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P Ä Ä K I R JO ITU S

Kiitos ja kumarrus
Lippukunnassamme usein valitetaan, ettei meillä ole juuri
mitään omaa tai meille ominaisia asioita. Olen eri mieltä: Tänä
vuonna olen huomannut, että ennakkoluuloton, kokeileva ja
periksiantamaton asenne on meidän juttu. Kuka muu olisi
pitänyt huhtikuussa lumisen retken maailman mutaisimmalla
pellolla? Missä muussa lippukunnassa suunnitellaan toimintaa
yhtä kunnianhimoisesti? Meillä ei sanota "ei" sen takia, että
emme jaksaisi tai haluaisi.
Nyt syksyllä olen ollut iloinen siitä, kuinka monta uutta
nuorta ja vanhempaakin on näkynyt lippukunnan toimintaa
järjestämässä. Vapaaehtoistyö on partion elinehto, ja uudet
tekijät motivoivat myös vanhoja johtajia tekemään. Mankkaalla,
kuten muuallakin pääkaupunkiseudulla, partioon haluavia on
enemmän kuin mukaan voidaan ottaa. Siksi kaikki apu on
tervetullutta!
Ensi vuodesta on tulossa hieno partiovuosi. Lippukuntaretki,
Väiski, Suurjuhla, erätoiminta – monta hienoa tapahtumaa on
tulossa. Perinteisiä tapahtumia ei unohdeta, ja niiden lisäksi
luvassa on myös monta uutta ideaa ja toteutusta. Eikä sovi
unohtaa Eräsusien 20-vuotisjuhlavuotta ja sen mukanaan tuomia
tapahtumia.
Tämä on viimeinen päätoimittamani Mesikämmen. Haluan
toivottaa onnea Hannalle ja Juusolle, jotka aloittavat keväällä
Mesikämmenen työparina! Pesti on ollut antoisa.
Kiitos lukijoille, ja oikein hyvää joulua kaikille!
Ville Vuorenmaa
Päätoimittaja
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L IP P U KU N N A N JO H TA J A N TER VE H DY S

Citius, altius, fortius
Tätä kirjoittaessa partiovuosi on
enää muutamaa tapahtumaa vailla.
Omalta osaltani kulunut vuosi partiossa onkin ollut työläs ja kiireinen.
Tosin vuoden vaihtuminen tuo toivottavasti hieman helpotusta, sillä kaksi
vuotta kestänyt lippukunnanjohtajan
pestini loppuu ja toivottavasti tämän
lehden ilmestyessä on seuraajani jo
valittu lippukunnan syyskokouksessa.
Kuluneen kahden vuoden aikana
jäsenmäärämme on kasvanut huimasti,
noin 50 jäsenellä ollen nyt jo huimat
157. Kasvu on ollut kovan työn tulosta ja olenkin iloinen, että se ei ole
pelkästään keskittynyt nuorempiin
ikäluokkiin, vaan olemme saaneet
myös uusia johtajaikäisiä. Esimerkiksi
osa vanhoista johtajistamme on myös
aktivoitunut muutamien välivuosien
jälkeen. Tosin resurssimme ovat silti
tiukalla tulevanakin vuonna, sillä syksyn uusille ryhmille ei tällä hetkellä
ole tarjota johtajia nykyisistä eikä
kokoustiloissammekaan
ole
enää
vapaita vuoroja.
Tulevaisuus tuo muutoksia, sillä
emme enää pysty toimimaan pienen
lippukunnan tavoin kasvaneella jäsenmäärällä. Tarvitsemme siis uusia toimintatapoja ja parannuksia nykyisiin.
Tulevana vuonna tähtäimenä onkin
panostaa toimintamme laatuun siten,
että saamme jatkossa järjestettyä vielä
parempaa partiotoimintaa. Esimerkiksi
vuonna 2014 järjestetään vain yksi lip4

pukuntaretki, mutta siihen aiotaan
panostaa ainakin kahden retken edestä! Tulossa on siis yksi parhaista
retkistämme.
Resursseja tarvitsemme myös lippukunnan muuhunkin toimintaan, sillä
vielä tällä hetkellä monilla henkilöillä
on useita eri tehtäviä lippukunnassamme, jolloin on hankala alkaa kehittää toimintatapoja tai keskittyä
laatuun eri tehtävien luoman kiireen
takia. Toivottavasti yhä useampi vanhempi tai nuori rohkaistuu esimerkiksi vetämään ryhmää tai hoitamaan jotain muuta pientä pestiä lippukunnassa. Tämä
vapauttaisi
esimerkiksi kokeneempia johtajia
keskittymään erilaisiin tukitoimintoimintoihin. Aloitellessani omaa partiouraani johtajana oli vain muutamia
johtajia, joilta kysyä neuvoa! Tilanne
oli onneksi jo parantunut ennen lippukunnanjohtajan taivalta, mutta sitä
olisi hienoa parantaa edelleen.
Vaikka nyt lopettelenkin lippukunnanjohtajana, uskoisin, että tulen
olemaan vielä aktiivisesti mukana
toiminnassa. Kiitos kaikille kuluneen
kahden vuoden aikana lippukunnan
toiminnassa olleille johtajille, toivottavasti järjestämme vielä hauskaa ja
laadukasta
partiotoimintaa
tulevaisuudessakin!
Alex Virtanen
lippukunnanjohtaja
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Uutiset
Ilkalle tarpojasolki

Ilkka
Lappeteläinen
palkittiin
ansiokkaasta
toiminnastaan
tarpojavartiossa Pääkaupunkiseudun
Partiolaisten
tarpojasoljella.
Hip
hurraa ja onnea!

