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Mesikämmen on partiolippukunta
Mankkaan Eräsudet ry:n virallinen
tiedotuslehti.
Painos: 100 kpl
Painopaikka:
Tapiolan seurakunnan monistamo
Päätoimittaja:
Maarit Alkula
Kansi:
Mikko Vuorela
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Taitto:
Mikko Vuorela
Tämän lehden toimittivat:
Maarit Alkula,
Pulut ja Murmelit
Suvi Attila,
Tiina Solansuu,
Ville Vuorenmaa,

Partiolippukunta
Mankkaan Eräsudet ry.

Kalenteri
8-10. 4

Perunhemulien retki

18.4

Partioviikko

13-15.5

Sisiliskojen retki

Perustettu: 1994

24-25.5

Jäsenistö:
Tyttöjä ja poikia, noin 100 henkeä

6-12.6

Kevään kokoukset
päättyvät
Vimma

7-10.7
27.7-7.8

Robins ‘11
Maailmanjamboree

Kolo:
Mankkaan Makasiini
Vanhan-Mankkaan kuja 2C
Internet-sivut:
www.erasudet.fi

Kuvia lippukunnan
osoitteessa:

tapahtumista

Lippukunnanjohtaja:
Minna Vääräniemi
minna.vaaraniemi@erasudet.fi
050-4114285

http://picasaweb.google.fi/erasudet
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Pääkirjoitus

Jotakin uutta, jotakin vanhaa, jotakin ihan
itse tehtyä
Mankkaan Eräsusien uusi toimintavuosi on
taas alkanut aktiivisesti: kokoustoiminnan
lisäksi on retkeilty ja touhuttu, johtajiston
joukkue jopa menestyi Espoon Partiotuen
leikkimielisessä sählyturnauksessa.
Vuosikokouksessa helmikuussa valittiin
hallitukseen uusia nuoria jäseniä, kun osa
meistä vanhoista valmistautuu lähtemään
opiskelemaan. Lippukunnanjohtajana jatkaa
viimevuotiseen tapaan Minna Vääräniemi.
Hänen apulaisenaan aloitti Alex Virtanen,
ja muiksi hallituksen jäseniksi valittiin Suvi
Attila (merkkivastaava), Satu Heinonen
(kolovastaava), Silja Kario (sihteeri), Minna
Perälampi (ryhmävastaava), Antti Vuorela
(taloudenhoitaja), Mikko Vuorela (kalustonhoitaja) ja Ville Vuorenmaa (tiedotusvastaava). Lupaava yhdistelmä kokeneita ja uusia
hallituslaisia takaa varmasti monipuolista ja
mukavaa toimintaa kuluvalle kaudelle.
Myös tätä lehteä on ollut tekemässä nuorta
porukkaa: Pulut kirjoittivat jutun ja Murmelit
tekivät tehtäväsivun. Ryhmien innokas osallistuminen lippukunnan yhteisen lehden
tekoon on aina mukavaa – ehdottakaa
johtajallenne, mikäli ette vielä ole päässeet
kokeilemaan. Partio on yhdessä tekemistä ja
tekemällä oppimista, oli kyse sitten lehdenteosta tai isosta kansainvälisestä projektista.
Ensi kesänä pääsemme tekemään yhdessä
pitkästä aikaa lippukunnan ihan omaa kesäleiriä. Edellisestä Mankkaan Eräsusien lippukuntaleiristä on jo niin pitkä aika, etten
itsekään silloin vielä ollut partiolainen.

