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PÄÄKIRJOITUS

Hyvää uutta vuotta!
Vuosi 2014 oli monella tapaa hieno
Mankkaan Eräsusille. Lippukunta
täytti 20 vuotta, minkä kunniaksi keväällä järjestettiin Kaikkien Aikojen
Lippukuntareki. Sinne saapui ennätysmäärä osallistujia, noin sata henkeä.
Ennätyksiä nähtiin myös jäsenmäärässä, joka nousi loppuvuodesta yli
170:een. Yhtään näitä huonommaksi
ei jäänyt myöskään 50-vuotisjuhlavuottaan viettäneen Espoon Partiotuen Väiski-kesäleiri, jonne sinnekin
Eräsusista saapui lähes satapäinen
joukko.
Nyt edessä on uusi vuosi ja uudet haasteet. Niitä lippukunnalla
riittääkin. Espoon kaupunki alkaa
periä Mankkaan Makasiinista, käyttämästämme kolosta vuokraa, jonka
suuruus tulee olemaan yli 1000 euroa vuodessa. Sen lisäksi seurakunta
joutuu pienentämään maksamaansa
avustusta. Talousasioiden lisäksi myös
käytännön tasolla pitää kiinnittää huomioita uusiin asioihin: esimerkiksi
mielekkään ohjelman järjestäminen
entistä suuremmalle määrälle ihmisiä
tulee tarjoamaan uusia haasteita eräsusijohtajille.

Ei kuitenkaan kannata olla liian
pessimistinen. Esimerkiksi kaupungin pyytämästä vuokrasta voidaan
olla montaa mieltä – järjestäähän
Mankkaan Eräsudet kaupunkilaisille toimintaa vapaaehtoisvoimin, ja
hyödyntää kaupungin tarjoamia tiloja
tehokkaammin kuin mihin kaupunki
itse pysyisi. Valittamisen sijaan tehokkaampaa on kuitenkin itse tarttua toimeen.
Näillä näkymin keväällä järjestetään
yksi isompi varainhankintatempaus,
jossa kerätään rahaa lippukunnalle
ensi vuodeksi. Tarkempaa tietoa tästä ei vielä ole, mutta tietyt asiat ovat
varmoja. Sen lisäksi, että kerätty raha
mahdollistaa esimerkiksi hauskojen
retkien ja kokousten järjestäminen,
esimerkiksi myyjäisten pitäminen tai
muiden vastaavien ideoiden toteuttaminen on hauskaa, ja siitä saa uusia
kokemuksia. Ja juuri sehän on partiossa tärkeintä!
Juuso Heikkilä
päätoimittaja
juuso.heikkila@erasudet.fi
Kirjoittaja toimii myös lippukunnan
hallituksen sihteerinä.
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MAAILMANJAMBOREE

Juksujen viikonloppu
TEKSTI KATARIINA KUUSISTO

Ensi kesänä Mankkaan Eräsusista lähtee Japanin maailmanjamboreelle kymmenen 14–17-vuotiasta partiolaista
30 muun Juksu-leirilippukuntaan kuuluvan ja yli 900 muun
suomalaisen kanssa. Japaniin ei lähdetä suinkaan tuntemattomien kanssa, vaan juksut ovat tutustuneet toisiinsa useissa
ennakkotapaamisissa Suomessa.

K

irkkonummella 23.1.–25.1.
vietettiin Jamboree-leirilippukunta Juksun toista ennakkotapaamisviikonloppua, jonne
kaikki Eräsusien Japanin Jamboreelle lähtijät tulivat. Retkelle lähdettiin
bussilla Kampista iltakuuden aikaan.
Tämän jälkeen
oli majoittu-

Juksut pukeutuneena eri kansallisuuksiksi
Maailma kämpässä -bileisissä.
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mista ja ryhmäytyspeli ulkona. Pelissä retkeläiset jakautuivat ryhmiin ja
kilpailivat erilaisissa hauskoissa tehtävissä, kuten esimerkiksi veden siirtäminen mahdollisimman nopeasti.
Lauantaina oli paljon tehtävää ja
sen takia aikainen herätys. Aamu-
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Itse tehdyt sushit syötiin japanilaiseen tapaan puikoilla.