Vuoden 2014 painotuspisteet

Lippukunnan
syyskokouksessa
hyväksyttiin
vuoden
2014
toimintasuunnitelma. Sen mukaan ensi
vuoden
painotuspisteitä
ovat
eräohjelma, aikuisrekry ja hallinnon
kehittäminen.
Käytännössä
tämä
tarkoittaa, että esimerkiksi jokainen
ryhmä tekee 1-2 laavuretkeä vuoden
aikana!

Hyvää joulua

Parhaat adventtikalenterimyyjät

1. Otso, Lepakot

78

2. Oliver, Piippoleväkotilot

70

3.Atte, Hullut muulit

67

Yhteensä kalentereita myytiin yli
1000!
Kiitos
kaikille
myyntiin
osallistuneille. Tonttumerkit tulevat
jakoon tammikuun alussa.

Sadusta lippukunnanjohtaja

Syyskokouksessa
10.12.
lippukunnan
syyskokous
valitsi
uudeksi hallituksen puheenjohtajaksi
eli
lippukunnanjohtajaksi
Satu
Heinosen. Muut hallituksen jäsenet
ovat Suvi Attila, Hanna Järvisalo, Kirsi
Sipilä, Alex Virtanen
ja Ville
Vuorenmaa.

Mankkaan Eräsudet ry:n hallitus
kiittää kaikkia lapsia ja vanhempia
mahtavasta toimintavuodesta 2013 ja
toivottaa oikein rauhallista joulunaikaa!
Kokoukset
jatkuvat
tammikuussa
14.–15.1.
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Mahtava partiovuosi!
Ensi vuonna riittää toimintaa – merkkaa ainakin nämä kalenteriisi!

Kevään lippukuntaretki
7.–9.3.2014. Luvassa on
jotain, mitä et todellakaan
halua missata!

Partioviikolla 21.–27.4.2014 on paljon ohjelmaa. Keskiviikkona
23.4. vietetään yhdessä lippukunnan 20-vuotissynttäreitä.
Lauantaina 26.4. luvassa on Törmä-partiotaitokilpailut
seikkailijoille ja tarpojille. Partioviikko huipentuu 27.4.
Kohtaamiseen, jolloin lähdetään koko lippukunnan voimin
Linnanmäelle ja Olympiastadionille!
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Kesäkuussa kokoonnutaan Kymenlaaksoon 7.–8.6. viettämään
partiolaisten Suurjuhlaa yhdessä koko
Suomen partiolaisten kanssa!

Kesäleiri Väiski järjestetään
28.7.–5.8.2014 (sudenpennut
1.–5.8.). Paikalle on tulossa
2000 partiolaista Espoosta ja
Kauniaisista, eli ei kannata
jäädä himaan jumittaa...

Syksyllä kokoukset alkavat taas
19.–20.8.2014. Syyskuun 14.
päivä vietetään kauden avajaisia
ja lupauksenantotilaisuutta
koko lippukunnan voimin.
Lisäksi luvassa on osastoretkiä
ja muuta mahtavaa!
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L IP P U KU N TA R ET K I

Partiolaiset ihmemaassa
Syksyn perinteisellä lippukuntaretkellä päästiin touhuamaan Liisan
ihmemaassa. Ja tietysti tehtiin kaikkea muutakin, lue vaikka!
Teksti: Juuso Heikkilä | Kuvat: Ville Vuorenmaa

Mankkaan Eräsusien syksyn lippukuntaretki
järjestettiin
27.–29.
syyskuuta
2013
Korvenkolkkaan
Nuuksioon. Sudenpennut tosin lähtivät retkeltä jo lauantaina.
Perjantai-iltana saavuimme Korvenkolkan
partiokämpän
pihalle.
Kyseessä on uudehko, kaksikerroksinen hirsimökki, josta löytyy myös
keittiö.
Kun kaikkien omat ja lippukunnan
yhteiset tavarat oli saatu kannettua pihaan, aloitimme majoittautumisen.
Sudenpennut menivät nukkumaan
sisälle, ja seikkailijat ja sitä vanhemmat
pystyttivät pihalle teltat. Pojat ja tytöt
nukkuivat kummatkin omissa teltois8

saan. Pojat halusivat telttaansa kamiinan, mutta tytöt pärjäsivät ilman sitä.
Poikienkin kamiina tosin sammui yön
aikana, eikä sitä saatu uudelleen palamaan, sillä tulitikut loppuivat.
Lauantaiaamu alkoi lipunnostolla.
Ensimmäinen ohjelmanumero tämän
jälkeen oli lipunryöstö. Peliä vaikeutti
se, että kreppinauha oli loppunut, ja
jouduimme käyttämään ohuempaa
nauhaa, jonka solmiminen ja irti
repiminen oli hankalampaa.
Lipunryöstön jälkeen kaikki jakautuivat pieniin ryhmiin. Ryhmät lähtivät
kiertämään lyhyttä rastirataa. Jokaisella
rastilla oli jokin hauska tehtävä, peli tai
leikki, jonka ryhmä sai suorittaa.

Mesikämmen 4/2013

Rastiradan ja lounaan jälkeen
sudenpennut pakkasivat tavaransa ja
lähtivät kotiin. Teltoissa nukkuneet
siirsivät sen jälkeen varusteensa sisälle. Aivan kaikki eivät mahtuneet ylös,
joten tarpojiaikäisiä jäi alakertaan
nukkumaan. Sitten teltat purettiin
pois.
Iltapäivällä vuorossa oli krokettimailan rakentaminen. Se rakennettiin
kepistä, jonka päähän kiinnitettiin
puupalikka narulla ja teipillä. Valmiit
krokettimailat laitettiin talteen seuraavan päivän ohjelmaa varten.
Iltanuotiolla
leikittiin
suohon
laulamista ja muita hauskoja leikkejä.
Toisena yönä kaikki pääsivät sisälle
nukkumaan.
Sunnuntainakin
aamun
aloitti
lipunnosto. Sen jälkeen lauantaina tehdyt krokettimailat pääsivät käyttöön:
pihaan rakennettiin monta pientä
krokettirataa, jotka sitten kaikki
kiersivät pelaamassa. Lopuksi kaikki
portit kerättiin yhdeksi isoksi radaksi,
joka johti kämpän portailta WC- ja
halkovajarakennuksen edustalle.
Retki päättyi sunnuntaina hieman
ennen kello kahta.

