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Mankkaan Eräsudet ry 
 
Vuosi 2014 oli Mankkaan Eräsudet ry:n 20-vuotisjuhlavuosi. Sen kunniaksi järjestettiin 
lippukunnan vuosijuhla ja syntymäpäiväjuhlat. Sen lisäksi perinteisellä lippukuntaretkellä oli 
juhlavaa ohjelmaa. Retkelle tuli myös ennätysmäärä osallistujia, eli 84 lippukuntalaista. 
 
Lippukunnan jäsenmäärä oli myös pienessä kasvussa. Vuoden lopussa se oli 167 jäsentä. 
 
Kesällä lippukunta osallistui Espoon Partiotuen (EPT) järjestämälle Väiski-leirille 70 osallistujan 
voimin. 
 
1. Yleistä________________________________________________________________ 
 
1.1 Lippukunta 
Partiolippukunta Mankkaan Eräsudet ry 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 
Vuoden 2014 lopussa Mankkaan Eräsusilla oli 167 jäsentä,  
 
2. Toiminta 
2.1 Partiotoiminta 
Mankkaan Eräsusissa toimi vuoden 2014 aikana 13–14 ryhmää seuraavasti: 

 
Keväällä 2014 Syksyllä 2014 
5 sudenpentulaumaa (7–9-vuotiaat) 4 sudenpentulaumaa 
3 seikkailijajoukkuetta (10–12-vuotiaat) 5 seikkailijajoukkuetta 
3 tarpojaryhmää (12–15-vuotiaat) 3 tarpojaryhmää 
1 samoajaryhmä (15–18-vuotiaat) 1 samoajaryhmä 
1 vaeltajaryhmä (18–22-vuotiaat) 1 vaeltajaryhmä 

 



Syksyllä aloitti siis yksi uusi tyttösudenpenturyhmä, ja kaksi seikkailijajoukkuetta siirtyi tarpojiksi. 
Kaikissa ikäkausissa toteutettiin Suomen Partiolaisten partio-ohjelmaa ryhmien viikoittaisissa 
kokouksissa. 
 
Viikottaiset kokoukset pidettiin keväällä 2014 tiistaisin ja keskiviikkoisin. Syksyllä kokousajat 
jakautuivat maanantaille, keskiviikolle sekä torstaille. Kokoustilana toimi Mankkaan Makasiini 
sekä keskiviikkoisin myös Mankkaan Asukaspuisto. Kevätkauden kokoukset olivat 14.1.–21.5. 
välillä ja syyskauden kokoukset 18.8.–4.12. välillä. Joulujuhla 10.12. päätti syyskauden. 
 
Ryhmien kokousajat keväällä 2014 olivat seuraavat 
klo ti Mak ke Mak ke Ask 
17 Kotkat Lumileopardit Oravat 

sudenpennut sudenpennut sudenpennut 
18 Lepakot Sudet Pöllönpoikaset 

sudenpennut sudenpennut seikkailijat 
19 Virta-ankat Vihaiset linnut Hullut muulit & Dodot 

tarpojat seikkailijat seikkailijat  tarpojat 
20 Vompatit Piippoleväkotilot  

samoajat tarpojat 
 
Ryhmien kokousajat syksyllä 2014 olivat seuraavat 
klo ma Mak ke Mak ke Ask to Mak 
17 Naalit Lumileopardit Lumikot 

seikkailijat sudenpennut sudenpennut 
18 Lepakot Sudet Pöllönpoikaset Kotkat 

sudenpennut sudenpennut seikkailijat seikkailijat 
19 Vihaiset linnut Hullut muulit&Dodot Virta-ankat 

seikkailijat seikkailijat   tarpojat tarpojat 
20 Vompatit Piippoleväkotilot 

samoajat tarpojat 
 
Vuonna 2014 Mankkaan Eräsusien johtajisto piti kahdeksan kokousta joista kaksi olivat 
toimintasuunnitelmapajoja 10.8 ja 14.12. Tällöin johtajat suunnittelevat yhdessä ryhmiensä 
toimintaa seuraavalla kaudella. Lisäksi johtajistolle järjestettiin oma retki 17.-19.1 osallistujia 3 
tarpojaa, 2 samoajaa, 4 vaeltajaa ja 5 aikuista . 
 
2.2 Retki-, leiri- ja vaellustoiminta 
Mankaan Eräsudet järjestivät eri ikäkausilleen paljon retkiä ja leirin vuonna 2014. Myös muiden 
tahojen järjestämille retkille ja kahdelle leirille osallistuttiin aktiivisesti. 
 
