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Partiolippukunta
Mankkaan Eräsudet ry

Toimintakertomus vuodelta 2008
Mankkaan Eräsusille toimintavuosi 2008 oli jälleen aktiivinen toiminnan kannalta. Syksyllä
siirryttiin useimpien ryhmien kohdalla partion uusiin ikäkausiohjelmiin sekä perustettiin uusi
sudenpenturyhmä ja seikkailijaryhmä. Lippukunnan jäsenmäärä jatkoi kasvuaan ja vuoden 2008
lopussa se oli jo 101 jäsentä.
Ryhmät kokoontuivat viikoittain Mankkaan Makasiinilla ja lippukunnan toimintavuoteen kuului
monia retkiä ja yhteisiä tapahtumia, kuten lippukuntaretket syksyllä ja keväällä, joille osallistui
huomattava osa jäsenistä. Joulujuhla ja toista kertaa järjestetty yrjönpäivänjuhla kokosivat kumpikin
noin 80 eräsutta ja vanhempaa. Kesällä osallistuttiin piirileiri Aihkille 37 eräsuden voimin ja
syksyllä kokoonnuttiin uusien jäsenten kanssa lupauksenantoon Seurasaareen. Tehtiin myös
yhteistyötä muiden Tapiolan alueen lippukuntien kanssa järjestämällä yhteinen riihitys, sekä
osallistuttiin järjestelyissä useisiin muihin tapahtumiin.

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. Mankkaan Eräsusista käytetään lyhennettä MES.
Mankkaan Eräsudet ry on Pääkaupunkiseudun Partiolaiset ry:n, Espoon Partiotuki ry:n ja Tapiolan
alueen partiolaiset Tapiiri ry:n jäsen. Pääkaupunkiseudun Partiolaiset ry:n kautta lippukunta kuuluu
Suomen Partiolaiset - Finlands Scouter ry:hyn.
1.2. Jäsenet
Mankkaan Eräsusilla oli vuoden 2008 lopussa 101 jäsenrekisteriin merkittyä jäsentä.
Jäsenmäärä oli vuoden lopussa 7 jäsentä suurempi kuin vuotta aikaisemmin.
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2. Toiminta
2.1. Partio-toiminta
Vuoden 2008 aikana Mankkaan Eräsusissa on toiminut koko vuoden kaksi sudenpentulaumaa, ja
keväällä vanhan ohjelman mukaisesti 3 eri vartiota sekä yksi vaeltajaryhmä.
Syksyllä aloitti toimintansa yksi uusi sudenpentulauma, sekä uusien ikäkausiohjelmien mukaisesti
uusi seikkailijaryhmä, 2 tarpojaryhmää, samoajaryhmä sekä uusi vaeltajaryhmä. Kaikki ryhmät
suorittivat ikäkautensa mukaista Suomen Partiolaisten partio-ohjelmaa viikoittaisissa kokouksissa.
Kokouksia pidettiin viikoittain tiistaisin ja keskiviikkoisin Mankkaan Makasiinilla. Kokoukset
alkoivat keväällä 8.1. ja loppuivat 21.5. Syksyllä kokoukset alkoivat 19.8. ja loppuivat 10.12.
Ryhmät kokoontuivat vuoden aikana seuraavasti: Keskiviikkoisin poikalauma Kirput kello 17-18,
tyttölauma Laiskiaiset kello 18-19 ja poikavartio Mangustit 19-20 keväällä ja syksyllä seikkailijaryhmä Pingviinit kello 19-20. Keväällä tiistaisin tyttövartio Puumat kello 18-19 ja toinen tyttövartio
Nokkaeläimet kokoontui kello 19-20 sekä vaeltajat kokoontuivat kello 17-18. Syksyllä tiistaisin
kokoontui sekalauma Tiikerit kello 18-19, tyttötarpojaryhmä Puumat ja poikatarpojaryhmä
Mangustit kello 19-20 sekä samoajaryhmä Mankofantit kello 20-21. Johtajisto kokoontui
sunnuntaisin kello 18.
