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Tiesitkö, että meidän lippukunnalla 
menee aika hyvin? Tänä keväänä pii-
ri on uudistanut lippukuntatukea, ja 
esimerkiksi olen lippukunnanjohta-
jana saanut henkilökohtaisen mento-
rin. Samalla on tehty analyysiä oman 
lippukunnan tilasta, ja sen perusteella 
voin rehellisesti todeta, että MES:llä 
menee todella hyvin.

Ongelmia ja haasteita meilläkin 
tietysti on, ja ajottain itsestä tuntuu 
kuin vetäisi perässään valtavaa kivi-
rekeä. Mutta toisaalta olemme myös 
saaneet ison osan ongelmista ratkais-
tua, ja mikä tärkeintä, lippukuntam-
me ”perustukset” ovat erittäin hyvässä 
kunnossa: meillä on kolo, yli 10 toi-
mivaa ryhmää, retkiä ja leirejä sekä 
raha- ja kalustoasiat kunnossa. Nämä 
eivät ole itsestäänselvyyksiä kaikissa 
lippukunnissa!

Koska perusasiat ovat kunnossa, 
voimme keskittyä parantamaan toi-
mintaamme vieläkin laadukkaam-
maksi. Tavoitteenamme on tämän 
vuoden aikana laatia lippukunnalle 
pitkän tähtäimen suunnitelma, joka 
kantaa nimeä Haaveiden lippukunta.
Haaveiden lippukunta -suunnitel-

maan tullaan kirjaamaan, mitä lip-
pukuntamme haluaisi olla 3 vuoden 
päästä ja miten aiomme päästä näihin 
tavotteisiin. Tavoitteita voi olla vaik-
kapa vieläkin suurempi jäsenmäärä, 
retkiin ja vaelluksiin panostaminen, 
oma kolo – tai jotain hullumpaa, ku-
ten lippukunnan Snapchat-puheli-
men hankkiminen kololle. Tärkeintä 
on, että tavoitteet ovat sellaisia, joihin 
koko lippukunta voi samaistua.

Siispä kutsun teidät kaikki mu-
kaan haavetalkoisiin! Kerro ryhmäsi 
johtajalle tai allekirjoittaneelle, min-
kälaisessa lippukunnassa sinä haluaisit 
olla? Tavoitteet voivat olla pieniä tai 
isoja tai helppoja tai vaikeita. Haavei-
den lippukunta -suunnitelman etene-
misestä kerrotaan lisää syksyllä.

Aurinkoista kesää kaikille lippukunta-
laisille ja heidän vanhemmilleen!

Ville Vuorenmaa
Lippukunnanjohtaja
ville.vuorenmaa@erasudet.fi

P Ä Ä K I R J O I T U S

Haaveiden lippukunta?
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UUTISET

JUUSOLLE MANNERHEIM-SOLKI
Lippukunnan aktiiviselle johtajalle, Juuso Heikkilälle, myönnettiin par-
tioviikolla huhtikuussa II luokan Mannerheim-solki. Solki myönnetään 
nuorelle partiolaiselle, joka partio- ja muussa toiminnassaan on toteuttanut 
partioaatetta ja toiminut ansiokkaasti ja innostuneesti partiotehtävissä. 
Lippukunta onnittelee Juusoa suuresti vielä kerran! 

RETKIMAKSUTILI OTETTU KÄYTTÖÖN
Lippukunta on ottanut käyttöön retkimaksutilin, johon kaikkien jäsen-
ten ja heidän vanhempiensa kannattaa tutustua. Järjestelmän on tarkoitus 
helpottaa sekä lippukunnan että vanhempien elämää tapahtumien osallis-
tumismaksuihin liittyvissä asioissa. Katso lisää: erasudet.fi/maksut

SYKSYN KOKOUKSET ALKAVAT VIIKOLLA 34
Partiokokoukset alkavat syksyllä taas 21.8. alkavalla viikolla. Hyvää kesää 
kaikille!
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MESIKÄMMEN 20 VUOTTA SITTEN

Kino ‘97

Oranssin sarjan vartion # 25 
Opossumit vahvuus 2+4 
ilmoittautuu lähtöön... 