Sudenpennut (7–9-vuotiaat) 
26.3 Lumileopardit ja Oravat tekivät retken Falkullan kotieläintilalle 20 osallistujan voimin. 
11.-12.4 Lumileopardien ja Oravien retkelle osallistui 4 sudenpentua, 2 tarpojaa ja 2 aikuista 



15.11 Pidettiin koko sudenpentuosaston retki ja sille 22 sudenpentua ja 1 vaeltaja ja 6 aikuista 
johtajaa. Lisäksi retken päätteeksi oli yhteinen iltanuotio, jolle osallistui n. 20 vanhempaa. 
 
Seikkailijat (10–12-vuotiaat) 
29.-30.4 Hullujen muulien ja Vihaisten lintujen retkelle osallistui 12 seikkailijaa, 3 tarpojaa ja 1 
vaeltaja 
11.-12.4 Pöllöpoikasten retkelle osallistui 2 seikkailijaa ja 2 aikuista 
5.-7.9 Hullujen muulien ja Vihaisten lintujen retkelle osallistui 9 seikkailijaa ja 4 samoajaa 
14.-16.11. Pöllönpoikasten vaellukselle osallistui 6 seikkailijaa ja 2 aikuista 
 
Tarpojat (12–15-vuotiaat) 
5.1 Tarpojien vuoden päätös eli majakka pidettiin Tallinnassa ja sinne osallistui: 12 tarpojaa, 2 
vaeltajaa ja 2 aikuista 
6.4 Tarpojien taitopäivään osallistui 3 tarpojaa 
16.-18.5 Piippoleväkotiloiden retkelle osallistui 5 samoajaa 
23.-25.5 Virta-ankkojen retkelle osallistui 2 samoajaa ja 5 tarpojaa 
 
Samoajat (15–18-vuotiaat) 
23.1 Samoajat gone wild tapahtumaan osallistui 5 samoajaa 
11.-13.4 Vimma-viikonloppuun osallistui 5 samoajaa 
25.-26.4 Vompattien omalle retkelle osallistuivat myös 5 samoajaa 
14.-16.11 Vimma viikonloppuun osallistui 3 samoajaa 
 
Vaeltajat (18–22-vuotiaat) 
26.1 Vaeltajavuoden aloitus tapahtumaan osallistui 1 vaeltaja 
 
Karhunhammas-vaellus 
Eräsudet järjesti kesällä vaelluksen 1.-8.7.2014 jossa 2 eräsutta suoritti arvostetun 
karhunhammas-kaukoretkimerkin. Vaellus suuntautui Saariselän lähellä olevan UKK-puiston 
erämaaosuuteen. Mukana oli yhteensä 1 vaeltaja ja 4 aikuista.  
 
 
Yhteiset leirit ja retket 
18.-22.2 Vinkuli EPT:n talvileirille osallistui 1 seikkailija, 5 tarpojaa, 2 samoajaa, 1 vaeltaja 
7.-9.3 Kaikkien aikojen lippukuntaretkellä oli 27 sudenpentua, 25 seikkailijaa, 17 tarpojaa, 4 
samoajaa, 5 vaeltajaa ja 6 aikuista 
28.7.–6.8. Väiski-leirllei osallistui 16 sudenpentua, 20 seikkailijaa, 11 tarpojaa, 7 samoajaa, 2 
vaeltajaa ja 6 aikuista 
10.-12.10 Järjestettiin yhteistyössä Leppävaaran Korvenkävijöiden kanssa retki seikkailijoille ja 
tarpojille. Osallistuijia oli yhteensä 50, joista 30 Mankkaan Eräsusia. 
 
2.3 Koulutustoiminta 



Johtajistomme osallistui aktiivisesti vuoden aikana Pääkaupunkiseudun Partiolaiset ry:n 
järjestämille kursseille. Edellisenä vuonna kerätyt tiedot johtajiston koulutustilanteesta kantoi 
hedelmää ja saimme johtajiston paremmin tarvitsemilleen kursseille. 
 
Koko lippukunnalle järjestettiin tilauksena erätaitokurssi tukemaan vuoden erätaitopainotusta. 
Kurssi järjestettiin 26.-28.9 ja sille osallistui 14 johtajaa (4 tarpojaa, 1 samoaja, 3 vaeltajaa ja 6 
aikuista. 
 
Tapiirin Ryhmänohjaaja-koulutukseen osallistui 7 kurssitettavaa ja kurssin vetäjä ja yksi 
kouluttajista oli lippukunnastamme. 
 