Johtajistolle järjestettiin tulevaisuuden suunnittelu piknik 25.5. johon osallistui 10 johtajaa.
2.2. Retki-, leiri- ja vaellustoiminta
Mankkaan Eräsudet järjestivät keväällä ja syksyllä perinteiset lippukuntaretket. Kevään
lippukuntaretki järjestettiin Nuuksiossa Lärkansissa 7.-9.3. Retkelle osallistui 38 eräsutta joista 15
sudenpentua, 11 vartiolaista ja 12 vaeltajaa/johtajaa.
Syksyn lippukuntaretki järjestettiin Inkoossa Kavalahdessa Lassilassa 17.-19.10. Osallistujia oli
yhteensä 34, joista 9 johtajaa ja 25 sudenpentua, seikkailijaa ja tarpojaa.
Muita retkiä järjestettiin seuraavasti: Vartio-osaston retki järjestettiin 11-13.4. osallistui 12
vartiolaista ja 5 johtajaa. Tyttötarpojaryhmä Puumat järjesti retken Piilopirtissä 5.-6.9. jolle
osallistui 4 tarpojaa ja 2 johtajaa. Samoajat järjestivät retken 6.-7.9. joka pidettiin Piilopirtissä,
Nuuksiossa ja osallistujia 6 samoajaa. Laiskiaisten retki järjestettiin Korvenkolkassa, Nuuksiossa
19.-20.9. Osallistui 10 sudenpentua ja 2 johtajaa. Tiikerit järjestivät päiväretken, osallistui 4
sudenpentua ja 2 johtajaa. Johtajisto järjesti suunnitteluretken Nuuksioon, Piilopirttiin 18.-20.1.,
osallistujia 9 johtajaa. Johtajisto järjesti myös melontaretken 27-29.6. jolle osallistui 8 johtajaa.
Eräsudet osallistuivat myös kesällä järjestetylle piirileiri Aihkille yhteissavussa Tellervoisten ja
Hakasiskojen kanssa. Eräsusista paikalla oli 15 vartiolaista, 14 sudenpentua ja 8 johtajaa, yhteensä
37 eräsutta.
Eräsudet olivat mukana järjestämässä Tapiolan alueen yhteistä vartiolaisten luokkasuorituksia
mittaavaa riihitystä 16-18.5, Eräsusista osallistui 3 vartiolaista ja 3 johtajaa. Tapiirin johtajavaellus
järjestettiin 3-5.9. Eräsusista osallistui 1 johtaja.
2.3. Koulutustoiminta
Koulutimme johtajistoamme vuoden aikana Pääkaupunkiseudun Partiolaiset ry:n
järjestämillä kursseilla seuraavasti: Partionjohtaja-peruskurssille osallistui 2 johtajaa ja Ensiapu 1kurssille 3 johtajaa sekä lippukunnanjohtamiskurssille osallistui 1 johtaja.
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Lisäksi 1 johtaja osallistui illan mittaiseen talouskoulutukseen ja 1 johtaja osallistui
koulutusvastaavien iltaan. Lisäksi vierailtiin partioasemalla ohjelmauudistusiltana 10.4. 5 johtajan
voimin.
2.4. Kilpailutoiminta
Partiotaitokilpailu Espoon Punaseen 20.-21.9. Eräsusista osallistui 1 johtaja. Päiväkilpailu
Hiipivään Haamuun 2.11. Eräsusista osallistui kaksi ryhmää; poikatarpojaryhmä Mangustit ja
johtajista koostunut sekaryhmä, yhteensä Eräsusia osallistui 3 tarpojaa ja 4 johtajaa.
Pinkki järjestettiin 12.10. Eräsudet järjestivät oman rastin, jota järjestelemässä oli 3 johtajaa.
Tapailu-partiotaito kilpailu järjestettiin 27.10. Eräsusilla oli oma rasti, jonka toteutukseen osallistui
3 tarpojaa ja 3 johtajaa.
