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Partiolippukunta

Mankkaan Eräsudet ry

Toimintakertomus vuodelta 2006
Mankkaan Eräsusille vuosi 2006 oli jälleen aktiivinen toimintavuosi. Syksyllä otettiin lisää jäseniä
vanhoihin ryhmiin ja perustettiin uusi tyttövartio sekä vaeltajaryhmä. Lippukunnan jäsenmäärä
kasvoi vuoden aikana 86 jäseneen.
Ryhmät kokoontuivat viikoittaisiin kokouksiin, ja lippukunnan vuotta ryhmittivät lukuisat
tapahtumat. Tärkeimpinä mainittakoon keväällä ja syksyllä järjestetyt perinteiset lippukuntaretket,
kuten myös kevät- ja joulujuhla. Kesällä Mankkaan Eräsudet järjestivät Lapin vaelluksen ja
osallistuivat Tapiolan alueen lippukuntien yhteiselle Ranta 06 –kesäleirille. Eräsudet osallistuivat
myös muun muassa Mankkaan alueen yhteisen joulutapahtuman ja Tapailun järjestämiseen.
Vuoden kruunasi lippukunnan joulujuhla johon osallistui yli 110 eräsutta ja vanhempaa.

1. Yleistä
1.1. Lippukunta
Partiolippukunta Mankkaan Eräsudet on perustettu vuonna 1994 ja lisätty yhdistysrekisteriin
vuonna 2005. Lippukunnan toiminta-alue on Espoon Mankkaa. Mankkaan Eräsusien taustayhteisö
on Tapiolan Seurakunta.
Lippukunta on Espoon Partiotuki ry:n jäsen, ja kuuluu Pääkaupunkiseudun Partiolaiset ry:n kautta
Suomen Partiolaiset - Finlands Scouter ry:hyn. Mankkaan Eräsusista käytetään lyhennettä MES.
1.2. Jäsenet
Mankkaan Eräsusilla oli vuoden lopussa 86 jäsentä, joista tyttöjä oli 48 ja poikia 38. Jäsenistö
jakautuu seuraavasti: sudenpentuja 21 tyttöä ja 16 poikaa, vartiolaisia 10 tyttöä ja 10 poikaa,
vaeltajia 8 tyttöä ja 7 poikaa, ja johtajia 9 tyttöä ja 5 poikaa.
Jäsenmäärä kasvoi vuoden aikana mukavasti uusien jäsenien ottamisen myötä. Jäsenmäärä vuoden
lopussa oli 18 jäsentä suurempi kuin vuotta aikaisemmin.