Lähdössä tehtävänä oli tehdä Ghos-
tbusters-auto turvereunoilla varus-
tettuna. Arviointirastilla piti arvioida 
mm. saappaan tilavuus. Kiritaipaleen 
lopuksi kaikki vartion jäsenet saivat 
karkit. Solmuista tuli täydet pisteet 
(tietysti!) ja yhteishiihdot laudanpät-
killä oli mielenkiintoinen kokemus. 
Star Trek -rastilla heitettiin vesi-il-
mapalloja ja seuraava koitos oli koo-

ta myrskäri (josta löytyi ylimääräi-
nen osa) ja rakentaa maailmankartta 
palasista, jotka eivät muistuttaneet 
mitään maata. Pistesuunnistuksesta 
ei sen enempää, ensiavusta saatiin 
yli puolet pisteistä. Disney-rasti oli 
hauska, mutta anagrammit, joita piti 
ratkoa rastien väleillä, olivat aika vai-
keita. Lopullinen sijoitus oli 7. (not 
bad) ja pisteet 39,5/80. Voittajatkin 
saivat vain 55/80. Tässä vielä kuva 
Star Trek -rastilta. Saatiin muuten 
hieno kunniakirja.

TEKSTI ARJA

Kuvassa Saana, Arja, Inka, Marika, Taru ja Anni
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KUVAREPORTAASI

Pääsiäisvaellus Repovedelle

Mankkaan Eräsudet järjestivät pääsiäisvaelluksen 13.-17.4. 
lippukunnan tarpojille ja sitä vanhemmille. Vaelluksella naut-
tittiin viileästä, mutta aurinkoisesta säästä jopa 15 eräsuden 
voimin.

KUVAT         
TEKSTI

VILLE VUORENMAA 
ANTTI VUORENMAA  
ILKKA LAPPETELÄINEN
SAKU LAAKKONEN

Ensimmäisen vaelluspäivän jälkeen 
noustiin korkealle näköalapaikalle 
ihailemaan auringonlaskua

Mustavuoren näköalatornilla pidet-
tiin maisemien katselutauko, minkä 
jälkeen jatkettiin taas matkaa.
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YLÄOTSIKKO

Uutiset Juomataukoja pidettiin runsaasti.

Ruokapaikaksi valikoitui koko
Repoveden tuulisin kohta.

Vaelluksella nukuttiin kolmen
hengen putkiteltoissa.

Vaikka oli jo huhtikuun puoliväli, 
olivat järvet vielä jäässä.

Ryhmäkuva vaellusporukasta.
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PIIRILEIRI KLIFFA 2018

Nyt tunnetsä sen, minkä 
näät, loisteen, kirkkaan 
Sarasteen..

TEKSTI PETRINA MIETTINEN
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Muistatko vielä Sarasteen alalei-
ri-tehtävät, vesilaakson vesiliuku-
mäen ja savun LeKon kanssa? Leiri 
täynnä iloa, partiolaisia ja huikeita 
elämyksiä. Vesisotaa labyrintissa ja 
kaverin suklaat.. mitä muuta voisit 
kaivata lomalta? Voi, kuinka pääsisi 
takaisin siihen kesään 2012..

Mutta hei! Ensi vuonna kesällä 
2018 koko piiri, pääkaupunkiseu-
dun partiolaiset kokoontuvat Evolla 
uuden piirileirin merkeissä. Leirin 
ajankohta on 23.7.-31.7.2018, jois-
ta sudenpennut viettävät kanssam-
me leirin alkuosan, eli 23.7.-26.7. 

Kliffa on stadin slangia ja tar-
koittaa mukavaa, kivaa ja haskaa. 
Nimeen päädyttiin, koska se kuvaa 
täydellistä kesäleiriä ja partiota ylei-
sestikin: metsässä raikuvaa naurua ja 

yhdessä tekemisen hauskuutta. Lei-
rin varsinaiset nettisivut aukenevat 
pian, sitä ennen voi käydä tutustu-
massa leiritoimikuntaan osoitteessa 
päpa.fi/kliffa2018 ja ottaa haltuun 
leirin somekanavat instagramissa ja 
facebookissa, @Kliffa2018
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METSÄSTYS HARRASTUKSENA

Aina saa ulkoilmaa, välillä 
myös riistaa

Oliver Uusitalo on kulkenut met-
sällä pienestä pitäen isänsä mukana. 

- Siitä asti, kun olen osannut 
kävellä, Oliver sanoo.

Oma metsästyskortti Oliverilla 
on ollut syksystä 2014 asti, eli itse 
hän on ehtinyt metsästää kaksi kaut-
ta. 