Johtajavirkistyksessä oli hohtoa
Lippukunnan
johtajisto
sai
lokakuussa lisää puhtia pimenevään syksyyn hohtominigolfin
muodossa.
Teksti: Kirsi Sipilä

Syksyn johtajavirkistys järjestettiin
Vantaan Flamingon hohtogolf-radalla,
ja mukaan oli ilmoittautunut 15 aktiivista Eräsusi-johtajaa. Rataa kierrettiin
omaan tahtiin kolmen ja neljän hengen
joukkueissa.
Esteitä oli monenlaisia: pallo piti
onnistua saamaan mm. hot dogin ja
Vapaudenpatsaan läpi sekä NASA:n
avaruusaluksen kyytiin, ja myös
lyöntinopeuden kanssa piti olla
tarkkana, muuten saattoi tulla poliisilta
sanomista ylinopeudesta. Kauhualueella
ruumisarkut
aukesivat,
epätoivoinen vanki kiljui ja katosta
laskeutui hämähäkkejä, mutta sieltäkin
selvittiin ulos naurun kera.
Viimeiseksi pallo piti saada tähdättyä hain kitaan, ja sitten olikin aika
vertailla omia lyöntitilastoja toisten
kanssa. Oli hauskaa päästä pelaamaan
hyvässä seurassa, kiitos ohjelmavastaavalle hohdokkaan virkistyksen
järjestämisestä!

Masterchef Oliver
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¡Qué tonto soy!
Kahdeksan reipasta pöllönpoikasta plus kaksi johtajaa vietti
espanjalaisen viikonlopun Piilopirtillä. Teimme Kielentaitajataitomerkin kielenämme espanja, ja myös ruuat oli suunniteltu
samalla teemalla, eli pääsimme maistelemaan herkkuja niin
Espanjasta kuin Meksikostakin.
Teksti: Kirsi Sipilä

Perjantai alkoi majoittumisella ja ritareita. Ruoanvalmistuksen välillä
sitten oli vuorossa rata, jonka varrella estradilla oli käynnissä ainakin The
saattoi lukea erilaisia asioita espanjan Voice Kids ja Talent -ohjelmat, joiden
kielestä ja oppia jo muutaman il- kilpailijat ja tuomarit vaihtuivat
maisun. Opitut asiat koottiin tauluksi, tiiviiseen tahtiin ja joiden äänenvoijoka ripustettiin seinälle koko retken makkuus kohosi välillä liian korkeisiin
lukemiin.
ajaksi.
Lauantaina
harjoitteRetkellä kuin retkellä
limme suunnistusta. Metkuulee toistuvasti samoja
sässä oli kuusi eri rastia,
kysymyksiä, kuten ”Mitä on
joille saattoi löytää joko
ruokana?” tai ”Mitä ohjelkartan avulla tai sitten
maa on seuraavaksi?” Tällä
pelkällä kompassisuunnalla.
retkellä näitä kysymyksiä
Jotkut saattoivat hetkeksi
oli turha kysyä, sillä vastaus
eksyä ja eräät löysivät
kuului:
”Katso
tuolta
Herra Hiiren talon, mikä se
seinältä.” Ohjelma ja menu
sitten lieneekään. Jotkut
olivat kumpikin seinällä
kaikkien
nähtävissä, ja
Kielentaitaja-merkki toiset taas unohtuivat puroretken teeman mukaisesti nekin es- lle pesemään saappaitaan ja korispanjaksi. Vieressä oli sanakirja, jonka telemaan itseään post-it-merkeillä.
avulla saattoi selvittää vieraat sanat, ja Kaikesta huolimatta kaikki löysivät
ainakin pari rastia, joilla luki lisää
hyvin niitä selvitettiinkin.
Perjantaina teimme iltapalaksi es- hyödyllisiä ilmaisuja espanjaksi. Suosta
panjalaisia tapaksia; mustekalarenkaita ja siellä bludaamisesta tuli suosittu
ja aiolia, melonia ja serranokinkkua, aktiviteetti, ja välillä jopa vessaan
tortillaa eli espanjalaista perunamu- kuljettiin suon kautta.
Lounaaksi saimme gaspachoa ja
nakasta sekä jälkiruoaksi köyhiä
10
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paellaa. Iltapäivällä pilkottiin puita,
vuoltiin ja löydettiin täydellisiä
mutalätäkköjä, joihin oli erityisen
hauska upottaa jalkansa ja sitten yrittää hypätä ylös. Jatkettiin myös suossa
rämpimistä. Muta- ja puuseikkailujen
jälkeen oli taas vuorossa ruokaa, eli
välipala ja baskilainen omenatorttu.
Sitten
päästiinkin
vuolemaan
sytykkeitä, lämmittämään saunaa ja
kantamaan vettä, ja lopulta saunomaan.
Saunan jälkeen syötiin taas (meksikolaisia tortilloja) ja pelattiin
lautapelejä:
Salaisuuksien
Saarta,
Ubongoa ja Dobblea. Iltapalaksi saatiin
vielä katalonialaista vanukasta ja
mansikoita.
Sunnuntaiaamuna
lähdimme
aamukävelylle Ruuhijärvelle, samalla
katseltiin vähän erilaisia metsiä ja kasveja. Lähellä järveä oleva metsä
muistutti satumetsää, niin vihreä se oli.
Muuten niin rauhallinen aamukävely

