Partiolippukunta

Mankkaan Eräsudet

Toimintakertomus vuodelta 2003
Vuoden aikana Mankkaan Eräsusien hallituksella (PJN) oli 12 kokousta. Lippukuntalehti
Mesikämmen ilmestyi neljä kertaa, (Mankkaan Eräsusien virallinen tiedotuslehti). Kokoukset olivat
joka keskiviikko klo 18-21, paitsi kesä- ja heinäkuussa. Tyttölauma kokoontui kello 18-19,
poikalauma kello 18-19, tyttövartio kello 19-20 ja poikavartio 19-20. Johtajaneuvosto (PJN),
vaeltajat ja vanhempainneuvosto kokoontuivat kello 20-21. Jäsenistöä oli vuoden aikana 61, joista
aktiivisia 43.
Hallituksen jäseniksi valittiin edellisessä vuosikokouksessa (2002) Suvi Attila (jäsenrekisterin
hoito), Sofia Virtanen (rahastonhoitaja), Asko Ahtiluoto (hallituksen jäsen), Laura Valli (hallituksen
jäsen) ja Jarmo Heinonen (pj. ja siht.), varajäseniksi Antti Vuorela (lippukuntalehti ja lpk:n
kotisivut), Henri Järvisalo (kalustonhoitaja) ja Jussi Asikainen. Tapiolan seurakunnasta tuli vuoden
2003 alusta Mankkaan Eräsusien taustayhteisö. Mankkaa Seura oli ollut Mankkaan Eräsusien
taustayhteisö perustamisvuodesta lähtien (1994).
Vuosikokous pidettiin 26.2.2003 Mankkaan Väentuvalla. Seuraavassa PJN:ssä päätettiin hallituksen
tehtäväjaoksi seuraava. Puheenjohtaja (lpkj) Jarmo Heinonen, Suvi Attila sihteeri, Henri Järvisalo
kalustonhoitaja, Sofia Virtanen rahastonhoitaja ja Antti Vuorela tiedotuspäällikkö. Suvi Attilalle
lisäksi vastuu jäsenrekisteristä. Varajäseniksi pyydettiin Tuulikki Seppälä, Jenni Asikainen, Jussi
Asikainen ja Henri Järvisalo.

Tapahtumia ja toimintaa
Mankkaa Seuran lehdessä oli kevään lopussa juttu Mankkaan Eräsusista, Hannu Santasalon
kirjoittamana.
16.-18.5.2003 oli lippukunnan retki Myllyjärvelle. Mukana 22 jäsentä. Riihitettiin II ja III luokan
merkkejä.
Espoon Nuorisoasiainkeskus myönsi anomuksesta helmikuussa Kattilaniemen leirikeskuksen
lippukunnan kesäleiripaikaksi 9.-13.6.2003. Kuukautta myöhemmin Nuorisoasiainkeskus perui,
paikka ja aika menivät Nuorisoasiainkeskuksen omalle porukalle.
Kesäleiri pidettiin Myllyjärvellä 9.-13.6.2003, joka saatiin varattua Espoon Partiotuen (EPT) kautta
neljänteen PJN:ään mennessä (23.4.). Lippukunnan kesäleirisuunnitelmien muututtua ja
alkuperäisen leiripaikan kaaduttua, vaelluksesta Saariselälle luovuttiin. Kesäleirillä oli 32 henkilöä
ja leiri onnistui erittäin hyvin. Mankkaan Eräsusia pyydettiin tekemään Global Forumia varten
Nuuksion eräpolku 13.6.2003. Paikalle tuli bussilastillinen englantia puhuvia kansainvälisiä

vieraita. Eräpolku toteutettiin vaeltajaryhmän voimin kesäleirin viimeisenä päivänä, siirtymällä
Myllyjärveltä Haukkalammen luontopolulle (autolla 40 km päähän). Lippukunta sai osallistujilta
kehuja polusta (paistettiin lettuja, heitettiin heittoliinaa ja pelattiin mölkkyä).
Lippukuntalaisilla oli mahdollisuus tehdä oma puukko tuppineen, osallistumalla kurssille. Antti
Vuorela ja Sofia Virtanen osallistuivat. Kalustonhoitaja Henri Järvisalo merkitsi lippukunnan
varusteet sinisellä maalilla ja MES tunnuksella.
Uusia jäseniä otettiin virallisesti vastaan 20.8. kello 18-19.oo. Ilmoitus oli Länsiväylässä. Syksy
alkoi lippukunnan yhteisellä Valborg purjehduksella.
Itsenäisyyspäivän lipunnostoon Kulttuuriaukiolla osallistui 10 Eräsutta. Osa osallistui myös
Tapiolan kirkon itsenäisyyspäivän jumalanpalvelukseen. Lippukunnan joulujuhla pidettiin
11.12.2003 Mankkaan yläasteen ruokalassa. Paikalla 31 henkilöä.

Partiotaitokisat ja kurssitukset
Tuulikki, Alex ja Satu kävivät EPT:n syksyllä järjestämän vartiojohtajakurssin. Heinä oli mukana
kouluttamassa. Vartiojohtajakurssin käyneet liitettiin Eräsusien PJN:n jäseniksi.
Joka syksyisessä partiotaitokisassa, Espoon Punasessa olivat kisaamassa Alex, Tuulikki, Jenni ja
Satu. Sofia oli rastilla. Pinkistä, sudenpentujen kisasta Sofia ja Suvi kertoivat, että satoi ja Eräsusien
sudenpennut pärjäsivät hyvin.
Mankkaan Eräsusien toiminta on ollut erittäin partiomaista. Mankkaan ainoana partiolippukuntana
Eräsudet ovat ottaneet aktiivisesti osaa toimintaan.

Varainhankinta ja isot tarvikeostot
Lippukunta myi vappupalloja omille jäsenilleen. Joulumyyjäiset oli 28.11.2003 Tapiolan kirkolla;
tuotto 321 euroa. Suvi hoiti lippukunnan karkki- ja keksimyynnin, laatikoina 360.
Adventtikalenterivastuu oli Sofialla, kalentereita oli jaossa 300 kpl. Tapiolan srk myönsi
perusavustuksen 253 euroa. (Ensimmäinen suora raha-avustus lippukunnan historiassa.)
Lippukunta teetätti lippukunnan lipun Helsingin lipputehtaalla; tilattiin mukaan myös lipun tanko,
kuljetus-pussi ja kärkimerkki. Kesäleiriä varten ostettiin Partioaitasta yksi 10 hengen sotilasteltta.
Vanhempainneuvosto kokoontui 17.9. Vanhempainneuvoston puheenjohtajana jatkaa Ritva "Rippe"
Asikainen. Paikalla oli viisi vanhempaintoimikunnan aktiivia. Vanhempainneuvosto järjesti
koristelun ja ruokatarjoilun lippukunnan pikkujouluissa Mankkaan yläasteen ruokasalissa ja
valmisteli vuonna 2004 pidettyä 10-vuotisjuhlaa.