MIKÄ IHMEEN JUKSU?
Suomen jamboreejoukkueeseen kuulu 18 eri leirilippukuntaa,
jotka on nimetty eri muumihahmojen mukaan. Leirilippukunnat koostuvat useiden eri lippukuntien jäsenistä. Kaikki
Mankkaan Eräsusista Jamboreelle lähtevät kuuluvat leirilippukuntaan nimeltä Juksu, minkä lisäksi Juksussa on lähtijöitä
9 muusta lippukunnasta Espoon ja Helsingin alueelta.
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päivällä meillä oli Japaniin lähtijöille
hyödyllinen rastirata, jossa oli muun
muassa origamien tekoa, syömäpuikoilla neulomista sekä haikujen, japanilaisten runojen, kirjoittamista.
Myöhemmin samana päivänä mietimme omia ennakkoluulojamme
toisten maiden edustajista ja ulkomaalaisten käsityksiä mesitä suomalaisista. Ruoaksi teimme japanilaista
perinneruokaa, sushia. Retkellä oli

muutenkin erityisen hyvää ruokaa!
Illalla oli koko retken kohokohta,
Maailma kämpässä -partyt, joissa
pukeuduttiin eri kansallisuuksien
edustajiksi.
Sunnuntaina oli vielä Jamboree-joukkueen hattujen ja paitojen
sovittamista ja yleistietoa leiristä.
Kotiin Juksu-retkeltä lähdettiin yhden maissa iltapäivällä. Retki oli kaiken kaikkiaan onnistunut ja hauska!

MAAILMANJAMBOREE

Varainkeruuta Tapiolassa

M

ESin kymmenen Japanin Jamboreelle lähtevää
partiolaista yrittivät joulukuussa kerätä rahaa Jamboreen
kalliin osallistumismaksun pienentämiseksi. 15.–16.12. olimme Tapiolan
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TEKSTI ANNI LEHIKOINEN

kauppakeskus Ainoan alakerrassa
paketoimassa lahjoja vapaaehtoista
maksua vastaan. Saimme kokoon
noin 80 €, millä ei tosin vielä ihan
Japaniin asti päästä, sillä kaikki saivat
summasta vain noin 10 €.
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TULEVIA TAPAHTUMIA
Mankkaan Eräsusien perinteinen kevään lippukuntaretki tulee taas 20.–22.3. Tänä vuonna
ohjelmassa on luvassa maahisia,
seikkailua sekä tietenkin leikkejä
ja yhdessäoloa! Lisätietoja: emil.
lehmonen@erasudet.fi

Partioviikkoa vietetään huhtikuun loppupuolella viikolla 17. Viikko on täynnä
partiotapahtumia: torstaina 23.4. vietetään yrjönpäiväjuhlaa ja lauantaina 25.
päivä ovat SuperSupe- ja Törmä-kisat.
Sunnuntaina 26.4. partioviikko huipentuu täsyin uudistuneeseen Kohtaamiseen.
Sudenpennut ja seikkailijat suuntaavat
Korkeasaareen, ja sitä vanhemmat seikkailevat muualla Helsingissä.
Haluaisitko tulla mukaan tekemään vuoden hienointa partiotaitokisaa, Espoon
Punasta? Vielä ei ole myöhäistä tulla mukaan: vaihtoehtoja on tusinoittain rastin
pyörittämisestä tulostenlaskentaan. Espoon Punanen pidetään 19.–20. syyskuuta. Lisätietoja: juuso.heikkila@erasudet.fi
Seikkailijoiden kevätkausi huipentuu Sepeliin, joka
pidetään sunnuntaina 3.5. Tule pitämään hauskaa ja
kisaamaan muiden kanssa!
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Vertailussa parhaat juomat
partioretkelle

TEKSTI SUPIKOIRAT

Mitä sinä joisit partioretkellä? Ottaisitko mukaan Mehukattia, pullovettä vai kenties suorituskyvyn takaavaa energiajuomaa? Supikoirat selvitti, mikä on paras rekijuoma.

Mehukatti
Päärynä
+ Käytännöllinen korkki
+ Aina maistuu Mehukatti
– Korkki saattaa vuotaa
– Haju ja maku eivät kohtaa
– Epäilyttävät lisäaineet
– Nopeita hiilihydraatteja
Maku: 1/5
Kuutiometrin hinta: 2980,00 €

Kupliva vesi
+ Paljon vitamiineja
+ Terveellisempää kuin mehu (ehkä)
– Epäilyttävät lisäaineet
– Maku jakaa mielipiteet
– Kuplii liikaa
Maku: 3/5
Kuutiometrin hinta: 3580,00 €

Coca-Cola light

Juissi-sekamehu

+ Ei sokeria
– Vaahtoaa paljon
– Kokistakin huonompaa hampaille
– Lattea maku
Maku: 2/5
Kuutiometrin hinta: 3560,00 €

+ Suhteessa halpa hinta
+ Ei epäilyttäviä lisäaineita
– Pahvipakkaus
– Teollinen maku
Maku: 2/5
Kuutiometrin hinta: 1190,00 €
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Coca-Cola
+ Poreet kutittavat mukavasti
+ Legendaarinen pullo
– Korkin huono avattavuus
– Epäurheilullinen kaloripommi
– Tuhoaa hampaat
– Pahentaa hikkaa
– Kallis

Vesi

!
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Vinkki

Hampaat on pestävä huolellisesti
Coca-Colan juomisen jälkeen.