muuttui äkkiä vauhdikkaaksi, kun
muutaman seikkailijan piti ”johdattaa
toiset takaisin kämpälle”, mutta he
lähtivätkin paahtamaan kovaa vauhtia
edeltä ja katosivat pian näkyvistä.
Muiden käveltyä rauhallisesti kämpälle
näitä edelle lähteneitä ei sitten
näkynytkään missään, vaan he olivat
menneet reippaasti kämpän ohi.
Huuteluiden ja polkua edestakaisin
juoksentelun jälkeen sankarit viimein
löytyivät, ja pääsivät yltäkylläiselle
brunssille. Eksymistä tuli siis tällä
retkellä harjoiteltua ahkerasti, joidenkin kohdalla jopa useampaan kertaan.
Loppuretki kului ahkerasti siivoten,
tiskaten ja pakaten, ja mahtui siihen
vielä yksi Ubongokin. Kukaan ei enää
kerennyt eksymään ja olimme takaisin
Mankkaalla vähän ennen kahta.
Otsikko suomeksi: Olenpas minä pöllö!

Talvileiri Vinkuli kaikille yli
12-vuotiaille partiolaisille
järjestetään 18.–22.2.2014.
Mukaan lähtemistä suositellaan
lämpimästi (eikä leirilläkään tule
kylmä)! Lisätietoja vinkuli.ept.fi.
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1100 samoajaa ja Riihimäki
Eräsusien samoajaryhmä Vompatit lähti lokakuussa Riihimäelle
hieman erilaisen viikonlopun viettoon. Kyseessä oli Explo 2013,
johon samoajia kerääntyi ympäri Suomea. Riihimäellä järjestetty
tapahtuma koostui eri aktiviteeteista, joista sai valita itselle
mieluisimmat.
Teksti: Anna Vuorenmaa | Kuvat: Eveliina Karikytö, Antti Kurkinen ja Tuomas Sauliala (SP)
PERJANTAI

LAUANTAI

KLO 20.11

KLO 8.47

Ollaan nyt majoituttu koululle sympaattiseen lattiamajoitukseen. Täällä
on ihan sairaasti partiolaisia! Kohta
lähetään exploSPAhan eli Riihimäen
maauimalaan allasbileisiin.

Kohta lähdetään ekaan aktiviteettiin
eli Paossa-roolipeliin. Se on UNHCR:n (YK:n pakolaisjärjestö) kehittämä liveroolipeli, jonka tarkoituksena
on näyttää osallistujille, mitä pakolainen joutuu kokemaan.
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KLO 11.55
Selvittiin pelistä hengissä, meidän
”perheemme” pääsi Suomeen ja sai
pakolaisstatuksen.
Nyt
mennään
haastamaan itsemme Bag Jumpiin ja
laskeutumiseen eli laskeudutaan vesitornista 30 metrin korkeudesta.
KLO 15.36
Ollaan hypätty Bag Jump, laskeuduttu
ja käyty Elävässä kirjastossa, jossa
saatiin "lainata" ihminen ja jutella
hänen kanssaan. Ihminen saattoi olla
vaikka buddhalainen tai syömishäiriöinen. Häneltä sai kysellä kaikenlaista.

nyt peliä pelattiin lähimaastossa ja
oltiin itse pelinappuloita. Heidi pääsee
Tutustu tuntemattomiin, jossa ilmeisesti tutustuu muihin partiolaisiin.
Anna taas lähtee kisaamaan intin esteradalle Riihimäen varuskunnassa.
KLO 20.07
Täältä tullaan Riihimäen urheiluhalli!
Nyt on exploPARTYn vuoro. Paikalla
soittaa kuulemma monta DJ:tä!
SUNNUNTAI

KLO 10.22

Päivällinen syöty ja nyt on lähtö
viimeiseen aktiviteettiin!

Nyt ollaan exploEXPOssa eli partiomessuilla. Japanin jamboreella, Suomen Partiolaisilla, Suurjuhlalla ja
Scout.Me.In:llä on monien muiden
lisäksi piste täällä.

KLO 17.57

KLO 14.16

Päätimme mennä eri aktiviteetteihin.
Anni menee Afrikan tähteen, jossa
idea oli sama kuin lautapeliversiossa,

Nyt ollaan junassa kohti Helsinkinä.
Jätettiin hyvästit Explolle ja todettiin,
että oli onnistunut viikonloppu!

KLO 17.24
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Hyvä ruoka, parempi retki
Poikatarpojaryhmä Piippoleväkotilot oli lokakuun lopussa retkellä
Dåvitsin majalla eli Dåvarilla Kirkkonummella.
Teksti: Juuso Heikkilä | Kuvat: Ville Vuorenmaa

Retki alkoi perjantaina kello 19 jälkeen, jolloin alkoi olla jo hämärää.
Oikeaa osoitetta tien varressa ei
merkinnyt mikään muu kuin pieni
kyltti ”76”. Kyltti ei kuitenkaan valehdellut, ja kämppä löytyi kyltin vierestä
lähtevän polun päästä.
Saavuttuaan
kämpälle
Piippoleväkotilot aloittivat majoittautumisen. Kämpällä ei ollut sähköjä, joten
valaistuksena toimivat myrskylyhdyt ja
taskulamput. Häkävaroitinta ei saatu
toimimaan, sillä kaikki paristot olivat
tyhjiä tai pilalle hapettuneita. Takka
kuitenkin sytytettiin siitä huolimatta.
Takka lämmitti mukavasti, ja hetken
päästä kämpässä oli kodikkaan lämmintä.
Lauantaina oli ohjelmassa nuotion
sytytys litimäristä puista. Sää oli
14

