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PÄÄKIRJOITUS

Tartu toimeen!

M

onet istuvat koko päivän
koulussa, opiskelemassa
tai töissä. Sanomalehtiä
tai muita terveysasioista kertovia
medioita seuraavat tietävät myös,
että istuminen on terveydelle vaarallista. Olisi siis terveyden kannalta tärkeää tehdä joka päivä jotakin
muutakin kuin istua.
Istumisesta on kuitenkin myös
toisenlaista haittaa – elämä on tylsempää, jos ei tee koskaan mitään
konkreettista. On myös osoitettu,
että asioita itse tehdessä tapahtuva
spontaani oppiminen voi olla jopa
tehokkaampaa, kuin asioiden opettelu lukemalla.
Mielestäni partio on siitä hieno
harrastus, että partiossa pääsee tekemään paljon erilaisia asioita konkreettisesti sekä itse että kavereiden
kanssa: yhdessä kokouksessa voi-

daan harjoitella vaikkapa ensiapua,
seuraavassa valokuvausta. Retkeillä
ja leireillä saa usein hienoja kokemuksia, jollaisia kotona istumalla ei
voi saada.
Toimeen kannattaa tarttua myös
partion ulkopuolella. Tee jotain, mitä
et ennen ole kokeillut! Lähde vaikka
melomaan, tai leivo maailman suurin
täytekakku. Myös melko arkiset asiat
tekevät usein päivästä hauskemman:
voit vaikka lähteä pyöräretkelle tai
pelata lautapeliä kavereidesi kanssa.
Hyvää lähestyvää joululomaa kaikille eräsusille… äläkä istu koko lomaa tietokoneella!

Juuso Heikkilä
päätoimittaja
juuso.heikkila@erasudet.fi
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UUTISET
Pääkaupunkiseudulla oli partiolaisia ehdolla seurakuntavaaleissa ennätysmäärä: seurakuntaneuvostoihin yhteensä 41 ja kirkkovaltuustoihin 31.
Näistä neuvostoihin valittiin 24 ja valtuustoihin 12. Espoossa kirkkovaltuustoihin valittiin 6 partiolaista.
Vuoden 2015 alussa moni ryhmä vaihtaa ikäkautta. Pöllönpoikaset ja vihaiset linnut siirtyvät tarpojiksi, piippileväkotilot ja dodot samoajiksi.
Eräseudet menestyivät partiotaitokisa Hiipivässä Haamussa. A-sarjan ensimmäinen sija meni MES:n Hyppymyyrät-vartiolle. Lisäksi MES:n kisaan tekemä rasti äänestettiin kisan toiseksi parhaaksi.
Ensi vuonna Mankkaan Eräsudet aloittaa Leirialue 2025 -projektin, jonka
tavoitteena on kerätä rahaa partiokämpän tai leirialueen ostamiseen tulevaisuudessa. ”Tämä olisi pitänyt aloittaa kymmenen vuotta sitten”, kommentoi useampikin syyskokouksessa.
Partioharrastus on ollut nosteessa tänäkin vuonna. Lippukunnassa on nyt
ennätyksellinen määrä jäseniä: yhteensä 175. Ryhmänjohtajia ei kuitenkaan
voi olla koskaan liian paljon – mitä paremmin johtajat riittävät, sen useampi
voi aloittaa partioharrastuksen.
Keväällä ryhmien kokoukset alkavat jälleen 12.–15.1.2015. Oman kokousajan voi tarkistaa tämän lehden toiseksi viimeiseltä sivulta.

4

Mesikämmen 4/2014

TAPAHTUMAT 2015

Lippukuntaleiri
Näillä näkymin kesällä pidetään Eräsusien oma lippukuntaleiri, jippii! Lisätietoa leiristä tulee kevään kokouksissa.
Haluatko tulla tekemään leiriä? Tule rohkeasti mukaan projektiin, jos haluat
vaikuttaa siihen kuinka mahtava leiri saadaan aikaiseksi!
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Helmi
Helmi 2015 on Pääkaupunkiseudun partiolaisten toinen koko piirin talvileiri. Se järjestetään hiihtolomalla 17.–21.2. Kavalahdessa, Inkoossa. Helmelle
odotetaan jopa 700 leiriläistä.
Sudenpennut osallistuvat leirille kahdeksi yöksi, 18.–20.2. Leirillä yövytään
kamiinalämmitteisissä puolijoukkueteltoissa.
Ilmoittautuminen on jo alkanut, ja se päättyy 25.1.! Älä siis viivyttele.
http://helmi.partio.fi
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Punkku
2015 on taas Tapiolan alueen lippukuntien
vuoro järjestää Espoon Punanen -partiotaitokisa, eli Mankkaan Eräsudet ovat myös tekemässä kisaa. Kannattaa tulla siis kisaamaan!