Ensi kesän leirin valmistelut ovat kuitenkin
jo hyvällä mallilla, ja leiristä tulee kaikille
varmasti unohtumaton kokemus. Esimakua
leirin teemasta on jo tässä lehdessä, ja pian
kokouksissa jaetaan ilmoittautumislappuja.
Reipasta partiokevättä toivottaen
Maarit Alkula
Päätoimittaja
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Pulut keittiössä
Pulut suorittivat leipurimerkin. Aloitimme
leipurimerkin teon tutkimalla eri jauhoja
ja tutustuimme eri ainesosiin.
Teimme
joulunamusia, jotka maistuivat voilta. Joulunamuset tehtiin muroista, jotka olivat
parempia kuin itse namuset. Sen jälkeen
tehtiin marenkia, joka kärähti ja paisui
mikrossa. Seuraavalla kerralla teimme
pullia ja sämpylöitä, jotka paisuivat todella
isoiksi. Osa pullista oli
gluteenittomia ja ne
olivat aika mauttomia
ja taikinaa oli vaikeaa
käsitellä. Viimeisessä
kokouksessa
teimme
kääretorttuja ja suklaakeksejä. Sini ja Heidi
mursivat kätensä kun he
raastoivat suklaata. Kun
vispasimme taikinaa,
sotkimme
koko
keittiön.
Suklaakeksit onnistuivat hyvin.
Kääretortuissa
oleva
kreemi ei maistunut
oikealta kreemiltä. Se
kreemi maistui voilta.
Kivointa merkin suorittamisessa oli osan
mielestä
leipominen ja leipomuksien
syöminen, ja toisten
mielestä pullien uunissa
olo. Eli he pitivät
tauoista.
Ikävintä
oli tiskaaminen ja
siivoaminen.
Merkin

suorittaminen oli hauskaa. Viimeisessä
kokouksessa me huomasimme, että jauhopussissa oli REIKÄ. Me päättelimme, että
se oli hiiri joka oli käynyt jauhopussissa
syömässä jauhoja.
Pulut
eli Krista, Saana, Emilia, Pihla, Heidi, Sini,
Anna ja Sole

Mesikämmen 1/2011

5

Keltamustia kirjeitä ja kiertoteitä
Mankkaan Eräsusien Amazing Racen lähtö
ei ollut ehkä yhtä lennokas kuin sarjassa
on totuttu näkemään, mutta yritystä riitti.
Kilpailu alkoi miltei heti osallistujien
saavuttua Lärkansiin. Tehtävänä oli keksiä
vartiolle nimi ja majoittua. Vartiot koostuivat
3-5 partiolaisesta. Majoitustilat Lärkansissa
olivat luksusta totuttuun kovaan puulattiaan
verrattuna: neljän hengen huoneista löytyi
kerrossängyt patjoineen. Ilta jatkui seikkailuradan merkeissä ja etenkin kiipeilynaru
osoittautui suosituksi. Nukkumaan päästiin
rauhoittumaan Maaritin iltasatujen saattelemana.
Hieman huonosti nukutun yön jälkeen
lauantai pääsi alkamaan hupaisasti: lipunnostossa lippu meinasi karata tuulenvietäväksi ja etenkin pojilla keskittyminen
pääsi herpaantumaan pään paleltuessa ilman
pipoa. Lopulta lippu saatiin salkoon (ja
lipunnostajat saivat myöhemmin lisäopetusta aiheeseen liittyen) ja kiertotie-osuus
pääsi alkamaan. Kiertotiessä joukkue valitsi
joko morsetuksen tai eläinten tunnistuksen. Lopuksi tehtävänä oli tehdä vartiolle
härpäke, joka muotoutui esimerkiksi Lady
Gagaksi
eräiden
poikaseikkailijoiden
käsissä.
Maittavan lounaan jälkeen sudenpennuilla oli vuorossa pakkaamista ja siivousta
ennen kotiin lähtöä. Seikkailijoille ja tarpojille ohjelmassa oli suunnistusrata tiesulkuineen. Suunnistuksen jälkeen kämpän
siivouskaappi täyttyikin märistä kengistä
ja toppahousuista ääriään myöten. Illalla
luvassa oli vielä sauna halukkaille ja ainakin