sateinen, ja halot olivat maanneet
sateessa koko aamupäivän. Kiehisten
avulla nuotio kuitenkin lopulta syttyi.
Nuotion sytyttyä aika kului rattoisasti
kaverien kanssa jutellen. Illalla käytiin
saunassa.
Retken teemana oli eksoottinen
ruoka. Retkiruokana olikin mm.
"meksikolaista lasagnea" eli enchiladoja, hampurilaisia sekä Chop Suey
-kastiketta runsaalla soijakastikkeella.
Sunnuntaina oli siivouksen aika.
Kämppä näytti retken alussa siltä, kuin
sitä ei olisi siivottu kolmeen vuoteen
(vieraskirja paljastikin, että Mankkaan
Eräsudet oli viimeksi käynyt kämpällä
kolmisen
vuotta
sitten).
Piippoleväkotilot siivosivat kämpän noin
tuhat kertaa parempaan kuntoon.

Mesikämmen 4/2013

H U L L U JE N M U U L I E N R ET K I

No onkos tullut talvi?
Hullut muulit retkeilivät itsenäisyyspäivän viikonloppuna 7.–8.12.
Mylliksellä Nuuksiossa.
Teksti ja kuva: Juuso Heikkilä

Osallistujia retkellä oli yhteensä yhdeksän. Retken ohjelmassa oli mm.
trangialla kokkaamista ja puukon käytön harjoittelua. Kiehisten tekeminen oli
aluksi vähän vaikeaa, mutta loppujen lopuksi se onnistui kaikilta hyvin.Trangialla
taas kokattiin spagettia ja jauhelihakastiketta.
Koko retken ajan oli kaunis talvisää. Pakkasta oli vähän. Siinä säässä oli
mukavaa olla ulkona, ja leikkejä leikittiin paljon.
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KU N E X P L O E I R II T T Ä N Y T

Vimmailuu!
Samoajaryhmä Vompatit osallistui samoajille ja sitä vanhemmille
tarkoitettuun EPT:n Vimma-viikonloppuun marraskuussa Kiljavalla.
Ohjelmaa oli laidasta laitaan!
Teksti: Heidi Aarnio, Anni Lehikoinen ja Katariina Kuusisto | Kuvat: Aapo Rainio (Toimen Pojat)

Karaoke-sauna

Karaoke sauna oli yksi kivoimmista asioista viikonloppuna. Se
oli siis karaoke perjantai-iltana saunan löylyjen kuumuudessa.
Päätimme mennä vaatteet päällä laulamaan saunaan (kokemus
sekin), koska pari meistä oli unohtanut pyyhkeensä kotiin.
Vipusen markkinat

Lauantaiaamuna meidät jaettiin pieniin ryhmiin ja pääsimme
kiertelemään rasteja, joista sai palkkioksi erilaisia pieniä
puisia palikoita. Rasteilla pääsimme muun muassa Ramboradalle, ampumaan kuulapistooleilla sekä kuntosalille nostamaan tiiliä. Pelin lopuksi palikat laskettiin ja eniten pisteitä
saanut joukkue voitti.
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Second Life

Second Life oli roolipeli, jossa
Vimman
osallistujat
pääsivät
kokeilemaan elämää osana pientä
kaupunkiyhteisöä. Kaupungissa rahana toimivat jäätelötikut. Kaikki
osallistujat oli jaettu erituloisiin
perheisiin. Kaupungissa oli sekatavarakauppa, käpylehmätehdas, yliopisto ja erilaisia illanviettopaikkoja,
kuten baari ja spa, joissa pystyi ostamaan tuotteita tai palveluita ja
ansaitsemaan rahaa tekemällä töitä.

Viimeinen illallinen

Lauantai-iltana meillä oli upea illallinen. Rennon tunnelman ja hauskojen keskusteluiden parissa söimme
pöytiin tarjoillun alku-, pää- ja
jälkiruoan, jotka olivat tomaattikeitto, perunamuusi ja lihapullat
sekä marjapiirakka. Illallisen huipensi
Villen loistokas vitsituokio. Ilta
jatkui onneksi Vimma-bileillä, joissa
menevien tanssikappaleiden välissä
pääsimme tanssimaan myös mm.
letkajenkkaa.

Sunnuntai

Sunnuntaina oli ohjelmassa siivousta.
Yhdessä saimme Kassun nopeasti
siistiksi ja pääsimme ulos. Vimmailijoilla oli havaittavissa ns. partiodarraa (partioviikonlopun jälkeinen
väsymys koulussa, toim. huom.).
Viikonloppu oli ebin!
17
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V IH A IS TEN L I N TU JE N VA E L L U S

Kansallispuisto päästä päähän
3 päivää, 20 kilometriä, 8 poikaa ja 1 koira.
Teksti: Antti Vuorenmaa | Kuvat: Ville Vuorenmaa

Syksyisenä perjantai-iltana lähdimme bussilla Mankkaalta kohti
Nuuksiota. Meitä oli mukana kaksi
johtajaa, 8 seikkailijaa sekä Niki-koira.
Nelijalkainen maskotti jaksoi tsempata
eteenpäin
koko
reissun
ajan.
Saavuimme iltahämärässä Mustalammen nuotiopaikan viereen nukkumaan.
Matka oli pari kilometriä bussipysäkiltä yöpymispaikalle.
Valoisana lauantaiaamuna heräsimme varhain aamulla. Lähtö kesti
melko kauan. Puuron valmistus oli hidasta, koska tämä oli poikien ensim-
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mäinen vaellus.
Lauantain määränpäänä oli VähäParikas. Puolen päivän aikoihin
aloimme tehdä ruokaa. Ruoka oli
hyvää. Jatkoimme matkaa. Saavuimme
Vähä-Parikkaan rannalle noin viiden
aikoihin illalla. Ensiksi pystytimme
laavut, sen jälkeen teimme ruokaa.
Loppuilta vietettiin juttelemalla sekä
leikkimällä. Iltapalaksi teimme lettuja,
jotka paloivat pohjaan, koska unohdimme ostaa öljyä. Menimme nukkumaan aikaisin. Sunnuntaina jatkoimme
matkaa Vihdin Salmeen.

