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PÄÄKIRJOITUS

Hauskaa tarkoituksella

P

artio-ohjelma, jonka mukaan
siis esimerkiksi kokoukset ja
retket suunnitellaan, nähdään
partiosta puhuttaessa usein päätavoitteena. Retket ja kokoukset ovat
onnistuneita, jos suoritettiin riittävä
määrä aktiviteetteja ja saatiin merkattua suoritukset kirjaan.
No, näinhän ei ole. Suurin edellytys – ja sen takia myös mielestäni tärkein tavoite – partiotoiminnalle on
se, että se on hauskaa. Jos toiminta
ei olisi hauskaa, kololla ja retkillä ei
edes kävisi partiolaisia. Yhtälailla kukaan ei myöskään olisi järjestämässä
partiota, jos se ei olisi kivaa.
Tämä ei tietenkään ole mitenkään
ristiriidassa partio-ohjelman kanssa.
Se on hyvä työkalu, sillä sen toteuttaminen ja asioiden opettelu on mahdollista tehdä hauskalla tavalla.
Yksi vuosia sitten kuulemani kuvaus partiosta kuuluu hauskaa tarkoituksella. Yhtä hyvin ja lyhyesti en
ole itse osannut partiotoimintaa kuvailla. Hauskaa voi pitää kavereiden
kanssa milloin vain, mutta partiossa
toiminta on kuitenkin suunniteltua

eikä epämääräistä sekoilua. Hauskanpitämisen ohessa tulee ihan oikeasti opittua taitoja, jotka opettavat
elämää varten.
Parhaimmillaan partiotoiminta on
niin hauskaa, että käy kuten itselleni
– partioura jatkuu pienestä sudenpennusta aina lippukunnanjohtajaksi saakka. Tulevana vuonna aion
päällimmäisenä pitää mielessä, että
partiotoiminnan on oltava hauskaa
kaikille, sudenpennusta aikuisiin.
Odotan tulevaa vuotta ja uutta
pestiä innolla. Haluan kiittää nykyistä lippukunnan hallitusta ja kaikkia johtajia hyvin hoidetusta työstä tähän asti. Johtajan saappaisiin
hyppääminen ei jännitä niin paljoa,
koska tietää saavansa taakseen lippukunnan, joka elää ja voi hyvin.
Antoisaa ja hauskaa uutta partiovuotta!
Partiovasemmalla,
Ville Vuorenmaa
Lippukunnanjohtaja 2016
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UUTISET

VUODENVAIHTEEN AIKATAULUT.

Syyskauden viimeiset kokoukset
pidettiin viikolla 49. Kokoukset alkavat jälleen viikolla 3, eli 18.–22.1.2016.
Kevään kokoukset jatkuvat aina viikolle 21 saakka.

UUSI POIKASUDENPENTURYHMÄ. Vuodenvaihteessa Mankkaan Erä-

susissa aloittaa uusi poikasudenpenturyhmä. Ryhmän johtajina toimivat Alex
Virtanen ja Mika Orpana. Ryhmä kokoontuu Mankkaan Makasiinilla torstaisin kello 18.00–19.00. Ensimmäinen kokous on tarkoitus pitää 14.1.2016.

MUUTOKSIA HALLINNOSSA.

Lippukunnan sääntömääräisessä syyskokouksessa 25.11.2015 valittiin uusia toimihenkilöitä. Lippukunnanjohtajana
vuonna 2016 aloittaa Ville Vuorenmaa. Hallituksessa jatkavat Satu Heinonen, Suvi Attila ja Juuso Heikkilä. Uusia hallituksen jäseniä ovat Antti Vuorenmaa, Ilkka Lappeteläinen ja Atte Pohjanmaa.
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KYMPPI-VIMMA 13.–15.11.

Hyvää syntymäpäivää, Vimma!
TEKSTI & KUVA VOMPATIT

Vimma on Espoon Partiotuen samoajille järjestämä viikonloppuretki. Tänä syksynä tapahtuma suuntasi Turkian Lintukodon leirikeskukseen Haminaan. Koska kyseessä oli järjestyksessä jo kymmenes Vimma, teemana olivat eri juhlat.