Maailmanjamboree
23. maailmanjamboree järjestetään Japanissa. Eräsusista sinne lähtee kymmenhenkinen ryhmä 14–17-vuotiaita partiolaisia.
Vaikka et olisikaan lähdössä Jamboreelle,
Suomen jamboreejoukkue on tehnyt Join
In -paketin, jonka tehtäviä ja ohjelmaa voi
hyödyntää esimerkiksi kokouksissa ja retkillä.
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PARTIO HACKATHON

Partiossakin voi koodata
TEKSTI JUUSO HEIKKILÄ KUVAT PENTTI HÄMÄLÄINEN

Pääkaupunkiseudun Partiolaisten IT-toimikunta järjesti
Partio Hackathon -tapahtuman 24.–26.10.2014 Kiljavalla.
Ohjelmointi on nykypäivän kansalaistaito – kaikista ei tule
koodareita, mutta kaikkien olisi hyvä jonkin verran ymmärtää teknologiaa, jonka ympäröimänä elämme. Lisäksi ohjelmointi on hauskaa ja sopii kaikille!

A

lkusyksyn toimintasuunnitelmapajassa pari kaveriani
huomasi koulutusoppaassa
kurssin nimeltä ”Partio Hackathon”.
Kuvauksen mukaan kurssilla koodattasiin ”Partio Appseja”. Aluksi
en innostunut kurssista, mutta koska
monet kaverini sinne halusivat mennä, päätin tulla mukaan.
Kurssi alkoi perjantaina lokakuun
viimeisenä viikonloppuna. Hyppäsin
Sanomatalon vieressä täpötöyteen
bussiin, jonka mukana Kiljavan leirialueelle matkalla oli muiden Hackathonlaisten lisäksi veneenohjaajakurssille lähtijöitä. Hackathon-kurssin
nimen ääntäminen tuotti vaikeuksia
paikallaolijoiden laskijalle.
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Perillä Kiljavalla kurssilaiset jakautuivat muutaman hengen ryhmiin,
joissa alettiin pohia omaa projekti-ideaa ja toteuttaa sitä.
Koodailun lisäksi osallistujat kuulivat mielenkiintoisia puheenvuoroja ammattikoodareilta, aiheina
esimerkiksi käytettävyys, pelillisyys,
versionhallinta, ohjelmistoarkkitehtuuri, tietoturva ja kansainvälisyys
IT-projekteissa.
Lauantaina kurssilaiset saivat happimyrkytyksen, kun kaikki lähtivät
ulos pelaamaan ”etsi nämä esineet
ympäristöstä nopeimmin” -peliä
muiden Kiljavalla samaan aikaan
kurssilla olevien kanssa.
Mukana Hackathonilla oli niin ko-
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keneita kooderaita kuin vasta-alka- ja vaikutti siltä, että jokainen oppi
jiakin, ja niin tyttöjä kuin poikiakin. jotakin uutta toisilta!
Tapahtuman ilmapiiri oli innostava
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PÖLLÖNPOIKASTEN VAELLUS

Pilkkopimeää räntäsadetta
pimeässä seurassa
TEKSTI & KUVAT SUVI ATTILA

S

eikkailijaryhmä Pöllönpoikaset lähti eräänä marraskuisena
perjantai-iltana
vaellukselle.
Ensin piti tietenkin heittää rojut autoon ja käydä kaupassa. Viikonlopun retkiruokien osto sujui Alepassa
jouhevasti kun tykitti jokaiselle vuorotellen haettavan elintarvikkeen.
Siinähän se kärry sitten täyttyi kuin
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itsestään! Lopuksi käytiin vielä yhdessä lista läpi että kaikki tarvittava
oli muistettu. Metsään (Haukkalammelle) ajettiin kahdella autolla: minulla ja Kirsillä oli rojuauto (kaikki
ruoat ja suurin osa rinkoista) ja Soila
ajoi mölyautoa (kuskin lisäksi autossa viisi seikkailijaa: Emma, Siiri,
Vilma, Aino ja Laurell). Perille pääs-
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tyämme sulloimme rinkkoihimme
pienten vastustelujen saattelemana
tihkusateessa kaikki ostokset sekä
yhteisiä tavaroita. Matkaa oli ensimmäisenä iltana luvassa noin 2,5 kilometriä, jonka aikana onnistuimme
sahaamaan yhtä sadan metrin pätkää
kolme kertaa edestakaisin. ”Jospa
se sittenkin on täällä, tai sitten tuolla”. Seikkailijat saivat itse suunnistaa
mutta johtajilta suuntaa kysyttäessä
oli vastauksena vain olankohautuksia. Vaiteliaisuudestamme huolimatta paljastimme paniikin välttämiseksi
että tiesimme missä olemme mutta
että seikkailijat saavat itse selvittää
oikean toimintatavan. Loppujen lopuksi osa ryhmästä istahti alas var-