tyttöjen saunassa hämmennystä herättivät
monelle kevään ensimmäiset muurahaiset.
Lauantaina nukkumaanmeno sujui huomattavasti paremmin kuin edellisenä iltana,
lieneekö syy ollut vanhemmassa joukossa
vai painoiko edellisen yön kahden tunnin
unet jo päät tyynyyn.
Sunnuntai
alkoi
reippaasti
siivoamalla kämppä alkuperäiseen (ellei jopa
parempaan) kuntoon. Siivous sujui lähes
kaikilta ongelmitta ja nopeasti olikin jo
aika lähteä kotia kohti. Johtajisto jäi vielä
kokoustamaan kämpälle, joten jotkut johtajista viettivätkin loppujenlopuksi kämpällä
selvästi totuttua pitemmän ajan.
Retki onnistui hyvin, kiitos kaikille osallistujille, etenkin Suville ja Kirsille todella
maittavasta ruuasta!
Tiina Solansuu
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Linssikeittoa askartelun lomassa
Eräänä
tammikuisena
viikonloppuna
olimme varanneet johtajaretkelle Kiljavan
hulppean Alakämpän. Keittiöstä löytyi varustetta vaikka sadankin hengen muonitukseen. Esimerkiksi suurtalouskeittiön vatkain
ei edes olisi yltänyt normaalimäärään
kermaa.
Kokkimme Maarit oli estynyt saapumasta ja
niinpä kävimme Kirsin ja Villen kanssa perjantaina ostamassa viikonlopun ruoat. Valmistimme viikonloppuna esimerkiksi linssikeittoa ja kimppapizzaa. Yhdessä tehdyt
ruoat maistuivat. Tiinalla oli varmuuden
vuoksi omat nuudeliannokset mukana, jos
vaikka ruokahuolto ei pelaisikaan. Mutta
koskapa olisi ruoka loppunut. Hepe ja Hanna
toivat lauantaina mukanaan lisää ruokaa.
Perjantain vietimme kuka mitenkin, useampi
(mm. minä, Kirsi, Minna ja Satu) harrastivat käsitöitä, muut (Tiina, Kati, Alex, Ville)
löhöilivät miten kukin parhaaksi näki.
Kuuntelimme bile-cd:tä koko kämpän tilan
täyttävällä volyymilla.
Lauantaina urheimmat (minä, Satu, Kirsi,
Minna) lähtivät hiihtämään. Latu löytyi
edellisvuoden muistilokeroita kaivelemalla
ja pääsimme alkukankeudesta viimein
vauhtiin. Jossain vaiheessa Kirsi kyllästyi
meidän muiden hitaanpuoleiseen pyristelyyn
ja pyyhälsi ohi. Puolta tuntia myöhemmin
hän saavutti meidät kierroksella samalla
muutaman kilometrin lenkillä. Tänä vuonna
emme eksyneet hämärillä laduilla, eikä
kenenkään tarvinnut noutaa meitä hiihtolenkiltämme autolla!

Kämpälle suunnatessamme pohdimme, onko
kukaan muu liikkunut patjoilta ja penkeiltä
mihinkään. Päädyimme ratkaisuun, että
ehkä Ville ja Alex ovat päässeet ulos asti.
Tämä olikin toteutunut: pojat olivat käyneet
kävelyllä.
Koko loppupäivä (kokoustusta lukuun
ottamatta) oli pyhitetty askartelulle. Mahdollisuuksia oli tehdä vaikka kynttilöitä tai
huovuttaa villaesineitä. Useimmat päätyivät
kuitenkin näpertämään pieniä helmiliskoja
tai maalaamaan vesiväreillä. Muutama
innostui virkkaamaan; Minna taiteili useita
isoäidinneliöitä ja Hepe sai useita purkamisia sisältäneen virkatun kukkansa
valmiiksi!
Kokoustimme johtajiston kokouksen sipsien
rouskeessa. Käynnistimme leirisuunnitteluprojektin, ja leiristä lisää löytyykin
tästä lehdestä. Illalla pääsimme saunomaan
Kiljavan suureen saunaan, kyllä oli ihanan
virkistävää!
Sunnuntaina siivosimme ja pakkasimme.
Jokainen sai myös muun muassa linssikeittoa kotiin viemisiksi.
Kiitokset kaikille mukana olleille mukavasta
retkestä! Elokuussa taas uusiksi!
Suvi
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Seikkailu odottaa

Robins '11
Mankkaan Eräsusien kesäleiri Robins '11 järjestetään 7-10. heinäkuuta. Leiripaikka sijaitsee
Hollolassa järven rannalla. Luvassa on mm. melomista, uimista, kisailua, leikkejä, askartelua, solmuja, rakentelua sekä kaikkea muuta! Leirille osallistuvat kaikki ikäkaudet aina
sudenpennuista aikuisiin, matkat Hollolaan taitetaan bussilla.