2.4 Kilpailutoiminta 
Mankkaan Eräsudet osallistuivat erilaisissa kokoonpanoissa useisiin kilpailuihin vuonna 2014. 
Edellisinä vuosina jo aktivoitunut kilpailuvietti on pysynyt hyvin yllä. Osallistuimme seuraaviin 
kilpailuihin. 
 
26.4 partiotaitokipailu Törmään osallistuivat Pöllöpoikaset 5 seikkailijaa 1 aikuinen, Vihaiset 
linnut 4 seikkailijaa ja 1 vaeltaja sekä Piippoleväkotilot kahtena ryhmänä yhteensä 8 tarpojaa. 
Yli 16 vuotiaille suunnattuun kilpailluun Ömeising Reissu 16.–18.5. osallistui lippukunnasta 2 
joukkuetta 
10.5 Osallistuimme Espoon Vihreä -pyöräilykilpailun järjestämiseen sekä kilpailemaan lähtivät 
Vihaiset linnut ja Hullut muulit 
7.6 Partiotaitojen SM-kilpailuihin osallistui 5 hengen samoaja joukkue Piippoleväkotilot 
vaeltajaikäisen huoltajansa voimin. 
3.-4.5 Biitzi Pääkaupunkiseudun partiolaisten kilpailuissa oli 1 vaeltaja 
20.–21.9. Partiotaitokilpailu Espoon Punanen eli Punkku:n lähti jopa 4 vartiota ja 3 aikuista 
sekalaisissa vartioissa. 
Erävaelluksen SM-kilpailuihin lippukunnasta osallistui 1 vaeltaja. 
Sudenpentujen Pinkki -partiotaitokilpailuun 5.10. osallistui 2 ryhmää: Lepakot 8 sudenpentua ja 
Lumileopardit  4 sudenpentua sekä 1 vaeltaja ja 2 aikuista 
2.11. Salapoliisi kilpailu Hiipivä haamu:n osallistuimme sekä tekijöinä että kilpailemaan lähti 2 
ryhmää. Pöllönpoikaset seikkailijaryhmä vieläpä voitti oman sarjansa. 
 
2.5 Muu toiminta 
Lippukunta järjesti vuonna 2014 monta tapahtumaa. Perinteisten tapahtumien lisäksi järjestettiin 
lippukunnan 20-vuotisjuhlavuoden kunniaksi syntymäpäiväjuhla 23.4 keräten noin 200 
partiolaista ja vanhempaa  ja hienompi illallisjuhla 27.2 Mankkaan koululla, jonne osallistui 48 
henkilöä. 
 
Mankkaan Eräsudet järjesti perinteisiä. Koko perheelle suunnattu joulujuhla järjestettiin 10.12 ja 
sinne osallistui noin 150 partiolaista ja vanhempaa. Lisäksi järjestettiin elokuvailta seikkailijoille 
sekä ensimmäistä kertaa järjestetty mutsiretki lippukuntalaisten lasten äideille.  
 



Mankkaan Eräsudet osallistuivat 27.4 Pääkaupunkiseudun Partiolaisten järjestämään 
Kohtaamiseen 57 vanhemman ja partiolaisen voimin, Suomen Partiolaisten Suurjuhlaan 
Kouvolassa 7.-8.6. 33 osallistujan voimin (2 aikuista, 3 vaeltajaa, 5 samoajaa, 6 tarpojaa, 8 
seikkailijaa ja 9 sudenpentua) ja itsenäisyyspäivän lipunnostoon Tapiolassa. 
 
Eräsudet osallistuvat myös myyjäisiin Tapiolan kirkon perinteisissä joulumyyjäisissä, 
Mankkaa-seuran joulumyyjäisissä sekä Lions-klubin Snow de Mankkaa -tapahtumassa. 
 
2.6 Yhteistyötoiminta 
Mankkaan Eräsudet teki vuonna 2014 yhteistyötä muiden Tapiolan alueen lippukuntien 
kanssa ja osallistui Tapiiri ry:n (Tapiolan alueen partiolaiset) järjestämiin tapahtumiin. Eräsusilla 
oli myös edustaja yhdistyksen hallituksessa. Eräsudet tekivät yhteistyötä Mankkaan Lions-klubin 
ja Mankkaa-seuran kanssa osallistumalla heidän tapahtumiinsa muunmuassa myyjäistoimin.  
Tapiiri ry:n ryhmänohjaajakurssin johtaja oli vuonna 2014 lippukunnastamme. Lisäksi 
osallistuimme Tapiiri ry:n kevätkauden avajaisiin 
 
Lippukunan johtaja osaalistui aluetapaamisiin pitäen alueellista yhteistyötä yllä. Lisäksi 
Mankkaan Eräsusista oli jäsen Suomen Partiolaiset ry:n partioneuvostossa. 
 