2.5. Muu toiminta
Mankkaan Eräsusien yrjönpäiväjuhla järjestettiin 23.4. Osallistujia oli arviolta yhteensä 80, joista
18 sudenpentua, 15 vartiolaista ja 9 johtajaa sekä muita vieraita n. 40.
Mankkaan Eräsusien joulujuhla järjestettiin 17.12. Paikalla oli noin 80 eräsutta ja vanhempaa.
Eräsudet järjestivät lupauksenantotilaisuuden Seurasaaressa 28.9. Paikalla oli 4 johtajaa, sekä
arviolta 15 muuta lippukuntalaista ja 25 perheenjäsentä.
Eräsudet osallistuivat Pääkaupunkiseudun Partiolaisten partioparaatiin 27.4. Mukana oli 10
Eräsutta: 1 sudenpentu, 4 vartiolaista ja 5 johtajaa.
Eräsudet osallistuivat Tapiolan kirkon joulumyyjäisiin 22.11. Paikalla oli 6 johtajaa.
Eräsudet olivat mukana järjestämässä Mankkaan syysriehaa yhdessä Mankkaan-Seuran kanssa 31.8.
Järjestelyihin osallistui 5 johtajaa.
Eräsudet olivat mukana järjestämässä Mankkaan joulutapahtumaa 30.11. ja yhdessä Mankkaaseuran, Tapiolan seurakunnan ja Espoon Ladun kanssa, osallistui 3 johtajaa.
Eräsudet osallistuivat myös itsenäisyyspäivän lipunnostoon 6.12 Tapiolan kulttuuriaukiolla.
Lippukuntalaisia oli mukana itsenäisyyspäivän jumalanpalveluksessa Tapiolan kirkossa ja
lippukunnan lippu oli mukana lippukulkueessa, osallistui 1 seikkailija, 1 tarpoja ja 3 johtajaa.
2.6. Yhteistyötoiminta
Mankkaan Eräsudet teki vuonna 2008 yhteistyötä muiden Tapiolan alueen lippukuntien
kanssa ja osallistui Tapiolan alueen partiolaiset Tapiiri ry – nimisen yhdistyksen järjestämiin
tapahtumiin. Eräsusilla oli edustaja yhdistyksen hallituksessa.
Jarmo Heinonen jatkoi Pääkaupunkiseudun Partiolaisten piirineuvostossa ja Antti Vuorela hänen
varajäsenenään piirin syyskokoukseen asti. Syyskokouksessa Jarmo Heinonen valittiin
jatkokaudelle Pääkaupunkiseudun Partiolaisten piirineuvostoon.
Eräsudet olivat myös edustettuina muun muassa Espoon Partiotuen järjestämissä
lippukunnanjohtajatapaamisissa sekä aluetapaamisissa. Eräsusien lippukunnanjohtaja Suvi Attila
edusti Mankkaan Eräsusia Pääkaupunkiseudun Partiolaisten LPK2020-seminaarissa, joka pidettiin
1.-2.3. Lisäksi Eräsusilla oli edustaja Espoon Eldiksessä.
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2.7. Tiedotustoiminta
Mankkaan Eräsusien tiedotuslehti Mesikämmen ilmestyi vuoden aikana 4 kertaa. Lehden
päätoimittajana toimi Maarit Alkula ja taittajana Mikko Vuorela. Mesikämmenen tekoon
osallistuivat kaikki johtajat kirjoittamalla juttuja tapahtumista joiden järjestämisestä ovat vastanneet
tai joihin ovat osallistuneet. Lehti on kopioitu Tapiolan kirkolla ja jaettu jäsenille kokouksissa tai
yhteisissä tapahtumissa.
Tiedotusta on lisäksi hoidettu kokouksissa jaetuilla tapahtumakohtaisilla lapuilla sekä lippukunnan
sähköpostilistojen kautta. Lisäksi kesällä lähetettiin kirje, jossa kerrottiin ohjelmauudistuksesta ja
sen vaikutuksesta ryhmiin.