P

erjantaina lähdimme bussilla
kohti Haminaa ostettuamme
Kierrätyskeskuksesta
kymmenennen Vimman juhlateeman mukaisesti pienet vaihdettavat
synttärilahjat. Bussimatkalla meitä
viihdyttivät bussiemännät, jotka pitivät bussichattia, eli lukivat ääneen
tekstarilla lähetettyjä juoruja ja treffi-ilmoituksia. Bussimatkalla saimme myös tehtäväksi keksiä ryhmissä
johonkin joululauluun uudet sanat.
Illalla vietettiinkin joulua: esitimme
uudet versiot tutuista joululauluista
ja saimme iltapalaksi joulutorttuja,
pipareita ja glögiä.
Lauantai alkoi synttärikutsuilla, eli
aamupalaksi oli voileipiä, kakkua ja
keksejä. Samalla vaihdoimme myös
Kierrätyskeskuksesta ostettuja lahjoja. Synttäreistä selvittyämme olivat vuorossa polttarit, joissa joim6

me hyvin paljon… vettä. Heitimme
sitä myös hieman toistemme päälle.
Polttareiden jälkeen oli vappunaamiaisten aika. Vappu alkoi ilmapallonpuhalluskisalla, ja ilmapalloja
pääsimme useammillakin rasteilla
rikkomaan. Saimme myös kiinnittää vappupupun kadonneen hännän
ja pelata tuolileikkiä. Rastien välissä
söimme vapputeemaisesti nakkeja,
perunasalaattia ja munkkeja.
Vapun hulinoiden jälkeen pääsimme viettämään vauvajuhlia. Pojat
menivät saliin juhlimaan söpöissä
vaatteissa ja tytöt pääsivät saunalle
rentoutumaan saunomisen, kasvonaamioiden ja manikyyrin merkeissä.
Pian tämän jälkeen synkkä pimeys

”Möröt olivat hyvin piilossa

ja vaikeita ottaa kiinni.”

Mesikämmen 4/2015
alkoi laskeutua ja oli halloweenin
aika. Ensin veistimme upeat halloweenkurpitsat (=vesimelonit) ja sen
jälkeen lähdimme synkkään ja myrskyiseen yöhön etsimään karanneita
mörköjä. Möröt olivat hyvin piilossa
ja vaikeita ottaa kiinni, mutta lopulta
kaikki möröt palautettiin omistajalleen.
Halloweenin jälkeen oli aika vaihtaa ykköset ylle ja mennä illallisjuhliin. Juhlien aikana syötiin kolmen
ruokalajin ateria, laulettiin hyvin
monta laulua ja nähtiin jopa yhdet
häät. Illallisjuhlista lähdimme vaihtamaan päällemme festarivaatteet,
maalasimme ihomme uv-maaleilla
ja laitoimme leit kaulaan. Festarit alkoivat lavatansseilla, jatkuivat mm.
Provinssirockilla, Blockfesteillä ja
lopuksi Weekend-festareilla. Tässä
välissä myös vuosi vaihtui (ei oikeasti, vielä on vuosi 2015) värikkäiden
ilotulitusten ja tähtisadetikkujen loisteessa. Festarikekkereiden jälkeen oli
saunomista ja noin kolmelta aamuyöstä pääsimme vihdoin unten maille.

Sunnuntaina oli herkullinen
brunssi, jonka jälkeen siivosimme,
pakkasimme ja odottelimme busseja. Yhden aikaan olimme valmiina
lähtemään kohti Espoota. Taas kuulimme bussichatin juoruja, ja bussiemännän (tai -isännän) puhelin ei
edes kestänyt koko matkaa vilkasta
keskustelua siitä, mikä on Espoon
paras kaupunginosa. ☐

Vompatit upeissa naamiaisasuissan.
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Samoajaexplo 23.–25.10.
TEKSTI VOMPATIT