2.7 Tiedotustoiminta 
Mankkaan Eräsusien tiedotuslehti Mesikämmen ilmestyi vuoden aikana neljä kertaa. Lehden 
päätoimittajana ja taittajana toimi Juuso Heikkilä. Mesikämmenen tekoon osallistuivat johtajat ja 
ryhmät kirjoittamalla juttuja tapahtumista, joiden järjestämisestä ovat vastanneet tai joihin ovat 
osallistuneet. Lehti on kopioitu Tapiolan kirkolla ja jaettu jäsenille kokouksissa tai yhteisissä 
tapahtumissa. Lisäksi juhlavuoden kunniaksi julkaistiin värillinen Juhlamesikämmen, joka 
ilmestyi lippukunan syntymäpäiväjuhlissa. 
 
Tiedotusta on lisäksi hoidettu kokouksissa jaetuilla tapahtumakohtaisilla lapuilla sekä 
lippukunnan sähköpostilistojen kautta. Lisäksi jokaisen ryhmän lasten vanhemmille on oma 
sähköpostilista, joka helpottaa ryhmien sisäistä viestintää. 
 
Lippukunnalla on myös omat kotisivut osoitteessa www.erasudet.fi. Siellä julkaistiin 
ajankohtaisia tiedotuksia, päivittyvä toimintakalenteri, lippukuntalehti Mesikämmenen numerot 
sekä kuvia tapahtumista. Sivut palvelivat hyvin lippukunnan ulkoista viestintää. 
Tiedotuskanavana toimivat myös lippukunnan Facebook-, Instagram- ja Twitter -tilit. 
 
Kevään 2014 aikana oli käytössä myös sähköinen kuukausikirje, jonka avulla tiedotettiin 
lippukuntalaisten vanhemmille kaikista tärkeistä tulevista tapahtumista. Kuukausikirje lähetettiin 
sähköpostilla ja julkaistiin lippukunnan kotisivuilla. Syksyllä yleistä viestintää koteihin päin 
vähennettiin, ja yhteinen tiedote lähetettiin vain 2 kertaa syksyn aikana. Lisäksi eri tapahtumista 
lähetettiin tiedotteita keskitetysti niihin osallistuville ikäkausille. 
 
Lippukunnan kotisivujen intranet toimii johtajiston viestintäkanavana ja sinne päivitettiin muun 



muassa hallituksen ja johtajiston kokousten pöytäkirjat. 
 
Kaikille uusillekin johtajille tehtiin etunimi.sukunimi@erasudet.fi -sähköpostiosoitteet, joita 
käytetään lippukunnan asioissa. 
 
Keväällä lippukunnalla oli käytössään lippukunnan matkapuhelinliittymä. Sittemmin viestintää on 
käyty lippukunnanjohtajan puhelimen kautta. 
 
 
3. Toimintaympäristö 
3.1 Hallinto 
Vuosi 2014 oli lippukunnalle hallinnollisen rakenteen muutosvuosi. Hallituksen kokous ja 
johtajiston kokous erotettiin toisistaan kokousten tehostamiseksi. Johtajiston kokouksia 
järjestettiin joka toinen kuukausi, niin että ne sisälsivät aina myös toiminnallisen osuuden 
johtajiston virkistämiseksi. 
 
Syksyllä 10.12.2013 järjestetyssä syyskokouksessa valittiin hallituksen puheenjohtajaksi ja 
lippukunnanjohtajaksi Satu Heinonen. Muut valitut hallituksen varsinaiset jäsenet olivat: 

 
Hanna Järvisalo, apulaislippukunanjohtaja 
Alex Virtanen, sihteeri 
Suvi Attila, ohjelmavastaava 
Kirsi Sipilä, koulutusvastaava 
Ville Vuorenmaa, rahastonhoitaja 

 
Hallitus kokoontui aktiivisesti muutaman kuukauden välein kokonaisuudessaan 9 kertaa vuoden 
aikana. Hallituksen kokoukset toimivat lippukunnan päättävänä elimenä, ja kaikilla johtajilla oli 
läsnäolo-oikeus kokouksissa. Johtajiston kokouksia järjestettiin 8 kappaletta koko vuonna. 
Näissä käytiin läpi ryhmien kuulumiset sekä menneet ja tulevat tapahtumat. 
 