Mesikämmen 4/2013

TA P II R IN RO - KU R S S I

Nyt joukolla ryhmää johtamaan!
Teksti: Satu Heinonen

Ryhmän johtaminen on helppo
aloittaa, kun on käynyt siihen kouluttavan kurssin. Tapiirin ryhmänohjaajaeli RO-kurssilla lokakuussa opeteltiin
kuinka ryhmään saadaan luotua hyvä
ryhmä henki ja miten sitä pidetään
yllä.
Partiossa on aina mukavampaa, kun
kaverit on kivoja toisilleen. Tärkeitä
kysymyksiä heräsi kun puhuttiin
minkälaista ohjelmaa kullekin ikäryhmälle kannattaa tehdä. Kokouksen

sisältöä ja rakennetta suunniteltaessa
ei ollut tylsää, kun samalla sai näpertää
muovailuvahasta veistoksia.
Välillä käytiin ulkona vähän riehumassa ja ongelmaradalla miettimässä,
miten esimerkiksi tulisi suhtautua
kännyköihin kokouksissa.
Kurssin tuloksena on tietysti hyvin
koulutettuja, aina valmiita nuoria
johtajia. Jos olet tarpojaikäinen, ensi
vuonna voit tulla sinäkin mukaan!

Oletko
EBIN

Tule

tulee keväällä kokouksiin.

lippukuntaretki

tietoja

paikalle 7.–9.3.2014. Lisä-

valmis?
kuin

tulee isompana

koskaan.

kevään 2014
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Hiipivä Haamu 2013
Partiolaisten
perinteinen
salapoliisikilpailu Hiipivä Haamu kisattiin taas marraskuisena sunnuntaipäivänä. Eräsusista
mukana oli monta vartiota – tässä pari
versiota kisan kulusta.
Kirjoittajat: Alex Virtanen ja Kirsi Sipilä
Ensikertalaiset

Pöllönpoikasten
ensimmäinen
Hiippari meni mallikkaasti: löysimme
kaikki rastit, jemman ja kadoksissa
olleen haamupatsaan ja saimme paljon
selville. Kalevala-teeman mukaisesti
olimme pukeutuneet sammon tuotteiksi eli suolaksi, viljaksi ja kullaksi, eli
valkoisiin lakanoihin
kultaisilla ja keltaisilla
yksityiskohdilla. Kisavartiomme oli aika
iso,
seitsemän
seikkailijaa ja kaksi
johtajaa. Liikkuminen
isossa ryhmässä oli
ehkä vähän hidasta,
mutta
rasteilla
saimme paljon tietoa
lyhyessä ajassa, kun
pystyimme jakautumaan
moneen
pienempään ryhmään
kyselemään ja tekemään tehtäviä.
Tapasimme paljon erilaisia tyyppejä:
hämäriä kalastajia, jotka pitivät
pekonista, energiajuomalla
eläviä
nörttejä, sombreronsa unohtaneen
tomithusjohthajan sekä pitkäkyntisen
20

isännän. Käytimme monipuolisesti eri
joukkoliikennevälineitä: bussia, metroa,
raitiovaunua ja junaa. Yhteisrastiin ja
syömiseen kului paljon aikaa, ja loppupäivästä tulikin aika kiire, ehdimme
juuri ja juuri ajoissa piilorastille, ja
sieltä vauhdilla maaliin. Kiire tuli myös
lopputehtävien täytössä, emme ehti-

neet kirjoittaa ihan kaikkea selvittämäämme. Vaikka päivä oli pitkä, se
oli myös jännä ja hauska, eli ensi
vuonna uudestaan.

Mesikämmen 4/2013
Konkarit

Vartiomme
kisa-aamu
alkoi
tapaamisella keskustan Stockmannin
ovilla. Bongasimme siellä Duudsonit,
jotka eivät kyllä erottuneet paljoa
normaalista kulkijasta tuohon aikaan
(eli kilpailevien vartioiden erikoisesti
pukeutuneista jäsenistä). Varsinainen
kisamme alkoi pienellä pettymyksellä
sillä käännyimme ensimmäisen rastin
ovelta, sillä se oli nimetty eri tavalla kisakäskyssämme. Tuonelan lautturin
matkatoimistollakaan ei tärpännyt,
mutta päätimme kuitenkin jäädä sinne
ajan säästämiseksi. Ehdimmekin käydä
vain yhdellä rastilla aamupäivällä ja
pitää pienen evästauon ennen Laakson
kentän yhteisrastia. Ainakin Tuonelan
Herra ja Lautturi pääsivät takaisin
kolkkoon kotiinsa.
Löysimme onneksi haamupatsaan
Väinämö-säätiön
leipomosta
ja
pääsimme ajoissa myös jonottamaan
piilorastille Kurviin, minkä vihje hieman kummallisesti oli annettu yhteisrastin ohjelmassa. Näimmepä ainakin
kun suurmestari Väinämöinen antoi
sammon käytön ohjeita säätiön
johdolle. Ehdimmepä käydä välissä
myös Pasilassa kirjoittamassa tehokkaan antiikkisen tietokoneohjelman, joka ainakin rastimiesten mukaan
oli yksi tuottoisimmista hornantulen
kerääjistä mitä he olivat nähneet.
Piilorastilta lähtiessämme tajusimme
että meillä olikin vielä pari tuntia aikaa
käydä viimeisellä rastilla. Siellä kuoleman herran kanssa haudoilla tanssinut
tyttö selvitti meille löytäneensä