Oliver kertoo, että suuri osa met-
sästysharrastukseen käytettävästä 
ajasta menee muuhun kuin riistan 
ampumiseen. Se, että saalista ei tule, 
on yleisempää kuin se, että tulee. 
Lisäksi harrastukseen kuuluvat esi-
merkiksi kauran vieminen eläinten-
ruokintapaikoille ja metsästysseuran 
talkoisiin osallistuminen. Metsäs-
tyskauden ulkopuolella ampumista 
harjoitellaan radalla.

Jokaisella metsästäjällä on oltava 
metsästyskortti. Alle 15-vuotias tar-
vitsee tuliasetta käyttäessään myös 
valvojan, jolla on tietysti oltava 

aseenkantolupa.
Partiotaidoista on metsästys-

harrastuksessa usein hyötyä. Oliver 
kertoo, että metsästysreissulla voi 
tarvita esimerkiksi nuotionteko- ja 
suunnistustaitoja.

Partiotaidoista ja erävarusteista on hyötyä myös metsästys-
harrastuksessa.

TEKSTI MAARIT ALKULA
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Metsästyskauden aikana luon-
nossa kannattaa liikkua värikkäisiin 
vaatteisiin pukeutuneena, mutta pe-
lätä ei Oliverin mukaan tarvitse. 

- Metsästäjät osaavat asiansa. 
Varovaisuus ei ole koskaan pahasta, 
mutta metsästysaikanakin voi liik-
kua turvallisesti.

Parasta metsästyksessä on Olive-
rin mielestä ruoka. Hän metsästää 
kaikkea vesilinnuista hirvieläimiin ja 
laittaa itse ruokaa riistasta. 

- Erityisesti sorsanlihaa tyk-
kään laittaa.

Oliver lisää, että tehotuotantoon 
verrattuna metsästäminen on eetti-
nen tapa hankkia lihaa syötäväksi.

Metsästämisessä on kuitenkin 
kyse muustakin kuin saaliin saami-
sesta. Sen huomaa, kun kysyy Olive-
rilta, millainen viime metsästyskausi 
oli.

- Riistaa en saanut, mutta aina 
on hyvä kausi. Pääsee ulos.

Eräsusien uusi kaup-
pa on avattu! Sieltä saat 
tilattua edustushup-
parin ja muita käteviä 
tuotteita printtikuvalla.

Kauppaan pääset osoit-
teella erasudet.fi/kauppa  

MES-HUPPAREITA SAA NYT TILATTUA!
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GALLUP

Mitä mesiläisille kuuluu?
KYSYMYKSET JA HAASTATTELU EMIL LEHMONEN

Mesikämmenen toimitus kävi kyselemässä lippukuntaretkel-
lä kysymyksiä retken osallistujilta.

Kysymykset:
 1. Mikä oli kevään paras kokous?
 2. Mikä on ollut hauskinta lippukuntaretkellä?
 3. Kumpi on parempaa nuotiolla, makkara vai vaahtokarkki?

Anna, 17, Hyvä laitos ja Puuppelit
 1. Puuppelien kanssa parasta oli kokous jossa  

 jokainen sai tehdä sellaista pastaa mitä halusi.  
 Hyvän laitoksen kanssa oli kokous jossa men 
 tiin Sakulle tekemään ruokaa.

 2. Kun olen päässyt tekemään ruokaa hyvän ys  
 täväni Petrinan kanssa

 3. Vaahtokarkki
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Sanni, 11, Nallekarkit
 1. Pihaleikkikokous
 2. Leijonanmetsästys
 3. Makkara

Ilkka, 17, Viiriäiset ja Saigat
 1. Kokous jossa tehtiin  

 pizzaa
 2. Halkojen hakkaaminen
 3. Makkara

Hanna, 26, Lumikot
 1. Kokous jossa maisteltiin  

 sokkona eri ruokatarvik 
 keita tai kun lunastettiin  
 Lumikoiden adventtika 
 lenterien myyntikilpailun  
 pizzapalkinto

 2. Leijonanmetsästys
 3. Soijanakki
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SARJAKUVAT PIIRROS HEINÄ
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PUUHASIVU

Hexagonal delta maze with 12 cells side

Copyright © 2017 JGB Service, http://www.mazegenerator.net/

VÄRITYSTEHTÄVÄ
Saatko väritettyä suden eräsuden näköiseksi?

RATKAISE LABYRINTTI
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JATKOTARINA

Oton tarina jatkuu...

