljavan metsiin. Toinen porukka jää
mietiskelemään miten autolla ajon tulisi
tapahtua. Vielä alaikäisinä he eivät tietenkään päässee itse rattiin :D.
Illan jo pimetessä alamme ihmetellä,
minne hiihtäjät ovat oikein hiihtäneet. Ja
juuri silloin he sitten soittavat, että ovat
reitiltään eksyneinä noudettavissa jostain
autotien varresta. Heidät käydään noukkimassa takaisin kämpälle ja alamme tehdä
lounasta. Jostain kumman syystä kaikki
ruokatarpeemme sisältävät kanaa, joten
valitsemme summanmutikassa nugetit. Kun
mahamme ovat täynnä, pääsemme retken
todellisen aiheen pariin eli kokoustamaan.
Noin puolessa välissä kokoustamme
pidämme saunatauon. Sauna on todella
kuuma, mutta saamme silti vietettyä siellä
pitkänkin tovin. Palatessamme takaisin
kämpälle huomaamme kokouksemme todelliset jäljet. Kämpän iso pöytä on täynnä
tavaraa: paperipinoja, mukeja, lautasia,
kyniä ja neljä läppäriä. Kaikkien päästyä
takaisin syömme iltapalaksi kanasalaattia ja
jatkamme kokousta.

Kello lähestyy jo yhtä, kun viimein saamme
kokouksen päätökseen. Kaikki suuntaavat
väsyneinä nukkumaan.
Sunnuntaiaamuna heräämme aikaisin, sillä
kokousretkemme ei suinkaan ole vielä ohi.
Luvassa on tulevaisuudensuunnittelukokous. Kaikkien ryhmien toimintasuunnitelmat käydään läpi ja katsotaan, että kaikille
riittää ohjelmaa.
Vihdoinkin on kokoustettu! Syömme vielä
viimeisen ateriamme, kanatortilloja, ja
siivoamme kämpän. Olemme jo myöhässä,
sillä kämppien pitäisi olla tyhjinä kolmeen
mennessä ja kello on melkein neljä. No, eipä
se niin justiinsa ole :D.
Satu Heinonen
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Juorut
Antti ja Heinä aikovat aloittaa syksyllä
uuden sudariryhmän. Sitkeä huhu väittää,
että lauman nimeksi tulisi Kirput.
Ennen hiihtolomaa saattoi kololla kuulua
harvinaisen paljon puhetta niin tanssiaskelista ja kampauksista kuin mekoista
ja meikeistäkin. Kolme lippukuntamme
nuorta neitoa nimittäin tanssi tänä vuonna
wanhansa.
Joensuussa vuoden opiskellut Jenni on
huhujen mukaan muuttamassa takaisin
Espooseen. Tervetuloa!
Tuulin pupu on tehnyt tuttavuutta villikanien kanssa. Helsinki Cityn valloittaneet
pitkäkorvat ovat siis saapuneen jo mankkaalaisrusakoidenkin reviirille.
Satu ja Minna kouluttautuvat kevään aikana
ahkerasti. Heistä on tullut muun muassa
päteviä isännöimään piirin kämppiä, joten
pian partion parissa kulunee entistäkin
enemmän viikonloppuja.

Heinä on ollut Espoon Eteläisen piirineuvoksena viisi vuotta ja nyt kuluvana kuudentena pesti päättyy. Löytyisiköhän Eräsusista
joku sopiva jatkamaan tätä tärkeää tehtävää?
Partioheraldikot ry., jonka vuosittaisessa
äänestyksessä Mankkaan Eräsusien lippu
palkittiin aikoinaan vuoden parhaimpana,
meinattiin lopettaa vuoden vaihteessa. Uusi
hallitus valittiin kuitenkin äänestykseen
jälkeen ja SP:n vanhin toimikunta jatkaa nyt
virkeänä. Heinä valittiin ko. vuosikokouksessa sen rahastonhoitajaksi.
Nyt saattaa nähdä tutun kasvon yökerhon
ovella tai festareilla pitämässä jöötä, tai
viimeistään Kilkkeen turvatiimissä, sillä
eräästä johtajastamme on tullut järjestyksenvalvoja. Kannattaa siis käyttäytyä kunnolla!
Nyt kannattaa liikenteessä olla varovainen,
eikä pelkästään katujen liukkauden takia.
Tiina ja Kati ovat nimittäin päässeet ratin
taakse ajamista opettelemaan
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Ryhmien vetäjät ja kokousajat
Koko Eräsusien johtajiston tavoittaa sähköpostilla osoitteesta johtajat@erasudet.fi
Seikkailijaryhmä, Taskuravut, tiistaisin klo 17-18
Attila Suvi		

040-842 7526		

suvi.attila@erasudet.fi

Solansuu Tiina		

050-357 0532		

tiina.solansuu@erasudet.fi

Sudenpentulauma Tiikerit, tiistaisin klo 18-19
Attila Suvi		

040-842 7526		

suvi.attila@erasudet.fi

Seikkailijaryhmä, Bakteerit, tiistaisin klo 19-20
Heinonen Satu		

050-544 9526		

satu.heinonen@erasudet.fi

Vuorenmaa Ville
Poikasudenpentulauma Ketut, keskiviikkoisin klo 17-18
Vuorela Mikko		

040-777 0337		

mikko.vuorela@erasudet.fi

Vuorela Antti		

040-708 3120		

antti.vuorela@erasudet.fi

Tyttöseikkailijaryhmä, Pulut, keskiviikkoisin klo 18-19
Heinonen Satu		

050-544 9526		

satu.heinonen@erasudet.fi

Perälampi Minna
Tyttötarpojaryhmä Puumat, keskiviikkoisin klo 19-20
Alkula Maarit		

045-1150 724		

maarit.alkula@erasudet.fi

Solansuu Kati		

050-357 0547		

kati.solansuu@erasudet.fi

Poikatarpojaryhmä Mangustit, keskiviikkoisin klo 19-20
Virtanen Otto		

050-407 7391		

otto.virtanen@erasudet.fi

Samoajaryhmä, tiistaisin klo 20-21, Satunnaisesti
Sofia Virtanen		

050-328 8238		

sofia.virtanen@erasudet.fi