maamyyrien avulla vain jonkun hullun
akan, joka kutsui itseään Louheksi. Jaaa – uutisissa kyllä puhuttiin laivojen
katoamisista ja Iki-tursolla se akkahan
oli uhkaillut…
Maalivihje oli kisan ehkä hankalin
osa, sillä emme heti keksineet Glorialaulusta tulevaa vihjettä, tosin se vihjasi
vahvasti joko lähdön Gloria-saliin tai
hämärästi
bulevardille.
Maalissa
saimme kuitenkin Kalevala-aiheisen
juonen hyvin selvitettyä ja vastattua
siitä annettuihin kysymyksiin.

MES:n vartioiden tulokset
A-sarja
1. Hammastahnat 71,3 p.
33.Vompatit 31,2 p.

34. Piippoleväkotilot 30,9 p.
B-sarja
5. Hitausmomentti 87,0 p.

Toimitus onnittelee Hammastahnoja
eli Pöllönpoikasia! Edes johtajien
Hiipparikonkarit eivät taida olla
kyenneet samaan aiemmin.
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R ET K I Ä EI O L E I K I N Ä TA R PE E K S I

Suunnistusta, Aliasta ja nuotioruokaa
Dodot ja Virta-Ankat retkellä Mylliksellä.
Teksti ja kuvat: Satu Heinonen

Kaksi ryhmää ja pieni Mylliksen
mökki. Bussilakko ajoi kummatkin
ryhmät käyttämään autoja perille
pääsyyn. Virta-Ankat olivat jo ruuanlaittopuuhissa, kun Dodot pääsivät
perille. Meri ja Satu lähtivät laittamaan
suunnistusrataa pimeään metsään.
Dodot saisivat mennä sen pimeässä
heijastimia etsien.Virta-Ankkojen kaksi osallistujaa menisivät reitin sitten
päivällä. Useampi hetki siinä rataa tehdessä menikin, kun kompassiin ei
omasta mielestä voinut luottaa. Onneksi tajuttiin että kyllä se tien
näköinen siinä vähän matkan päässä
on se järvi mitä paljon ennen piti jo
kääntyä. Eikun takaisinpäin ja vihdoin
päivälliselle. Kartta Dodoille ja
nuorten vuoro mennä selvittämään
kuinka pitkälle voi eksyä. No eihän ne
sitten eksyneet, kun luottivat kompassiinsa.

Loppuilta päätetiin viettää pelaillen.
Kaikki olivat yhtä mieltä siitä, että
Aliasta olisi kiva pelata. Sitä ei kuitenkaan tullut otettua mukaan, niinpä
teh-tiin oma. Hyvä tovi vierähti laudan,
nappuloiden ja etenkin sanalistojen
tekemisessä. Vaikka sanakortteja oli
vähän, oli peli silti viihdyttävä:
Mikä mies on? – Siivooja.
Kun sä sillai ompelet sellaseen
tyynyyn. – Tyynyttää! (Neulatyyny)
Na na na na na na na na…
– Nyan cat! (Batman)
Sellanen
– Litkiä

lehmäinen

tapa

juoda?

Sil on arpi otsassa.
– Lady Gaga (Harry Potter)
Keltaset heput jotka syö donitsia?
– Sipsonit.
Kun sä kävelet noilla sun kengillä?
– Saapattaa! (Saapastella)
Toi mitä pitäs kaulas käyttää?
– Partiohuivi.
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Nukkumaan mennessä Tinja totesi
tukalan kuumalta ylälaverilta: ”Meijän
mökillä käy aina samalla tavalla, takka
laitetaan päälle ja sit kaikki kuolee.”
Aamulla herättiin mannapuurolle,
joka Tuulikin kokin lahjoilla ei palanut
pohjaan! Ainakaan pahasti… Siitä sitten Virta-ankat lähtivät rasteja suorittamaan
ja
Dodot
kokoamaan
nuotioita. Jokainen sai yhden halon,
josta teki itse pienempiä puita ja niihin kiehisiä. Kaikki saivat nuotionsa
syttymään vain muutamalla tulitikulla.
Eve taisi selvitä jopa vain yhdellä.
Pikkunuotioista koottiin yksi iso
nuotio, jonka uumeniin laitettiin kasvisliha-nyytit kypsymään.
Puolisen
tuntia kului ja kypsää tuli. Siitä isoimmasta nyytistä siis. Pienemmät nyytit
olivat ehtineet osaksi jo palaa. Onneksi aineksia oli vielä jäljellä ja eikun
uutta nyyttiä nuotioon. Jälkkäriksi
paistettiin vielä lettuja, jotka nautittiin
nutellan kera. Nom nom :)
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Dodojen tehtäväsivu

Sudari-sudoku
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Syntymäpäiväsi

Selvitä oma partionimesi
valitsemalla oheisista
listoista syntymäpäivääsi
vastaavat numerot!

1. Sytyttäjä
2. Nukkuja
3. Laavuttaja
4. Johdattaja
5. Partiopoika/-tyttö
6. Leikkijä
7. Murmeli
8. Seuraaja
9. Kotka
10. Järjestelijä
11. Piippoleväkotilo
12.Trollaaja
13. Ryhmäyttäjä
14. Neuloja
15. Pöllönpoikanen
16.Tonttu
Syntymäkuukautesi 17. Lumileopardi
18. Sadettaja
1.Aurinkoinen
19. Susi
2.Väsynyt
20. Lepakko
3. Innostunut
21. Pompottaja
4. Metsäinen
22. Delfiini
5. Hämmästynyt
23. Orava
6. Multainen
24. Siivoaja
7. Keltainen
25. Lintu
8. Kipinöivä
26. Nikkaroija
9. Huutava
27. Lehmä
10. Pisteliäs
28. Pikkuinen
11. Sädehtivä
29. Muuli
12. Masentunut
30. Kalastaja
21. Dodo
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Juorut kertovat, että
Vimman Second Life
-pelissä Ville
kavalsi
yliopiston
rahat
ja
perusti oman mafian.