P

erjantaina lähdimme junalla
kohti Riihimäkeä samoajaikäisten suurimpaan tapahtumaan SamoajaExploon, jossa osa
Eräsusista oli jo toista kertaa. Perillä
majoituttuamme
majoituskoulullamme lähdimme uimahalliin, jossa järjestettiin allasbileet. Illalla oli
muutakin vapaaehtoista ohjelmaa:
esimerkiksi meidän koulumme pihalla laulettiin suomipoppia.
Lauantai alkoi aamupalan jälkeen
ExploTaskuilla, joista oli saanut valita mieleistään ohjelmaa lähes koko
päiväksi. Kaikki Vompatit osallistuivat pakolaiskeskusteluun, selvittivät
tiensä ulos Nörttiluolasta aktiviteetissa nimeltä Escape Room, takoivat
itselleen huivimerkit ja pelasivat erilaisia pallopelejä. Pallopeleissä pelasimme kaupunkisotaa, kuplafutista
ja lacrossea. Aluksi meillä oli kivaa,
mutta kuplafutiksessa Kata sai aivotärähdyksen lyötyään päänsä seinään, kun joku taklasi kuplattoman
Katan seinää vasten. Onneksi Katariina selvisi elossa, eikä häneen jäänyt
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pysyviä vammoja. Taskujen jälkeen
rentouduimme hetken majoituskoulullamme ja valmistauduimme
tulevaan ExploHelma/ExploKaulus ohjelmaan. Kyseessä oli siis perinteiset lauantai-illan bileet, joissa
pääsi bailaamisen lisäksi myös mm.
keilaamaan ja laulamaan karaokea.
Pippaloiden pääesiintyjä ei meitä valitettavasti aivan miellyttänyt, mutta
onneksi toinen dj soitti parempaa
musiikkia ja mekin pääsimme vähän
tanssimisen makuun.
Sunnuntaina oli ohjelmassa pakkaamista, siivoamista sekä ExploExpo, jossa kierreltiin esimerkiksi
ensi vuoden Roverwayn ja Roihun
pisteitä. Virittelimme myös muutaman muun Espoolaisen toverin
kanssa itsellemme karaoken ihanalle
lepopisteelle, jossa makoilimme kauniissa kasassa. Explon loputtua menimme syömään hampurilaisia tunnetun pikaruokaketjun Riihimäen
ravintolaan, jonka jälkeen lähdimme
junalla kohti Helsinkiä.
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Puuppelien retki

P

erjantaina saavuimme retkikämpälle Saab-tien lähelle.
Saavuttuamme Anna sytytti
takan ja savutti koko paikan. Pakenimme yläkertaan savua. Iltapalalla
pakotimme Saagan syömään juusto–kurkku–hillo-pannarin ja kermavaahtoa – ja paljon.
Lauantaina nostimme lipun ainakin sata kertaa, ja Anna näytti erittäin mäyrältä. Emma ja Mimi epäonnistuivat tiskaamisessa, ja koko
mökin ympärys oli vaahdossa. Fairy
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oli loppu.
Huijasimme Annaa ja Saagaa uskomaan, että olimme rikkoneet ruohonleikkurin. Anna sanoi osaavansa
korjata sen. Olimme myös matoja ja
pakotimme Saagan syömään hopeatoffeen.
Sunnuntaina edessä oli katastrofi.
Tuli tiskausongelmia, ja koko keittiö
tulvi saippuassa.
Luovuustarpon ohella Puuppelit
rakensivat kävyistä ja lehmistä veneitä.
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Juorut

Tuoreimmat huhupuheet ja hauskimmat kaskut
Hyvää syntymäp

äivää Ville!

Oletko kuullut hyvän juorun?
Lähetä se Mesikämmenen toimitukselle!
eräsudet.fi/mesikämmen
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Ryhmät
Johtajien sähköpostiosoitteet ovat muotoa etunimi.sukunimi@erasudet.fi.
Ryhmätiedot ovat saatavilla Internetissä: http://www.erasudet.fi/ryhmat/
Lumikot
torstaisin kello 17–18 Makasiinilla
Hanna Järvisalo ja Laura Kivelä
Lumileopardit
keskiviikkoisin kello 17–18 Asukaspuistossa
Viivi Miettinen, Elina Heikkilä ja Emma Perttilä
Sudet
keskiviikkoisin kello 18–19 Makasiinilla
Antti Vuorela, Jarmo Heinonen, Henri Järvisalo
Harmaakarhut
maanantaisin kello 18–19 Makasiinilla
Emil Lehmonen ja Timo Takala
Naalit
keskiviikkoisin kello 17–18 Makasiinilla
Heidi Aarnio ja Anni Lehikoinen
Hullut muulit
keskiviikkoisin kello 19–20 Asukaspuistossa
Juuso Heikkilä ja Ilkka Lappeteläinen
Puuppelit
keskiviikkoisin kello 18–19 Asukaspuistossa
Saaga Auvinen ja Anna Salonen
Istuvat alpakat
keskiviikkoisin kello 19–20 Makasiinilla
Saku Laakkonen, Oliver Uusitalo ja Antti Vuorenmaa
Virta-ankat
torstaisin kello 18–19.30 Makasiinilla
Meri Heinonen
Basiliskit
keskiviikkoisin kello 18.30–20 Asukaspuistossa
Eveliina Pääkkö
Supikoirat
keskiviikkoisin kello 20–21 Makasiinilla
Tuomas Metsälä
Vompatit
maanantaisin kello 19–20 Makasiinilla
Katariina Kuusisto
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