pujen sekaan ja siinähän se oikea
suuntakin selvisi, ilman johtajien
apua.
Holma-Saarijärven laavu oli valitettavasti varattu, samoin saaren
nuotiopaikka. Mikä ihmisiä vaivaa
kun retkeilevät marraskuussa! Siispä
kiersimme järveä ja löysimme oikein
mukavan yöpymispaikan, josta vessakin löytyi pienen etsinnän jälkeen.
Alkoi laavujen pystytys, lohen loimutus ja muu iltapalan laitto. Tulipa
upotettua yksi jalka peilityyneen järveenkin. Luvattoman myöhään mutta kylläisinä kömpivät seikkailijat ja
johtajat laavuihinsa.
Lauantai alkoi hitaasti; ei se aamupala itsekseen tule, ja minä ja Kirsi
11
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olimme jo tuntia aiemmin keitelleet
itsellemme aamiaisen kun seikkailijat mieluummin lyllersivät makuupusseissaan. Laavukin oli jo lähtenyt yltä mutta seikkailijat riehuivat
matoina makuualustoillaan. Voi sitä
kikatuksen määrää! Jossain vaiheessa
joku havahtui siihen että aamupalaksi voisi syödä muutakin kuin karkkia.
Niinpä joskus yhdentoista aikaan
pääsi ensimmäinen vaellusvartio aamupalan nauttineena liikkeelle. Kirsi
oli lähtenyt jo edeltä viemään rasteja
ja tapaamaan Ellaa Kattilassa. Lähetettyäni toisenkin vartion matkaan
pakkailin kamat ja suuntasin takaisin
autolle, joka tuli siirtää sunnuntain
päätepisteeseen, eli Kattilaan. Kirsi
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ja Ella olivat siellä jo tunnin odotelleet ja lukeneet kirjojaan. Vaellusvartioita odotellessa hengailin samassa
paikassa olleen sudenpentuosaston
retken johtajien kanssa.
Lounaaksi oli hemapamapaukkua,
tuota jo Väiskiltäkin tuttua makaroni-jauheliha seosta pakastekasviksilla. Lähdin itse edeltä seuraavalle
yöpaikalle viedäkseni rasteja samalla. Kirsi lähetti kaksi vaellusvartioita matkaan ja kävi itse noutamassa
edellisiä rasteja pois. Minä odottelin
yöpymispaikallamme Salmen ulkoilualueen Vähä-Parikas -lammen keittokatoksella puolitoista tuntia ennen
ensimmäisen joululauluja kovaäänisesti hoilaavan vartion saapumista.
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Ehdinpähän hetken lueskella Kaplinskin romaaniakin. Toisella vartiolla oli huono tuuri kun pimeä iski,
räntäsadekin siihen päälle, ja he lähtivät yhdestä polunristeyksestä väärään suuntaan. Soiteltuaan minulle
selvittelimme heidän sijaintiaan ja
puolen kilometrin päässä ollut Kirsi sai heidät kiinni ja ohjasi oikeaan
suuntaan. Kaikkien päästyä majapaikalle jäi kolmannen laavun pystytys
vähän tekemättä ja kaikki kuusi seikkailijaa päättivät mahtua yhteen laavuun. Muiden häslätessä laavuasioita