Johtajat virkistyivät UVlamppujen
loisteessa
hohtominigolfin parissa.
Nyt pitäisi virtaa riittää
pimeään talveen.

Partiojohtajakurssilta on
ä
kuulunut huhuja, ett
o
Tim
mukana on myös
tai Timon kaksoisolento.

Hallitus
lupasi,
että
jatkossa johtikset ovat
vapaita byrokratiasta!

Heinä oli saada ne

Montako nälkäistä tarpojaa ruokittiin
pellillisellä enchiladoja?
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nilleen hiireltä!

Marraskuussa
Nuuksiossa
retkeili Delfiinit ja Dodot.
Yhdistettynä
heistä
tulee
dododelfiinejä
tai
duhaisia
dyddöjä, jos lämpötila olisi
laskenut vielä hieman.
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ää
usi-fleece herätt
Kulahtanut Eräs
a.
i-lehden foorumill
pahennusta Dem
s
si huppari myö
Auttaisikohan uu
naisrintamalla?

Pöllönpoikasten retkellä eräät nimeltä
mainitsemattomat seikkailijat rynnivät
polkua
eteenpäin
ilman
karttaa
"johdattaakseen" koko ryhmän takaisin
kämpälle ja loppujen lopuksi heitä
etsittiin ympäri metsää tunnin ajan.

Kesäkuussa
Kymenlaakson
partiopiiri järjestää Suurjuhlan
Kouvolassa. Järjestäjät hallitsevat
itseironian:
samoajaohjelman
teemana on ”kaikkea kivaa
betonista”.

Innokkaita
partiolaisten
vanhempia
on
havaittu
osastonretkellä
,
löytyisikö
heistä joku
ensi kaudeksi
sudenpentujoht
ajaksikin?

tankata
meinasi
Oliver
neksi
rpätillä. On
myrskäriä tä
ät väliin!
kaverit ehtiv

Tarpojat
suunnittelevat
vallankaappausta
lippukunnassa!
ohjaajakurssilla
Tapiirin ryhmän
suurin
maailman
nähtiin
jätkänkynttilä.

Jos
hallituksen
arvio Väiskin
osallistujamäärästä pitää paikkansa,
heinäkuussa Tammisaareen matkaa
87 eräsutta.
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Ryhmät
SUDENPENNUT
SEIKKAILIJAT
TARPOJAT

Lumileopardit (keskiviikkoisin klo 17-18 Makasiinilla)
Satu Heinonen
050 544 9526 satu.heinonen@erasudet.fi
Silja Kario
silja.kario@erasudet.fi
Sudet (keskiviikkoisin klo 18-19 Makasiinilla)
Antti Vuorela
040 708 3120 antti.vuorela@erasudet.fi
Jarmo Heinonen 040 536 1437 jarmo.heinonen@erasudet.fi
Henri Järvisalo
henri.jarvisalo@erasudet.fi
Lepakot (tiistaisin klo 18-19 Makasiinilla)
Alex Virtanen
050 505 2301 alex.virtanen@erasudet.fi
Jaakko Hassinen
jaakko.hassinen@erasudet.fi
Oravat (keskiviikkoisin klo 17-18 Asukaspuistossa)
Minna Vääräniemi 050 411 4285 minna.vaaraniemi@erasudet.fi
Hanna Järvisalo
hanna.jarvisalo@erasudet.fi
Kotkat (tiistaisin klo 17-18 Makasiinilla)
Alex Virtanen
050 505 2301 alex.virtanen@erasudet.fi
Timo Takala
050 306 8807 timo.takala@erasudet.fi
Hullut muulit (keskiviikkoisin klo 19-20 Asukaspuistossa)
Juuso Heikkilä
040 035 3108 juuso.heikkila@erasudet.fi
Ilkka Lappeteläinen044 273 1275 ilkka.lappetelainn@erasudet.fi
Minna Perälampi 040 738 6142 minna.peralampi@erasudet.fi
Pöllönpoikaset (keskiviikkoisin klo 18-19 Asukaspuistossa)
Suvi Attila
040 8427 526 suvi.attila@erasudet.fi
Kirsi Sipilä
kirsi.sipila@erasudet.fi
Vihaiset linnut (keskiviikkoisin klo 19-20 Makasiinilla)
Ville Vuorenmaa 050 562 0613 ville.vuorenmaa@erasudet.fi
Antti Vuorenmaa 050 555 6005 antti.vuorenmaa@erasudet.fi
Saku Laakkonen 045 262 9083 saku.laakkonen@erasudet.fi
Delfiinit (tiistaisin klo 19-20 Makasiinilla)
Meri Heinonen
meri.heinonen@erasudet.fi
Tuulikki Seppälä
tuulikki.seppala@erasudet.fi
Dodot (keskiviikkoisin klo 19-20 Asukaspuistossa)
Satu Heinonen
050 544 9526 satu.heinonen@erasudet.fi
Minna Vääräniemi 050 411 4285 minna.vaaraniemi@erasudet.fi
Piippoleväkotilot (keskiviikkoisin klo 20-21 Makasiinilla)
Ville Vuorenmaa 050 562 0613 ville.vuorenmaa@erasudet.fi
Emil Lehmonen
emil.lehmonen@erasudet.fi
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