Maku: 4/5
Kuutiometrin hinta: 3760,00 €

Toimituksen valinta

+ Saa lähes mistä vaan
+ Halpa
+ Terveellinen
+ Monikäyttöinen
+ Urheilullinen
+ Virkistää
– Mielikuvitukseton maku ja väri
Maku: 3/5
Kuutiometrin hinta: 4,18 €

Energiajuoma

!

Vinkki

nta-laaParas hi
tusuhde

Vesi kannattaa säilyttää juomapullossa parhaan kokemuksen
varmistamikseksi. Rinkan pohjalle
sellaisenaan säilöttynä vesi voi vähentyä arvaamattomasti retken aikana.

”Hyi! Tää on ihan hir… tai no
ehkä tää on ihan hyvää”

– Erittäin epäterveellistä
– Hajuhaitta: juoma haisee moottoriöljyltä
– Vaarallinen ympäristölle fyysisesti, psyykkisesti ja sosiaalisesti
– Pakkausta ei ole mahdollista sulkea
Maku: 0/5
Kuutiometrin hinta: 2180,00 €
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JOHTAJISTON RETKI

Kiikarointia Kuusituvalla
TEKSTI & KUVA JUUSO HEIKKILÄ

Eräsusijohtajien kevätkauden avasi retki ”perä-Vantaalle”
heti vuoden toisella viikolla. Viikonloppuun mahtui tulevien
tapahtumien suunnittelun ja kokousten pitämisen lisäksi
muun muassa kiikarijalkapalloa.

P

erjantaina 9.1.2015 saapuivat
niin nuoremmat kuin vähän
vanhemmatkin
Mankkaan
Eräsusien johtajat Vantaan Kuusituvalle. Kokousten ja paperinpyörityksen lisäksi retken ohjelmassa oli
muun muassa käytännön johtamisharjoituksia, joissa vanhemmat johtajat antoivat vinkkejä nuoremmille.

Kiikarijalkapallon lisäksi
retkellä pelattiin halonkaatoa ”kiikarit”
päässä, mikä
oli sekin
hulvattoman
hauskaa.
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Kun ilta alkoi lähestyä, retkeläiset
viihtyivät Menolippu-lautapelin ja
hauskojen partiotarinoiden parissa.
Ehdottomasti hienoin ohjelmanumero oli kuitenkin kiikarijalkapallo,
jossa pelattiin jalkapalloa pahvista
tehdyt ”kiikarit” päässä. Se on muuten yllättävän vaikeaa – kokeile vaikka itse!

HELMI 1/2015
2015
Mesikämmen

Talvileirielämää

Hiihtolomalla Mankkaan Eräsusista kuusipäinen joukko
samoajia lähti Helmi-talvileirille. Siellä päästiin napakelkkailemaan ja viettämään leirielämää talvella. PäPan järjestämä
leiri pidettiin Kavalahden leirialueella 17.–21.2.

H

TEKSTI ANTTI VUORENMAA
KUVAT PÄÄKAUPUNKISEUDUN PARTIOLAISET

iihtolomalla monien matkustaessa etelän lämpöön
tai vaikkapa Lappiin lähes
400 pääkaupunkiseutulaista partiolaista lähti Helmi-talvileirille. Tiistaiaamuna he hyppäsivät bussiin
kohti Kavalahtea. Bussien saavuttua
perille alkoi tavaroiden siirtäminen ja
kylien rakennus. Jo lounaaseen mennessä oli lähes kaikki puolijoukkueteltat saatu pystytettyä. Halutessaan
kyliin sai rakentaa esimerkiksi rinkkatelineitä, lumiluolia tai kyläportin.

Etenkin rinkkatelineitä nousi leiriin
kymmenittäin. Illan hämärtyessä päivällisen jälkeen alkoi koko leirin ensimmäinen ohjelma: leirikastajaiset
nimeltään The Game. Nukkumaan
mentäessä monet valmistautuivat
ensimmäiseen
kipinämikkovuoroonsa kokeneimpien talviretkeilijöiden opastaessa.
Toisena leiripäivänä saapuivat
sudenpennut. Alkupäivästä sudenpennut tutustuivat leiriin, pystyttivät
loput teltat, leikkivät ja olivat pulk11
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Ampumahiihtoa
kamäessä. Sillä välin muut olivat
suunnistamassa ja ampumahiihtämässä. Illan kruunasivat koko leirin
avajaiset. Siellä laulettiin koko leirin
voimin ensimmäistä kertaa leirilaulu. Kuten kaksi vuotta sitten viime
Helmellä, turva poltti teltan, jotta
kipinämikon tärkeyttä voitaisiin korostaa.
Kolmantena päivänä oli partiofestarit, eli ohjelmaa rasteilla ympäri
leirialuetta. Rasteilla kuljettiin 4–10
hengen ryhmissä. Rasteilla oli muun
muassa nuotion tekemistä, puukon
teroitusta, vaijeriliukua, pilkkimistä
12