ja sytytellessä nuotiota keittelin kaikille parilla trangialla meksikonpataa. Oli todella pimeää ja lämpötila
nollassa, joillakin oli vaatteita päällä
jopa kahdeksan kerrosta! Eipähän
ainakaan palellut.
Iltapalaksi paistettiin nuotiolla
lettuja ja vaahtokarkkeja. Lettutaikinalla tuli kuorrutettua yksi penkkikin. Jutut olivat sitä levottomampia
mitä myöhäisempi oli. Ympärillä oli
todella hämmästyttävän mustaa, ei
tähtiä, ei kuuta, ei mitään. Edellinen
yö oli ollut paljon valoisampi.
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Sunnuntaina herättiin vähän aikaisemmin, mutta makuualustoilla
piti silti riehua. Lähdimme leiripaikaltamme vähän kymmenen jälkeen
ja taivalsimme Takalan laavulle tekemään lounasta. Valmistimme pussipastaa, joka maistui metsäoloissa
erinomaiselta (söin myöhemmin
yhden pussillisen samaa pastaa kotona, ei ollenkaan niin hyvää silloin!).
Olimme niin ripeitä vaeltaessamme
Kattilaan auton luo, että sielläkin
ehti hyvin matoilla – siis mönkiä makuupusseissa makuualustojen päällä.
Siihen hässäkkään saapui Soila, jon-
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ka kyydillä ja minun autolla lähdimme kohti Mankkaata.
Vaellusta oli valmisteltu koko syksy, ja kun viimein pääsimme reissuun, olivat kaikki varustautuneet
todella hyvin marraskuun sääoloihin. Kaikki jaksoivat vaeltaa hyvin
ja kantaa sekä omia että yhteisiä tavaroita, ja taivalsimme viikonlopun
aikana noin kolmetoista kilometriä
(plus se perjantain sahaus siellä Kolmikulmalammella). Tämän seikkailijajoukkueen voi hyvillä mielin saatella vuodenvaihteessa tarpojiksi, niin
hienosti he suoriutuivat vaelluksesta!
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VIRTA-ANKKOJEN RETKI

Fokakki!
TEKSTI VIIVI MIETTINEN KUVAT MERI HEINONEN

S

yksyisenä talvi-iltana saavuimme Urkintuvalle Kavalahteen
– todelliselle luksuskämpälle!
Täytyy myöntää, että vietimme
viikonlopun todellisina pullapartiolaisina. Mässäilimme oikein olan takaa: sipsejä, suklaata, keksejä, karkkia, popcornia sekä Katin mainioita
juustopalleroita.
Pelasimme Kreisialiasta, eikä Pikku-Katin tiimi ikinä voittanut. Viivi
ja Ida sen sijaan nauttivat suuresti
Monopolysta, etenkin saatuaan haltuunsa megakalliin Erottajan.
Vietimme
lauantaiaamupäivän
vain laiskottelemalla sisällä – ja keksimme itse lautapelin, jota kukaan
meistä ei voinut sietää, pelissä kun
oli liikaa ”menetät vuorosi”-kortteja.
Mutta kun toinen johtajamme
Maija saapui, kaikki muuttui. Fazerin
ruispuikulat vaihtuivat italialaiseen
Focacciaan – Elinan lausumana Fokakki. Lähdimme ulos reippailemaan kuin kunnon partiolaiset kon-

Lippumme, joka ei ole
vielä edes hajonnut!
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sanaan. Ulkona improvisoimme
pantomiimina psykologia, eläintarhan hoitajaa sekä sienieläimiä. Sen
jälkeen painimme (=puunhalausta)
ja Elinalla on vieläkin jäljet käsivarressaan.
Illalla oli kummitustarinoiden
aika. Elina kertoi tarinan, jossa nainen traagisesti menetti jalkansa
limppuleikkurilla. Lopuksi puhuimme syvällisiä.
Emma halusi välttämättä rakentaa
tyynykasan ja hyppiä sinne parvelta.
Sitten oli Viivin ja Idan kaikkien
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aikojen (huonoimman) kepposen
aika. Ida leikkasi juustonaamion,
jonka Viivi kävi kiinnittämässä ikkunaan. Mermiadia sai makeat naurut.
Sen jälkeen pidimme sirkusta ja
matkasimme keskiajalle: Ida teki vallankumouksen, mutta Emma juuttui
keskiluokkaan.
Tigerin valotikut toimivat loistavasti – lukuun ottamatta kolmasosaa.
Ennen lähtöämme aiomme vielä
räjäyttää koko potin Coca-Colan ja
Mentoksien avulla…

Tietovisa
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TEHTÄVÄ PÖLLÖNPOIKASET

Testaa tietosi lippukunnasta!
1. Virta-ankoissa uiskentelee...
a.) tyttöjä ja poikia
b.) tyttöjä ja poika
c.) tyttöjä
2. Mikä oli vuoden 2014 Väiskillä savumme
huuto?
a.) MES LeKo savu seko!
b.) LES MeKo savu seko!
c.) MeKo LES jes jes jes!
d.) LeKo, LeKo, LeKo, M, E, S
LeKo, LeKo, LeKo, M, E, S
LeKo, MES, LeKo, MES
LeKo, LeKo, LeKo, M, E, S
3. Minkä ryhmän nimestä tulee lyhenne
lumpparit?
a.) lumikot
b.) lumileopardit
c.) lumiukot
4. Mikä seuraavista ei ole Mankkaan Eräsusien huuto?
a.) Mankkaalla kajahtaa, eräsudet ulvahtaa
auuuuuuuuu!
b.) Asento, lepo, MES on peto!
c.) Eräsusi, eräjorma erämaassa eräilee!
5. Kuka Piippoleväkotiloista oli tämän
vuoden ensimmäisen Mesikämmenen
kannessa?
a.) Oliver
b.) Juuso
c.) Antti
6. Missä eräsudet kokoustavat?
a.) Mankkaan makasiinilla
b.) asukaspuistossa
c.) seurakunnan tiloissa