2. Toiminta
2.1. Partio-toiminta
Vuoden 2006 aikana Mankkaan Eräsusissa on toiminut kaksi sudenpentulaumaa, viisi eri vartiota
sekä yksi vaeltajaryhmä. Kaikki ryhmät suorittivat ikäkautensa mukaista Suomen Partiolaisten
partio-ohjelmaa viikoittaisissa kokouksissa.
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Kokouksia pidettiin keskiviikkoisin Mankkaan Väentuvalla. Kokoukset alkoivat keväällä 11.1. ja
loppuivat 24.5. Ryhmät kokoontuivat keväällä seuraavasti: poikavartio Ahmat ja tyttövartio
Nokkaeläimet kello 17-18, poikalauma Kirput ja tyttölauma Possut kello 18-19, poikavartio
Vesipuhvelit ja tyttövartio Mahtimurmelit kello 19-20. Johtajisto kokoontui kello 20-21.
Syksyllä kokouksia oli 23.8–13.12. Syksyllä perustettiin uusi tyttövartio Puumat joka kokoontui
kello 19-20. Vanhimmista vartioista Mahtimurmeleista ja Vesipuhveleista muodostettiin uusi
vaeltajaryhmä, joka alkoi kokoontua kello 20-21. Tyttösudenpenturyhmä sai paljon uusia jäseniä ja
vaihtoi nimensä Laiskiaisiksi.
2.2. Retki-, leiri- ja vaellustoiminta
Mankkaan Eräsudet järjestivät keväällä ja syksyllä perinteiset lippukuntaretket. Kevään
lippukuntaretkelle 5-7.5. osallistui 6 johtajaa, 15 vartiolaista ja 3 sudenpentua. Syksyn
lippukuntaretkelle osallistui 9 johtajaa, 7 vartiolaista, 18 sudenpentua ja 4 vaeltajaa.
Muita retkiä järjestettiin seuraavasti: Sudenpentulauma Possut järjesti kämppäretken 29-30.4.
Mukana 3 sudenpentua ja 2 johtajaa. Vaeltajat järjestivät retken 29-30.9. Mukana 5 vaeltajaa ja 1
johtaja.
Helmikuussa Eräsusista osallistui Espoon Partiotuen Vinkuli-talvileirille kaksi johtajaa.
Kesällä Eräsudet osallistuivat Tapiolan alueen lippukuntien yhteiselle Ranta -06 kesäleirille.
Mukana 8 sudenpentua, 11 vartiolaista ja 8 johtajaa, yhteensä 27 eräsutta.
Eräsudet järjestivät johtajiston lapinvaelluksen Urho Kekkosen kansallispuistoon 27.7-2.8.
Vaellukselle osallistui 9 johtajaa.
2.3. Koulutustoiminta
Mankkaan Eräsudet kouluttivat johtajistoaan vuoden 2006 aikana Pääkaupunkiseudun Partiolaiset
ry:n järjestämillä kursseilla seuraavasti: Partionjohtaja-peruskurssille osallistui 4 johtajaa,
laumanjohtajakurssille 3 johtajaa, lippukunnanjohtamiskurssille 1 johtaja ja valtermannikurssille 1
johtaja.
2.4. Kilpailutoiminta
Partiotaitokilpailu Espoon Punaseen 16-17.9. osallistui Ahmat-vartio, mukana 5 vartiolaista ja yksi
johtaja. Ahmat sijoittuivat sarjassaan kolmanneksi. Päiväkilpailu Hiipivään Haamuun 5.11.
osallistui 2 johtajaa.
Mankkaan Eräsudet olivat mukana järjestämässä Tapailu –partiokilpailua Tapiolassa 7.10. Eräsudet
järjesti tapahtumaan yhden rastin, mukana järjestämässä oli 7 johtajaa. Kilpailuun myös osallistui
20 eräsutta
2.5. Muu toiminta
Mankkaan Eräsusien kevätjuhla järjestettiin 24.5. Mankkaan Väentuvalla. Joulujuhla järjestettiin
13.12. Mankkaan Makasiinissa. Joulujuhla oli erittäin suosittu, tapahtumaan osallistui yli 110
eräsutta ja vanhempaa.
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Eräsudet olivat mukana järjestämässä Mankkaan joulutapahtumaa 3.12. yhdessä Mankkaa-Seuran,
Tapiolan seurakunnan ja Espoon Ladun kanssa. Eräsudet osallistuivat myös itsenäisyyspäivän
lipunnostoon 6.12 Tapiolan kulttuuriaukiolla nostamalla yhden lipuista. Lippukuntalaisia oli
mukana itsenäisyyspäivän jumalanpalveluksessa Tapiolan kirkossa ja lippukunnan lippu oli mukana
lippukulkueessa.
2.6. Yhteistyötoiminta
Mankkaan Eräsudet tekivät vuonna 2006 runsaasti yhteistyötä muiden partiotoimijoiden kanssa.
Erityisen vilkasta oli yhteistyö Tapiolan alueen lippukuntien kanssa. Yhteisen Ranta -06 kesäleirin
innoittamana Eräsudet olivat vuoden lopussa aktiivisesti mukana perustamassa Tapiiri ry:tä
Tapiolan alueen lippukuntien yhteistyötä koordinoimaan. Eräsudet osallistuivat kaikkiin
aluetapaamisiin.
Eräsusilla oli edustus niin Pääkaupunkiseudun Partiolaisten kuin Espoon Partiotuen virallisissa
kokouksissa. Jarmo Heinonen valittiin Pääkaupunkiseudun Partiolaisten piirineuvostoon ja Antti
Vuorela hänen varajäsenekseen. Eräsudet olivat myös edustettuina muun muassa Espoon Partiotuen
järjestämissä lippukunnanjohtajatapaamisissa.
2.7. Tiedotustoiminta
Mankkaan Eräsusien tiedotuslehti Mesikämmen ilmestyi vuoden aikana 4 kertaa. Lehden
päätoimittajana ja taittajana toimi Antti Vuorela. Mesikämmenen tekoon osallistuivat kaikki johtajat
kirjoittamalla juttuja tapahtumista joiden järjestämisestä ovat vastanneet tai joihin ovat
osallistuneet. Lehden vuosikerta ilmoitettiin osallistumaan Pääkaupunkiseudun Partiolaisten
lippukuntalehtikilpailuun. Lehti on kopioitu Tapiolan kirkolla ja jaettu jäsenille kokouksissa tai
yhteisissä tapahtumissa.
Tiedotusta on lisäksi hoidettu kokouksissa jaetuilla tapahtumakohtaisilla lapuilla sekä aktiivisesti
lippukunnan sähköpostilistojen kautta. Vanhempien sähköpostilistalla on noin 100 vanhempaa, ja
tärkeistä tapahtumista on tätä kautta tiedotettu aktiivisesti suoraan vanhemmille.
Lippukunnan
internet-sivut
osoitteessa
www.lpk.partio.fi/papa/mes
palvelivat
myös
tiedotuskanavana. Sivuilla julkaistiin ajankohtaisia tiedotuksia ja päivittyvä toimintakalenteri.
Sivuilla julkaistiin myös lippukuntalehti Mesikämmenen numerot sekä kuvia tapahtumista ja sivut
palvelivat lippukunnan ulkoista viestintää.
Syksyllä Mankkaan Eräsudet hakivat uusia jäseniä mukaan toimintaan tiedottamalla Länsiväylässä
ja Mankkaan liiketilojen ja koulujen ilmoitustauluilla. Tiedotus onnistui hyvin, ja uusia jäseniä
saatiin mukavasti.