“Äiti! Missä kaikki partiolaisten 
joulukalenterit on? Mun pitää myy-
dä kaikki ennen huomista kokousta, 
silloin myymättä jäänet pitää palaut-
taa kun on vika kokous!” Otto kysyy 
huolissaan.

“Tuollahan ne on keittiön pöy-
dällä, menetkö nyt myymään?” Äiti 
vastaa työhuoneesta.

“Joo, pitää myydä vielä kolme, 
että saan tonttumerkin!” Otto ker-
too innoissaan, “Sitten voin ommel-
la sen mun partiopaitaan”

Otto koputtaa rohkeasti naapu-
rin oveen ja ystävällinen eläkeläis-
mies avaa oven.

“Saako olla partiolaisten jouluka-
lenteri? Ne on aika kalliita, mutta 
aikuisilla on onneksi paljon rahaa” 
Otto ilmoittaa.

“Kiitos, otan mielelläni kaksi lap-
senlapsilleni. Paljonko se maksaa?” 

Mies vastaa hymyillen.
Otto kertoo hinnan olevan 14 

euroa ja rahat saatuaan toivottaa 
miehelle hyvää illanjatkoa. Otto saa 
loputkin kalentereistaan myytyä, 
ja seuraavana päivä vie kokoukseen 
kaikki rahat kalentereista. Kokouk-
sessa sijaisena oleva johtaja Saku ot-
taa rahat vastaan ja aloittaa kokouk-
sen.

“Toivottavasti kaikki muistivat 
ottaa herkkuja mukaan, tänään on 
nimittäin nyyttärit! Ja opetellaan 
myös läpi tammikuun lippukun-
taretkelle valmistautumista.” Saku 
kertoo.

“Ei mulla oo karkkia!” Otto il-
moittaa, “Mä unohdin” hän sanoo 
surullisena.

Onneksi toinen johtaja Saaga tu-
lee juuri ovesta sisään suuren herk-
kupussin kanssa.

Tarinan tapahtumat ovat täysin mielikuvituksemme tuotetta, 
eikä kenenkään niissä esiintyvän johtajan niistä pidä louk-
kaantua. Pelkkää huumoritekstiä, koko lippukunnan iloksi. 
Lue ensimmäinen osa edellisestä Mesikämmenestä!

TEKSTI ANNA SALONEN & SAAGA AUVINEN
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“Tässä kaikille, jotka unohtivat, 
ja saavat muutkin ottaa” Saaga il-
moittaa ja palaa Snapchatin ja mui-
den sosiaalisten medioiden pariin. 
Saku jatkaa kokousta.

“Lippukuntaretkellä parasta on se 
sauna. Joka päivä pitää saunoa ja yöl-
lä vähän lisää. Jos olisi mahdollista, 
niin haluaisin vain lämmittää saunaa 
koko ajan” Saku aloittaa. “Muistakaa 
siis ottaa pyyhkeet mukaan.”

Sokerista villiintyneet suden-
pennut ovat kuitenkin lopettaneet 
kuuntelemisen ja juoksevat jo ympä-
ri koloa. 

“Yritä saada meidät kiinni Saku!” 
lapset huutavat iloisina.

“Saaga, oisko vähän apua?” Saku 
huokaisee, sillä hän ei jaksaisi olla 
kokouksessa kun voisi olla kotona 

saunassa tai juomassa kahvia.
Saaga herää kännykkänsä lumois-

ta ja huutaa: “NYT JOKAINEN 
SUDARI ALAS JA ISTUMAAN 
PÖYDÄN ÄÄREEN”

Sudarit pelästyivät ja juoksivat 
kaikki nopeasti alas, Otto mukaan-
lukien. Saku ja Saaga kertoivat mi-
ten pakata oikeaoppisesti retkelle 
samalla, kun sudarit söivät ihmette-
levinä herkkuja. Kokouksen lopuksi 
jaettiin ilmoittautumislappuja ja Ot-
tokin lähti kotiin mukanaan lappu ja 
kotona halusi heti ilmoittautua.

“Äiti ilmoitetaan mut lippukun-
taretkelle, kaikki muutkin menee!”

Jatkuu ensi Mesikämmenessä...
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Juorut
Tuoreimmat huhupuheet ja hauskimmat kaskut

Anna ei vieläkään ole oppinut 

juomaan kahvia :(

Kaksi Mesin vaeltajaa ovat 

löytäneet toisensa ;)

Suvi ja Kirsi menevät heinä-
kuussa naimisiin. Paljon onnea 
heille!

