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PÄÄKIRJOITUS

Älä vaihda
hyvää uuteen

K

yllä se vaihtamalla paranee, yrittää
todistaa Saunalahden mainos
televisiossa. Vai paraneeko?
Tilastoista selviää, että ostamme
nykyään enemmän tavaraa kuin koskaan. Keskivertokotitalous Suomessa
kuluttaa rahaa yli 35 000 euroa vuodessa – toki iso osa tästä menee pakollisiin kuluihin.
Haluaisitko ostaa kohta uuden takin, koska vanha alkaa olla jo pois
muodista? Käytätkö partiossa muovista ruokailuvälinesettiä, vaikka kaapista löytyisivät isoisän vanhat kenttäkeittoastiatkin? Ovatko kaikki kaverit
jo päivittäneet älypuhelimensa tämän
vuoden malliin?
Kun ihmisiltä kysyttiin 50 vuotta
sitten, miltä maailma näyttää vuonna 2015, monet kertoivat, että asumme vedenalaisissa kristallipalatseissa,
käymme töissä ja koulussa leijuvilla
autoilla ja saamme tarvittavan ravinnon vitamiinipillereistä. Todellisuudessa tänäkin aamuna heräsin puisesta talosta, söin kivikaudella keksittyä
leipää ja menin kouluun 1800-luvulla
keksityllä linja-autolla.
Onko elämäni siis ikävää ja kurjaa,
koska käytän antiikkista, päivittämä-

töntä teknologiaa? Enpä sanoisi.
Seuraavan kerran kun pohdit vaikkapa sen uuden takin ostamista, muista, ettei vanha tavara ole automaattisesti huonompi tavara. Onko uudessa
oikeasti jotain parempaa? Ehkäpä voisitkin lähteä vaatekaupan sijaan kirpputorille – tai vaikka tuunata vanhan
takkisi!
Sittenkin, jos esimerkiksi se uusi
älypuhelin on aivan selkeästi parempi
kuin vanha, ei kannata unohtaa, että
vanhakin on usein vielä täysin käyttökelpoinen. Älä ainakaan heitä sitä roskiin tai laita laatikon pohjalle! Pane se
vaikkapa nettiin myyntiin tai kierrätä
myymälässä.
Rahan lisäksi näillä neuvoilla säästyvät myös luonnonvarat. Partiolaiset
lupaavat rakastaa luontoa ja suojella
ympäristöä. Eikä ympäristöä tarvitse
suojella yksin: kirpputorin järjestäminen sopisi hyvin esimerkiksi jonkin
tarpojavartion ohjelmaan!
Juuso Heikkilä
päätoimittaja
juuso.heikkila@erasudet.fi
Kirjoittaja toimii myös lippukunnan hallituksen sihteerinä.
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MIELIPIDE
VOIMAJUOMAA

Drink for the Champions
TEKSTI SUPIKOIRAT

Useammalla kuin joka toisella partioretkellä on päivällishetken juomaksi tarjolla mehua. Mutta onko mehu partiolaisen
valinta?

K

aikkihan sen tietävät: mai- luut terveenä, etteivät ne murtuisi
to on hyvää. Se on myös metsässä vaeltaessa.
Valitettavasti maito on kuitenkin
nykypäivän valinta, sillä se
on erityisesti nuorten ja vielä erityi- syrjinnän kohteena partiossa sen tersemmin partiolaisten suosiossa. Jopa veysvaikutuksista huolimatta. Monil90 % partiolaisista valitsee kotona ja la partioretkillä ja -leireillä juodaan
koulussa maidon.
vain vettä tai E-koodeista koostuvaa
”mehuketta”.
Maidon hyö”Alkuleiristä
juodaan
maitoa,
Retkenjär jesdyt eivät rajoitu
loppuleiristä piimää.”
täjät perustelevat
kuitenkaan trentämän epäkohdan
dikkyyteen eivätkä makuun. Maito tekee ihmisestä maidosta aiheutuvilla haitoilla. Maikauniimman. Tämän selittää se, että to säilyy huonosti, ja kaatuneen maise on terveellistä, ja siten erityisen don siivoaminen on vaikeaa, minkä
hyödyllistä partiolaiselle. Maito pitää täytyy myöntää olevan täysin totta.
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Maidon ongelmat voidaan kui- maitojauhetta, tai puhtaalla asenteeltenkin ratkaista. Säilyvyysongelman la: alkuleiristä juodaan maitoa, lopvoi ratkaista esimerkiksi käyttämällä puleiristä piimää. █

Baarimestarit Kirsi ja Emil tarjoilemassa aivan kauhean sokeripitoisia virvoitusjuomia lippukuntaretkellä.