7. Mikä seuraavista kuvauksista pätee lippukunnanjohtajaamme?
a.) Hän näyttää huomattavasti Meri Heinoselta.
b.) Hän kuuluu Vuorenmaiden sukuun.
c.) Hän käyttää silmälaseja.
8. Minä vuonna järjestettiin Mankkaan
Eräsusien ensimmäinen kesäleiri?
a.) 1996
b.) 1999
c.) 1995
9. Kuinka monta partiolippukuntaa oli
Mankkaalla ennen Mankkaan Eräsusia?
a.) 2
b.) 1
c.) 0
10. Kuka on Mankkaan Eräsusien iältään
vanhin jäsen, jos perustajaa ei lasketa?
a.) Suvi Attila
b.) Tuulikki Seppälä
c.) Hannele Mikkonen-Vuorela
11. Kuinka monta ryhmää Mankkaan
Eräsusissa on?
a.) 13
b.) 14
c.) 11
12. Minä vuonna Mankkaan Eräsudet on
perustettu?
a.) 1994
b.) 1993
c.) 2000
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Oikeat vastaukset:
1.c,2.b,3.b,4.c,5.a,6.a,b,7.a,8.c,9.c,10.a,11.b,12.a.
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Juorut

Tuoreimmat huhupuheet ja hauskimmat kaskut
un.
elleen hienon nettisiv
its
t
vä
ki
te
at
nk
-a
rta
Vi
dpress.com/
http://ankkavirta.wor

Vain 43% johtajista oli täyttänyt adventtikalenterien koontilomakkeen oikein viikolla
44 tehdyn laskennan mukaan.
Tämä hämmästyttää kalenteriasiamiestä kovasti - osaavatko
Eräsudet lukea?

On Mesilehmä
cool,
Se voittaa kaikki
muut,
Saa partiosta ly
stikkään,
Se vie kaikki m
ennessään!
Partio, Scout, S
cout partio
Dodoilla on villi
t frendit,
Annan supernap
utus,
Päivän tekee par
emmaks!

www.erasudet.fi toimii nyt myös Ä:n
pisteillä: www.eräsudet.fi!
otti niin
Paracord-rannekkeen tekeminen pel
kavampaa
paljon, että joidenkin mielestä oli mu
jättää solmimiskokous väliin.

Tiesitkö?
Voit lähettää juoruja netissä: eräsudet.fi/mesikämmen
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Ryhmät
Johtajien sähköpostiosoitteet ovat muotoa etunimi.sukunimi@erasudet.fi.
Lumikot
		
torstaisin kello 17–18 Makasiinilla
Hanna Järvisalo, Laura Kivelä, Leena Poutiainen
Lumileopardit
keskiviikkoisin kello 17–18 Asukaspuistossa
Satu Heinonen, Viivi Miettinen, Ida Malmi
Sudet
keskiviikkoisin kello 18–19 Makasiinilla
Antti Vuorela, Jarmo Heinonen, Henri Järvisalo
Lepakot
maanantaisin kello 18–19 Makasiinilla
Alex Virtanen, Jaakko Hassinen
Oravat
keskiviikkoisin kello 17–18 Makasiinilla
Anna Vuorenmaa, Heidi Aarnio
Kotkat
torstaisin kello 18–19 Makasiinilla
Emil Lehmonen, Atte Pohjanmaa
Hullut muulit
keskiviikkoisin kello 19–20 Asukaspuistossa
Juuso Heikkilä, Ilkka Lappeteläinen
Pöllönpoikaset
keskiviikkoisin kello 18–19 Asukaspuistossa
Suvi Attila, Kirsi Sipilä
Vihaiset linnut
keskiviikkoisin kello 19–20 Makasiinilla
Antti Vuorenmaa, Saku Laakkonen
Virta-ankat
torstaisin kello 19–20 Makasiinilla
Meri Heinonen
Dodot
keskiviikkoisin kello 18.30–20 Asukaspuistossa
Satu Heinonen
Piippoleväkotilot
keskiviikkoisin kello 20–21 Makasiinilla
Ville Vuorenmaa
Vompatit
maanantaisin kello 19–20 Makasiinilla
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