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Mesikämmen
Mesikämmen on partiolippukunta
Mankkaan Eräsusien virallinen tiedo-
tuslehti. 19. vuosikerta.

Painos
150 kpl

Painopaikka
Tapiolan seurakunta

Päätoimitus ja taitto
VilleVuorenmaa
ville.vuorenmaa@erasudet.fi

Tämän lehden toimittivat
Dodot, Piippoleväkotilot,
Suvi Attila ja AnttiVuorela

Mankkaan Eräsudet ry
Mankkaan Eräsudet eli MES on es-
poolainen partiolippukunta.

Perustettu
1994

Jäsenmäärä
171

Kotisivut
www.erasudet.fi

Lippukunnanjohtaja
AlexVirtanen
alex.virtanen@erasudet.fi
puh. 046 541 3080

Kolo
Mankkaan Makasiini ja Asukas-
puisto
Vanhan-Mankkaan kuja 2 C
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Pääkirjoitus
Tänä syksynä lippukunnas-

samme on monta uutta
jäsentä. Ensinnäkin mukaan on
tietysti tullut suuri määrä
uusia sudenpentuja sekä vähän
seikkailijoita ja tarpojiakin.
Tervetuloa (ja onnittelut
hyvästä valinnasta – sekä har-
rastuksen että lippukunnan
suhteen)!

Uusien lapsien lisäksi lip-
pukunnassamme on lisäksi
paljon uusia johtajia. Mukana
on vanhoja tuttuja, jotka ovat
palanneet toimintaan, ihan
uusia johtajia sekä myös nuor-
empia apuvetäjiä, jotka ovat
nyt varttuneet johtajaikään.

Partio elää Mankkaalla nyt
todellista nousukautta. Vuosi
sitten ajattelin, että nyt menee
kovaa (jäsenmäärä oli noussut
vuodessa sadasta 135:een).
Nyt meitä on jo 171! Ja lisää
tulee koko ajan...

Toimivan lippukunnan
taustalla on aina erinomaiset
tukijoukot. Kaikki lähtee
johtajista ja toimivasta hal-

lituksesta. Sen lisäksi meillä on
nykyään toimintaa tukemassa
Mankkaan Eräsusien Kilta, joka
auttaa varainkeruussa ja oman
kolon etsimisessä. Kilta on
vasta aloittelemassa, mutta
siitä huolimatta esimerkiksi
kolo-projekti on jo edennyt
vähän.

Alkamassa on taas vauhdi-
kas partiosyksy. Toivottavasti
kaikki uudet ja vanhatkin
jäsenet löytävät paikkansa lip-
pukunnassa. Mikseivät löytäisi,
onhan meillä kuitenkin tiivis ja
tervehenkinen porukka. Har-
vassa näin isossa lippukunnas-
sa on näin yhtenäistä fiilistä.
Meillä kuka tahansa uskaltaa
mennä kertomaan huolistaan
vaikka suoraan lippukunnan-
johtajalle!

Mukavaa syksyä kaikille!

Ville
päätoimittaja
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SAARI 2013

"Saaressa on leiri, se meidän leiri on"
Tapiolan alueen yhteinen kesäleiri Saari 2013 pidettiin
PartiosaaressaTammisalon edustalla heinäkuussa. Paikalla oli yli 200
partiolaista seitsemästä lippukunnasta.
Kuvat: Ville Vuorenmaa

Venekuskit hämmästyivät

partiolaisten nopeasta

veneen tyhjnennyksestä.

Teltat pystyssä!
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Purjehtiminen oli tärkeä osa

leirin ohjelmaa.

Avajaisissa koko leiri

kerääntyi yhteen.
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Suosituimmat aktivi-

teetit ohjelmissa olivat

vesisota ja -liukumäki.

Kirkkaan vihreät leiri-

paidat erottuvat

selkeästi.
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Oskar ja itse tehty lautta.

Merirosvoja, hui!
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PI IPPOLEVÄKOTILOIDEN VAELLUS

Kolin valloittajat
Tarpojaryhmä Piippoleväkotilot eivät suorittaneet selviytymistarppoa
helpoimman kautta – suoritus huipentui nimittäin monen päivän
vaellukseen Kolin kansallispuistossa. Poikien vaelluspäiväkirjan
sivuilta selviää, mitä matkan aikana oikein tapahtui.
Teksti: Piippoleväkotilot Kuvat: Ville Vuorenmaa

2.8. KLO 10.03

Lähdimme aikaisin aamulla
matkaamaan junalla Joensuuhun.
Äsken kävimme pelaamassa korttia ja
syömässä ravintolavaunussa. Nyt
olemme Simpeleen kohdalla.