3. Toimintaympäristö
3.1. Hallinto
Mankkaan Eräsudet ry:n vuosikokous pidettiin 1.2.2006 Mankkaan Väentuvalla. Kokouksessa
valittiin hallituksen puheenjohtajaksi ja lippukunnanjohtajaksi Antti Vuorela. Muiksi hallituksen
varsinaisiksi jäseniksi valittiin Sofia Virtanen, Tuulikki Seppälä, Suvi Attila, Henri Järvisalo, Jussi
Asikainen ja Jarmo Heinonen. Varsinaisten hallituksen jäsenien varajäseniksi valittiin Jenni
Asikainen, Otto Liukkonen, Atte Liukkonen, Satu Heinonen, Minna Vääräniemi ja Alex Virtanen.
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Hallitus kokoontui aktiivisesti noin kuukauden välein, 12 kertaa toimikautensa aikana. Hallituksen
kokoukset toimivat lippukunnan päättävänä elimenä, ja kaikilla johtajilla oli osanotto-oikeus
kokouksissa. Hallituksen pöytäkirjat julkaistiin lippukunnan sisäisillä internet-sivuilla.
3.2. Vanhempainneuvosto
Mankkaan Eräsusien jäsenien vanhemmista koostuva vanhempainneuvosto tuki ansiokkaasti
lippukunnan toimintaa vuonna 2006 auttamalla lippukuntaa niin varainhankinnan järjestämisessä
kuin erilaisten tapahtumien tarjoiluissa.
3.3. Kokoontumistila
Mankkaan Eräsusien kokoontumistilana toimi vuonna 2006 Mankkaan Väentupa. Espoon kaupunki
luovutti Väentuvan maksutta Eräsusien käyttöön yhtenä iltana viikossa. Tila oli käytössämme
keskiviikkoisin kello 17-21.
3.4. Kalusto
Vuoden aikana hankittiin jonkin verran tarvikkeita lähinnä leiriä varten, ei merkittäviä kalustoostoja. Kalustoa säilytettiin Mankkaan Väentuvalla käyttöömme osoitetuissa kolmessa kaapissa ja
pihalla olevan varastorakennuksen varastohäkissämme.
3.5. Talous ja varainhankinta
Mankkaan Eräsusien taloudenhoitajana vuonna 2006 toimi Tuulikki Seppälä. Kaikki kulukuitit
hyväksytettiin lippukunnanjohtajalla ja päätökset hankinnoista tehtiin yhteisesti hallituksen
kokouksissa.
Vuonna 2006 Mankkaan Eräsudet ei saanut toiminta-avustuksia. Omatoimista varainhankintaa
harjoitettiin ahkerasti. Keväällä myytiin kevätkukkia, ja syksyllä kanervia yhteistyössä
vanhempainneuvoston kanssa. Vanhempainneuvosto järjesti myös buffetin Mankkaan
joulutapahtumassa, jossa myös vaeltajat järjestivät letunpaistoa. Tapiolan kirkon joulumyyjäisissä
Mankkaan Eräsusilla oli oma myyntipöytä. Suomen Partiolaisten joulukalentereita Mankkaan
Eräsudet myivät 400 kappaletta.