Johtajiston retkellä elettiin reunalla, kämpän avainta säilytettiin puolituntia Prisman kärryssä.

Lippukuntaan tarvitaan uusi pesti: 

ajojärjestelijä. johtajiston retkellä 

yksi auto ajoi 5 kertaa edestakaisin 

Turun moottoritietä pitkin

Mesillä on niin hyvää toimintaa, että 

pois lähteneet haluavat jo takaisin.

Eräällä vaeltajalla on alla kolmas 

auto parin kuukauden sisään

Eräs seikkailijajohtaja laimin-löi lasten kokouksen koska oli "nukahtanut". Onneksi johtaja-pari pelasti tilanteen!

Ääkkösten kirjoittaminen 

tuntuu olevan kovin vai-

keaa lippukunnan talou-

denhoitajalle.

Johtajiston retkellä ruokana oli maksalaatikkoa

Heinälle myönnettiin Karhunham-

mas-kaukoretkimerkki ansiokkaasta 

suorituksesta
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Lippukuntaretkellä seikkailijat ja 

tarpojat menivät täysin omatoimisesti 

makuupusseihin odottamaan ilta-

satua, kun johtajat jäivät vielä sam-

muttamaan iltanuotiota. Mikä ihme 

nykynuorisossa on pilalla, kun eivät 

halua supista tai valvoa?

Lippukuntaretken keittiössä kolmiodraa-
maa – Niko tullut häiritsemään Annan ja 
Petrinan kaveruutta.

Lippukuntaretkellä johtajisto esit-ti luokattoman huonoja sketsejä. Toimitus ei suosittele kellekään standup-uran aloittamista.

Mesiläiset ovat tunnetusti hyviä suuunnista-

maan: Puuppelien ja Nallekarkkien retkellä 

jokainen auto eksyi

Puuppelit ovat huomattuja pullapartiolaisia, sillä kukaan ei tule kokoukseen jos ollaan ulkona.

Tarpojapoikien ruuanlait-
totaidot eivät vaelluksella 
erottuneet edukseen, mutta 
sen sijaan tiskaustaidot sai-
vat treeniä. Huhujen mukaan 
ensimmäisenä päivänä pohjaan 
poltetut puurot kummittelevat 
vieläkin Aten, Timin ja Miron 
unissa.

Sähköpostien lisäksi Juuso 

kirjoitti monta Laudaturia.

Oletko kuullut hyvän juorun?
Lähetä se Mesikämmenen toimitukselle!

eräsudet.fi/mesikämmen
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Ryhmät
Johtajien sähköpostiosoitteet ovat muotoa etunimi.sukunimi@erasudet.fi.

Koirat maanantaisin kello 18–19 Makasiinilla
 Saaga Auvinen, Viivi Miettinen
Ilvekset maanantaisin kello 17–18 Makasiinilla
 Sampsa Karjalainen, Tapani Aho
Puumat torstaisin kello 18–19 Makasiinilla
 Alex Virtanen
Lumikot torstaisin kello 17–18 Makasiinilla
 Hanna Järvisalo, Laura Kivelä
Sudet keskiviikkoisin kello 18–19 Makasiinilla
 Jarmo Heinonen, Jaakko Hassinen
Nallekarkit keskiviikkoisin kello 17–18 Makasiinilla
 Antti Vuorenmaa, Petrina Miettinen
Harmaakarhut maanantaisin kello 19–20 Makasiinilla
 Emil Lehmonen, Tuukka Lehtinen
Saigat keskiviikkoisin kello 19–20 Makasiinilla
 Juuso Heikkilä, Ilkka Lappeteläinen
Puuppelit keskiviikkoisin kello 19–20 Väentuvalla
 Anna Salonen, Saaga Auvinen
Istuvat alpakat maanantaisin kello 20–21 Makasiinilla
 Toni Melkoniemi
Viiriäiset keskiviikkoisin kello 20–21 Makasiinilla
 Ilkka Lappeteläinen
Hyvä laitos keskiviikkoisin kello 20–21 Väentuvalla
 Saku Laakkonen
Vompatit torstaisin kello 20–21 Makasiinilla
 Anni Lehikoinen

Huom! Ryhmät ja niiden kokousajat saattavat hieman vaihdella syksyllä