2.8. KLO 20.12

Junasta hypättyämme menimme
pikkubussilla Kiviniemeen. Sieltä käve-

limme Rykiniemeen. Pystytimme
teltat, jonka jälkeen sadekuuro yllätti
meidät. Kuuro oli onneksi lyhyt. Sen
jälkeen menimme uimaan. Ranta oli
matala, 5/5 hiekkaranta.

Keitimme riisiä 2 tuntia, se ei kiehunut
ollenkaan.Teimme soijarouhecurrya ja
mustikkavadelmakiisseliä. Riisiä tuli
liikaa. Digestivet <3
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3.8. KLO 18.11

Aamulla lähtö kesti noin 3 tuntia. Sen
jälkeen lähdimme kulkemaan kohti
Seppälää. Matkalla eräs ryhmämme
jäsenistä hidasteli koko ajan, joten
jouduimme odottamaan häntä. Sep-
pälässä teimme ruokaa ja täytimme
juomapullot. Sielä oli myös söpöjä
lampaita. Seppälästä lähdimme
kävelemään kohti Ylä-Murhia, jossa
yövymme seuraavan yön. Kun pysty-
timme telttoja, huomasimme, että er-
äs nimeltämainitsematon henkilö oli
kadottanut yhden teltan kepeistä. Nyt
telttamme ulkonäkö on 1/5.

3.8. KLO 20.50

Teltat ovat pystyssä, vaikka keppejä
puuttui. Olemme viettäneet iltaa nuo-
tion äärellä syöden hernekeittoa sekä
lettuja. Hernekeittoa oli liian vähän,
mutta se oli muuten 5/5. Letut olivat
mahtavan erinomaisia, 6/5. Poltimme
roskia.
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4.8. KLO 18.14

Matkasimme 10 kilometriä Ylä-
Murhista Myllypuroon. Matkan aikana
oli tarkoitus ottaa vettä kaivosta.
Kaivo oli kuitenkin kuivunut ja
saimme lisää vettä vasta perillä.

4.8. KLO 19.56

Kebabliha-valmiste oli 5/5. Peruna-
muusi oli ihan kohtalaista. Nyt
keitämme vettä purosta pulloihin,
koska kaivo aiemmin oli kuivunut.

5.8. KLO 15.34

Aamulla kävelimme Myllypurosta
Kolin huipulle. Maisemat olivat 5/5, ja
otimme paljon valokuvia. Sitten käve-
limme Kolin luontokeskukseen, jossa
saimme juomapullot täytettyä. Saku
osti ylihintaista limua.

6.8. KLO 9.29

Eilen illalla pelasimme korttia ja
mässäilimme. Ilkka pelasi kuin hams-
teri. Yöllä oli punkki-invaasio ja Tuo-
mas ja Onni tulivat meidän
telttaamme ja siellä oli ahdasta. Oliver
ei nukkunut lainkaan. 0/5 yö. Nyt läh-
demme kotiin.

Täällä oli paljon lehmiä sekä lampaita,
me syötimme niille ruohoa. Täällä oli
myös hieno kaivo, jota emme tosin
käyttäneet. Nyt odotamme viimeisi-
äkin, jotta he pakkaavat tavaransa. Sit-
ten kotimatkalle.
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DODOJEN KESÄVAELLUS

Kesä ja hyttyset
Myös toinen tarpojaryhmä kävi pienellä vaelluksella kesällä!
Teksti: Dodot Kuvat: Suvi Attila

Maanantai: Holma-Saarijärvellä.
Hyttyset syövät meitä, karkote ei auta.
Laavu melkein hajosi. Illalla söimme
suklaata, suklaabanaaneja. Grillasimme
trangialla hyviä herkkusieniä ja kanaa.
Ventovieras nainen tarjosi
kookospalleroita, ne olivat hyviä.
Joimme Nikoa. Niko pelasti tilanteessa
kuin tilanteessa paitsi kun naapurit
yrittivät polttaa saaremme.