ja suurta suosiota saavuttanut napakelkkailu. Päivä päätteeksi oli kyläilta, jossa vietettiin aikaa oman kylän
kanssa.
Perjantaina sudenpennut lähtivät
kotiin. Silloin alkoi myös haikki. Se
oli 6 kilometrin pituinen päiväkävely,
jonka varrella oli noin 5 rastia. Illalla
oli päättäjäiset ja bileet. Bileet olivat
monien mielestä koko leirin kohokohta.
Viimeisenä leiri purettiin ja lähdettiin kotia kohti. Kotiin päästyään
leiriläiset nukkuivat varmasti hyvin,
koska viikon mittaan yölliset kipinä-
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vuorot alkavat väsyttämään.
Ensi vuonna on taas hiihtolomalla

talvileiri, joten ei kannata vielä varata
etelänlomaa!

Turva demonstroi huolellisuuden tärkeyttä polttamalla vanhan teltan. Onneksi
kenenkään teltta ei palanut
oikeasti.
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Kauneus
ja Terveys

MITÄ IHMETTÄ?

Mustikoista kauneutta
TEKSTI TAPIOLAN METSÄNKÄVIJÄT, SUPIKOIRAT

Tiesitkö, että mustikat voivat auttaa sinua saamaan pidemmät ripset, jotka näyttävät 80 % eloisammilta ja terveemmiltä? Ruokolahdella nähty leijona tämän ja toimii esikuvana
kaikille suomen naisille.
RUOKOLAHTI.

Ruokolahdella
nähtiin viime heinäkuussa luotettavien silminnäkijähavaintojen mukaan leijona. Kauneusasiantuntijoinen huomion herätti, että leijonalla
näytti olevan kaikkien silminnäköijöiden havaintojen mukaan tavallista pidemmät ja eloisammat ripset.
Pitkien tutkimusten ja selvitysten
jälkeen tiedemiehet tulivat siihen

lopputulokseen, että ilmiö johtui
todennäköisesti leijonan syömistä
mustikoista.
Valitse siis sinäkin ruokapöytään
sipsien ja sihi-juoman sijaan raikkaita
ja terveellisiä suomalaisia mustikoita.
Tutkimusten mukaan 105 % mustikoiden syöjistä suosittelee mustikoita myös ystävilleen. Jos et ole tyytyväinen, saat kaikki rahasi takaisin.

Ovatko jutun kirjoittajat aivan sekaisin? Ei suinkaan. Samoajaryhmä Supikoirat vieraili hiihtolomaa edeltävällä viikolla
Tapiolan Metsänkävijöiden kokouksessa. Ohjelmassa oli lehtijutun kirjoittaminen Kauneus ja Terveys -lehteen Ruokolahden leijonasta. Kauneuteen ja Terveyteen tätä kieli poskessa
kirjoitettua juttua kuitenkaan tuskin saataisiin, joten se on
nyt luettavana täällä Mesikämmenessä.
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Juorut

Tuoreimmat huhupuheet ja hauskimmat kaskut

nyt melOliver on ryhty
äjäksi!
koiseksi metsäst

Ville on armeijassa, mutta
aikoo siitä huolimatta käydä lippukuntaretkellä
. Mahtaako olla, ettei
Puolustusvoimat tarjoa riit
tävästi haastetta?
jälleen aikataulussa
Juuso sai Mesikämmenen
2.3. 5.3. 9.3.2015!
ulos, ja se julkaisiin 23.2.

Oletko kuullut hyvän juorun?
Lähetä se Mesikämmenen toimitukselle!
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
Naalit
keskiviikkoisin kello 17–18 Makasiinilla
Heidi Aarnio, Anni Lehikoinen
Kotkat
torstaisin kello 18–19 Makasiinilla
Emil Lehmonen, Atte Pohjanmaa
Hullut muulit
keskiviikkoisin kello 19–20 Asukaspuistossa
Juuso Heikkilä, Ilkka Lappeteläinen
Puuppelit
keskiviikkoisin kello 18–19 Asukaspuistossa
Saaga Auvinen, Anna Salonen
Istuvat alpakat
keskiviikkoisin kello 19–20 Makasiinilla
Antti Vuorenmaa, Saku Laakkonen
Virta-ankat
torstaisin kello 19.15–20.15 Makasiinilla
Meri Heinonen
Basiliskit
keskiviikkoisin kello 18.30–20 Asukaspuistossa
Eveliina Pääkkö
Supikoirat
keskiviikkoisin kello 20–21 Makasiinilla
Oliver Uusitalo
Vompatit
maanantaisin kello 20–21 Makasiinilla
Anni Lehikoinen
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