Koko kesän mahtavin leiri odottaa!
Lisätietoja leiristä maaliskuun aikana ilmestyvästä leirilapusta.

10

Mesikämmen 1/2011

Tehtäväsivu
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Juorut

Mankkaan Eräsudet on vihdoin saavuttanut
näkyvyytensä Kiljavalla: MESin huivi on
kiinnittynyt Alakämpän seinälle, mistä sen
voi löytää selvästi erottuvasta rivistöstä.
Sofia on päässyt varteenotettavan opiskelijalehden toimittajaksi.
Satu muuttaa omilleen Helsinkiin. Onneksi
partiomatkat Mankkaalle taittuvat sieltäkin.
Suvi sen sijaan joutuu eläimineen kesäksi
asunnottomaksi putkiremontin takia.
Perunhemulien kevään toimintasuunnitelmaan kuuluu tarpominen suossa, vaikka
kyseessä ei edes ole tarpoja- vaan samoajaryhmä.

Heinä valittiin Nuorten Akatemiaan edustamaan Suomen Partiolaiset ry:tä tämän
vuoden alusta.
Lippukuntaretkellä kuultua: ”Me avattiin se
ikkuna, että saataisiin patteri päälle.”
Vaan ottivatpa johtajatkin mallia sudenpennun logiikasta: ”Ai se meni jo kiinni. Saanks
mä silti rikkoa sen?”
Retken melutason epäiltiin ylittäneen
sallitun rajat viimeistään siinä vaiheessa,
kun johtajisto alkoi kärsiä vakavista kuuloongelmista. Esimerkiksi maailman kuuluisimmaksi golfkentäksi veikattiin Frankfurt
am Mainia.
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Ryhmien vetäjät ja kokousajat
Koko Eräsusien johtajiston tavoittaa sähköpostilla osoitteesta johtajat@erasudet.fi
Seikkailijaryhmä Bakteerit, tiistaisin klo 17-18
Perälampi Minna		
040-738 6142		
minna.peralampi@erasudet.fi
Vuorenmaa Ville		

050-5620613		

ville.vuorenmaa@erasudet.fi

Seikkailijaryhmä Delfiinit, tiistaisin klo 18-19
Alkula Maarit		

040-842 7526		

maarit.alkula@erasudet.fi

Kario Silja		

050-433 9622		

silja.kario@erasudet.fi

Tarpojaryhmä Taskuravut, tiistaisin klo 19-20
Perälampi Minna		

040-738 6142		

minna.peralampi@erasudet.fi

Kario Silja		

050-433 9622		

silja.kario@erasudet.fi

Lappeteläinen Asta

045-651 7396		

asta.lappetelainen@erasudet.fi		

Samoajaryhmä Perunhemulit, tiistaisin klo 20-21
Attila Suvi		

040-842 7526		

suvi.attila@erasudet.fi

Poikasudenpentulauma Ketut, keskiviikkoisin klo 17-18
Vuorela Mikko		

040-777 0337		

mikko.vuorela@erasudet.fi

Virtanen Alex		

040-708 3120		

alex.virtanen@erasudet.fi

Tyttösudenpentulauma Sisiliskot, keskiviikkoisin klo 17-18
Attila Suvi		

040-842 7526		

suvi.attila@erasudet.fi

Sipilä Kirsi		

040-834 4309		

kirsi.sipila@erasudet.fi

Poikasudenpentulauma Ilvekset, keskiviikkoisin klo 18-19
Heinonen Jarmo		

040-536 1437		

jarmo.heinonen@erasudet.fi

Vuorela Antti		

040-708 3120		

antti.vuorela@erasudet.fi

Tyttöseikkailijaryhmä Pulut, keskiviikkoisin klo 19-20
Heinonen Satu		

050-544 9526		

satu.heinonen@erasudet.fi

Solansuu Kati		

050-357 0547		

kati.solansuu@erasudet.fi