Tiistai: Lähdimme YKSIN kohti Kat-
tilaa. Matka sujui yllättävän nopeasti ja
hyvin, eksyimme hiukan. Leikimme että
Parta-Jussi asuu saunassa. Kattilassa oli

sinipaitaisia lapsia. Uimme Kattilassa.
Söimme lounasta. Sieltä lähdimme
Vähä-Parikkaaseen YHDESSÄ ja
selkämme kuolivat. Matkalla kohta-
simme sudenkorennon joka söi
hyttysiä. Ikävöimme kookospalleroita.
Vähä-Parikkaassa uimme vaatteet
päällä ja söimme pähkinöitä. Iltaruoka
oli hyvää ja kohta saamme suklaata
kun tämä juttu on valmis.

Huomenna lähdemme kuudelta
aamulla matelemaan kohti Kattilan
bussipysäkkiä. Päässä soi Kuusamo ja
nyt saa SUKLAATA!
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Mankkaan Eräsusia edusti paikalla
suuri määrä kisaajia, yhteensä 5 varti-
ota. Näistä 3 oli valkoisessa sarjassa,
joka on tarkoitettu nuorimmille
kilpailijoille. Samoajavartio Marmota
flaviventris kisasi tyttöjen keltaisessa
sarjassa. Oma kisavartiomme Suga-
babes kisasi ensimmäistä kertaa
rankimmassa eli harmaassa sarjassa.

Kisan tehtävät olivat tällä kertaa
hyvin perinteisiä. Mukana oli monta
suunnistus-, kätevyys- ja ruoanlait-
totehtävää. Myös luontotietämystä ja
ensiaputaitoja testattiin. Yllättävimpiin
tehtäviin kuuluivat Nikkarointi, jossa
piti hitsata minuutissa mahdollisimman
kestävä sauma, ja Ylitys, jossa piti ylit-
tää Sipoonjoki rinkoista tehdyllä
lautalla. Osa tehtävistä oli lainattu
samojen järjestäjälippukuntien
syyskuussa pitämistä Erävaelluksen
SM-kisoista.

Mieleenpainuvimpia tehtäviä meille
olivat Troikka ja Kuksat. Troikka-
tehtävässä piti lyödä vetoa eri sarjojen
voittajavartioista. Kuksat-tehtävässä
annettiin taas todella iso pölkky, josta
piti tehdä kuksa. Tämä tehtävä meni

ESPOON PUNANEN 2013

Perinteisen tyylin partiotaitokilpailut
Tämän vuoden Espoon Punanen kisattiin Sipoonkorvessa
syyskuussa. Kisan teemana oli erätaidot ja syksy, mistä juontui nimi
Ruska-Punkku.Viime vuonna kisa oli tuotu kaupunkiin, mutta nyt
oltiin taas perinteisemmissä maisemissa: syksyisessä metsässä.
Kirjoittaja: Ville Vuorenmaa
Kuvat: Aapo Rainio (Toimen Pojat) , Thomas Liljestrand (Vantaan Metsänkävijät) , Antti Vuorela

Harmaan sarjan kätevyys-

tehtävässä piti osata hitsata.
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Lähdössä riitti säpinää.

MES:n Marmota flaviventris loppusuoralla.
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meillä aika hyvin, sillä saimme pol-
tettua ja vuoltua oikeasti mukilta
näyttävän esineen, joka oli vieläpä
käyttökelpoinen.

Tänä vuonna kisaa oli mahdollista
seurata netissä koko ajan suorana
lähetyksenä. Ainakin meidän varti-
otamme tunnuttiin kuvaavan koko
ajan, eli live-lähetyksestä oli mahdol-
lista bongata myös tuttuja. Myös
minun monen kilometrin harhailuni
yösuunnistuksessa ovat nähtävissä
GPS-seurannan kautta...

Maaliin päästyämme fiilis oli ”ihan
mieletön”, kuten eräs lippukuntamme
tarpojista haastattelussa totesi. Kaikki
ylittivät jälleen itsensä!

Kuksan polttaminen oli
kärsivällisyyttä vaativaa puuhaa.

Sugababes ilmoittautuu rastille.
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Juorut
Tuoreimmat huhupuheet ja hauskimmat kaskut.