Voit lähettää oman mielipidekirjoituksesi Mesikämmenen toimitukseen osoitteeseen mesikammen@erasudet.fi.
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HENKILÖGALLERIA
Henkilögalleria-sarjassa julkaistaan eräsusien kirjoittamia
luonnehdintoja toisista lippukuntalaisista. Sarjalle on luvassa
jatkoa seuraavissa numeroissa!

Olzu Boe
Supikoirien ylväs johtaja, lippukuntamme suurin Boss, joka
johtaa myös Boss Juzoa. Oliver kykenee myös hankkimaan
gourmet-ruoat puskasta. Koko lippukunta selviäisi jopa
erämaasta jos Oliver ja hänen Subaru Foresterinsa olisivat
mukana.
#Armeijapuku
#SayYesToHilux
#Kani
Rakkaudella: Pasit
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Juzo
Juuso ei ole ainoastaan tämän lehden
päätoimittaja, vaan tämän lippukunnan
aktiivinen jäsen ja hyvä toveri (boss).
Juuso jaksaa aina panostaa ja huolehtia
omasta ja muiden ryhmistä, siksi pidämme Juzosta.
#SaveJuzo2015
#Juzonkaato
Rakkaudella: Pasit
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PUUHASIVU

1
2
3
4
5
6
7
8
9

1. Koivu on
2. Solmitaan kaulaan
3. Lentävä otus
4. Nuorimman ikäkauden jäsen
5. Salossa
6. Partio______
7. Käy partiossa
8. Voi ansaita partiossa
9. Sen avulla voi valaista

Saa mainetta ja kunniaa lähettämällä vastauksesi osoitteeseen mesikammen@erasudet.fi. Oikeat vastaukset
julkaistaan ensi numerossa.
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JAUHOPEUKALO

Pizzapohja
Näin teet onnistuneen pizzan pohjan:
✓ Tee pizzataikina
✓ Kaada se alumiinifoliolla vuorattuun uunipeltiin
✓ Totea, että taikina on liian kiinteää, ja lisää vettä
✓ Tasoita haarukalla
✓ Totea, että taikinaa on liian vähän, ja tee lisää ilman hiivaa
✓ Kaada uusi taikina pellille vanhan sekaan
✓ Laita taikina uuniin
✓ Ota taikina uunista. Taikinassa on kovettunut kuori
✓ Tee pizzataikina
✓ Kun pizza on valmis, huomaa, että pizza on erittäin
vaikea irroittaa foliosta.

Kuvituskuva (ei esitä pizzaa)
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Juorut

Tuoreimmat huhupuheet ja hauskimmat kaskut
Ville kaava
ilee itsestä
än lippuku
ar meijasta
nnanjohtaja
päästyään!
a

7.15,
Aamulla kolme ryhmäläistämme heräsivät kello
elle katkun muut vielä nukkuivat. He menivät salaa lamm
makuuivat
somaan usvaa. Sitten he menivät sisälle ja palas
oita.
pusseihinsa. Sitten he löysivät netistä hauskoja vide
ivät,
Sitten se tapahtui: He löysivät lammasvideon. He keks
He soitettä voisivat herättää muut lampaan määkimisellä.
ään
tivat sitä monta kertaa, ja lopulta muut heräsivät tekem
”Ei
n?”
ntää
aamupalaa. ”Miltä tuntui herätä lampaan määi
ehkä ollut paras kokemus.”

Oletko kuullut hyvän juorun?
Lähetä se Mesikämmenen toimitukselle!
eräsudet.fi/mesikämmen
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Ryhmät
Johtajien sähköpostiosoitteet ovat muotoa etunimi.sukunimi@erasudet.fi.
Sudenpennut (7–9 v.)
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
Seikkailijat (10–12 v.)
Naalit
keskiviikkoisin kello 17–18 Makasiinilla
Heidi Aarnio, Anni Lehikoinen
Hullut muulit
keskiviikkoisin kello 19–20 Asukaspuistossa
Juuso Heikkilä, Ilkka Lappeteläinen
Tarpojat (12–15 v.)
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, Maija Ryynänen
Samoajat (15–18 v.)
Basiliskit
Eveliina Pääkkö
Supikoirat
Tuomas Metsälä
Vompatit
Anni Lehikoinen

keskiviikkoisin kello 18.30–20 Asukaspuistossa
keskiviikkoisin kello 20–21 Makasiinilla
maanantaisin kello 20–21 Makasiinilla
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L I I T Y
ERÄSUSIEN
K I LTA A N
Eräsusien Kilta ry on lippukunnan tukiyhdistys. Kilta toivoo, että lippukunnan jokaisesta ryhmästä olisi ainakin yksi vanhempi edustajana
Killassa.
Ota yhteyttä:
12 kilta@erasudet.fi