Mankkaan Eräsudet rekisteröi oman domain-nimen erasudet.fi, jossa aloittivat lippukunnan uudet
kotisivut www.erasudet.fi. Lippukunnan kotisivut toimivat myös tiedotuskanavana. Sivuilla
julkaistiin ajankohtaisia tiedotuksia ja päivittyvä toimintakalenteri. Sivuilla julkaistiin myös
lippukuntalehti Mesikämmenen numerot sekä kuvia tapahtumista ja sivut palvelivat lippukunnan
ulkoista viestintää.
Kaikille johtajille tehtiin etunimi.sukunimi@erasudet.fi –sähköpostiosoitteet, joita käytetään
lippukunnan asioissa.
Lippukunnalle hankittiin Kolumbuksen Prepaidliittymä, jonka numero on 046-6847595. Liittymä
on mukana tapahtumissa, muuna aikana se on lippukunnanjohtajalla.

3. Toimintaympäristö
3.1. Hallinto
Mankkaan Eräsudet ry:n vuosikokous pidettiin 26.2.2008 Mankkaan Makasiinilla. Kokouksessa
valittiin hallituksen puheenjohtajaksi ja lippukunnanjohtajaksi Suvi Attila. Muiksi hallituksen
varsinaisiksi jäseniksi valittiin Tuulikki Seppälä, Alex Virtanen, Jenni Asikainen, Antti Vuorela,
Jarmo Heinonen, Maarit Alkula ja Minna Vääräniemi.
Hallitus kokoontui aktiivisesti noin kuukauden välein, 13 kertaa toimikautensa aikana. Hallituksen
kokoukset toimivat lippukunnan päättävänä elimenä, ja kaikilla johtajilla oli osanotto-oikeus
kokouksissa.
3.2. Vanhempainneuvosto
Mankkaan Eräsusien jäsenien vanhemmista koostuva vanhempainneuvosto tuki lippukunnan
toimintaa vuonna 2008 auttamalla lippukuntaa erilaisten tapahtumien tarjoiluiden järjestämisessä.
3.3. Kokoontumistila
Kokoontumistilana toimi vuonna 2008 Mankkaan Makasiini. Espoon kaupunki luovutti
Makasiinin maksutta Eräsusien käyttöön kahtena iltana viikossa. Tila oli käytössämme tiistaisin ja
keskiviikkoisin kello 17-21.
3.4. Kalusto
Mankkaan Eräsudet huolsivat leirikalustoaan vuonna 2008. Suurempia hankintoja oli uusi
kaasupoltin sekä lippukunnan keittiö välineiden täydennys. Lisäksi saatiin lahjoituksena muutama
isompi kattila ja patterikäyttöisiä valaisimia. Hankittiin myös lisää Nuuksion karttoja ja laulukirjoja
sekä muuta uuteen Partio-ohjelmaan liittyvää kirjallisuutta.
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Kalustoa säilytettiin Mankkaan Makasiinin ja Väentuvan välissä sijaitsevan varastorakennuksen
varastohäkissämme. Kokouksissa käytössä olleita tarvikkeita säilytettiin Mankkaan Makasiinilla
käyttöömme osoitetuissa kahdessa kaapissa.
3.5. Talous ja varainhankinta
Mankkaan Eräsusien taloudenhoitajana vuonna 2008 toimi Antti Vuorela. Kaikki kulukuitit
hyväksytettiin hallituksen kokouksissa ja päätökset hankinnoista tehtiin yhteisesti hallituksen
kokouksissa.
Vuonna 2008 Mankkaan Eräsudet saivat toiminta-avustuksia Espoon kaupungilta 2300 euroa sekä
Tapiolan seurakunnalta 800 euroa.
Omatoimista varainhankintaa harjoitettiin ahkerasti. Johtajisto järjesti letunpaistoa Mankkaan
joulutapahtumassa sekä Mankkaan syysriehassa. Tapiolan kirkon joulumyyjäisissä Mankkaan
Eräsusilla oli oma myyntipöytä. Suomen Partiolaisten joulukalentereita Mankkaan Eräsudet myivät
467 kappaletta.