Lippukuntamme kasvaa kas-

vamistaan. Nyt jäseniä on jo

171 ja kohta hätyytellään Es-

poon suurimman lippukunnan

pallia. Kasvua kahdessa vuo-

dessa yli 70 prosenttia!

Oliver teki oikeasti upean kuk-

san Punkussa.Valitettavasti tuo-

maristo ei osannut arvostaa

vähän kulmikasta "röllimallia"

sen vaatimalla tavalla.

Antti ja Hannele ovat muut-
taneet takaisin Mankkaalle.
Hurraa!

Ville huijattiin isoon pestiinensi kesän Väiskillä. Josleirin riukutilaukset eivätsaavu perille tai leirikeit-tiöistä loppuu kaasu, voittesyyttää huollon tuorettavarastopäällikköä.
Moni lippukunnan johtajista on

autokoulussa tällä hetkellä.

Kohta kannattaa varoa liiken-

nettä saapuessaan kololle...

Alunperin johtajien kesävaelluson muuttunut nyt ensinjouluvaellukseksi ja sittenpääsiäisvaellukseksi. Ehkä juhan-nuksena päästään liikkeelle...

Kesäleirillä huomattiin
suuria eroja eri lippukuntien
tapakulttuureissa. Kehuna
voitaneen kuitenkin todeta,
että Eräsudet kuuluivat sii-
hen paremmin käyt-
täytyvään ryhmään. Kiitos
kaikille!
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Ryhmät
Lumileopardit (keskiviikkoisin klo 17-18 Makasiinilla)

Satu Heinonen 050 544 9526 satu.heinonen@erasudet.fi
Silja Kario silja.kario@erasudet.fi

Sudet (keskiviikkoisin klo 18-19 Makasiinilla)
AnttiVuorela 040 708 3120 antti.vuorela@erasudet.fi
Jarmo Heinonen 040 536 1437 jarmo.heinonen@erasudet.fi
Henri Järvisalo henri.jarvisalo@erasudet.fi

Lepakot (tiistaisin klo 18-19 Makasiinilla)
AlexVirtanen 050 505 2301 alex.virtanen@erasudet.fi
Jaakko Hassinen jaakko.hassinen@erasudet.fi

Oravat (keskiviikkoisin klo 17-18 Asukaspuistossa)
MinnaVääräniemi 050 411 4285 minna.vaaraniemi@erasudet.fi
Hanna Järvisalo hanna.jarvisalo@erasudet.fi

Kotkat (tiistaisin klo 17-18 Makasiinilla)
AlexVirtanen 050 505 2301 alex.virtanen@erasudet.fi
Timo Takala 050 306 8807 timo.takala@erasudet.fi

Hullut muulit (keskiviikkoisin klo 19-20 Asukaspuistossa)
Juuso Heikkilä 040 035 3108 juuso.heikkila@erasudet.fi
Ilkka Lappeteläinen044 273 1275 ilkka.lappetelainn@erasudet.fi
Minna Perälampi 040 738 6142 minna.peralampi@erasudet.fi

Pöllönpoikaset (keskiviikkoisin klo 18-19 Asukaspuistossa)
Suvi Attila 040 8427 526 suvi.attila@erasudet.fi
Kirsi Sipilä kirsi.sipila@erasudet.fi

Vihaiset linnut (keskiviikkoisin klo 19-20 Makasiinilla)
VilleVuorenmaa 050 562 0613 ville.vuorenmaa@erasudet.fi
AnttiVuorenmaa 050 555 6005 antti.vuorenmaa@erasudet.fi
Saku Laakkonen 045 262 9083 saku.laakkonen@erasudet.fi

Delfiinit (tiistaisin klo 19-20 Makasiinilla)
Meri Heinonen meri.heinonen@erasudet.fi
Tuulikki Seppälä tuulikki.seppala@erasudet.fi

Dodot (keskiviikkoisin klo 19-20 Asukaspuistossa)
Satu Heinonen 050 544 9526 satu.heinonen@erasudet.fi
MinnaVääräniemi 050 411 4285 minna.vaaraniemi@erasudet.fi

Piippoleväkotilot (keskiviikkoisin klo 20-21 Makasiinilla)
VilleVuorenmaa 050 562 0613 ville.vuorenmaa@erasudet.fi
Emil Lehmonen emil.lehmonen@erasudet.fi
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