Mankkaan Eräsudet ry:n kevätkokous pidettiin 19.3.2014 Mankkaan Makasiinilla, jossa 
vahvistettiin edellisen vuoden toimintakertomus ja tilinpäätös sekä valittiin seuraavat 
tilintarkastajat. 
 
Syksyllä järjestettiin syyskokous 8.12.2014, jossa valittiin uudelleen lippukunnanjohtaja ja uudet 
hallituksen jäsenet vuodelle 2015. 
 
3.2 Vanhempaintoiminta 
Vuonna 2014 Eräsusien toiminnassa oli mukana aktiivisia lippukuntalaisten vanhempia, jotka 
olivat auttamassa useammilla retkillä ja mukana Kohtaamisessa. Tämän lisäksi vanhempien ja 
vanhojen lippukuntalaisten perustama Kilta on kokoontunut säännöllisesti vuoden aikana ja 



suunnitellut toimintaansa. He muunmuassa järjestivät vessapaperimyynnin varojen 
keräämiseksi. 
 
Tänä vuonna Lippukunta panosti aikuisrekryyn. Alkuvuodesta pidettiin vanhempipartioon 
kokoukset ryhmien normaalien kokousten mukana. Lasten harrastuksen näkeminen sai 
vanhemmilta kiitosta. Lisäksi järjestettiin Mutsi retki 27.4, jonne osallistui 12 vanhempaa ja 4 
aikuista partiolaista. Kevätkaudella pidettiin vielä vanhempainilta uusien sudenpentujen 
vanhemmille 14.9, jonne osallistui 10 henkeä. 
 
3.3 Kokoontumistila  
Kokoontumistilana toimi vuonna 2014 Mankkaan Makasiini. Espoon kaupunki luovutti 
Makasiinin 
Eräsusien käyttöön maksutta keväällä kahdeksi illaksi viikossa ja syksyllä kolmeksi illaksi 
viikossa. Tila oli käytössämme keväällä tiistaisin ja keskiviikkoisin kello 17–21 ja syksyllä 
maanantaisin, keskiviikkoisin ja torstaisin 17-21. Johtajiston kokouksia pidettiin Makasiinilla 
myös muutamana sunnuntaina. 
 
Lisäksi käytössämme oli keskiviikkoisin kello 17–21 samassa pihapiirissä sijaitseva Espoon 
kaupungin hallinnoima tila Mankkaan Asukaspuisto (Väentupa). 
 
3.4 Kalusto 
Kalustoa täydennettiin työkaluhankinnoin kuten lekalla, kirveillä ja käsiporilla. Isompi hankinta oli 
puolijoukkue teltta, maavaate, kiilat ja kepit sekä kamiina. Tämän rahoittamiseen haettiin ja 
satiin avustus Helsingin partiopoikain kannatusyhdistykseltä. 
 
Kalustoa säilytettiin Mankkaan Makasiinin ja Väentuvan välissä sijaitsevan varastorakennuksen 
varastohäkeissämme. Kokouksissa käytössä olleita tarvikkeita säilytettiin Mankkaan Makasiinilla 
käyttöömme osoitetuissa kahdessa kaapissa. 
 
Vuonna 2014 toimintaa tukevaa kirjallisuutta lisättiin muutamalla oppaalla. Väiski leirin jälkeen 
varastoa siivottiin kahden aikuisen, 3 vaeltajan ja kahden tarpojan voimin. Samalla tehtiin yksi 
lisähylly kaluston säilyttämisen helpottamiseksi. 
 
Kalusto vakuutettiin Pääkaupunkiseudun partiolaisten hankkiman yleisen LähiTapiolan 
vakuutuksen myötä. 
 
3.5 Talous ja varainhankinta 
Mankkaan Eräsusien taloudenhoitajana vuonna 2014 toimi Ville Vuorenmaa. Kaikki kulukuitit 
hyväksytettiin hallituksen kokouksissa ja päätökset hankinnoista tehtiin yhteisesti hallituksen 
kokouksissa. 
 
Vuonna 2014 Mankkaan Eräsudet sai toiminta-avustuksia Espoon kaupungilta 4 500 euroa 
sekä 



Tapiolan seurakunnalta 700 euroa. 
 
Lisäksi Espoon kaupungilta haettiin kohdeavustusta juhlavuoden tapahtumien sekä 
lippukuntaretken järjestämistä varten. Avustusta myönnettiin 1000 euroa. Myös Erävaelluksen 
SM-kilpailun matkakuluille saatiin kaupungilta avustus 250 euroa. Lisäksi saatiin avustus 
Helsingin partiopoikain kannatusyhdistykseltä kalustohankintoihin 1200 euroa. 
 
Omatoimista varainhankintaa harjoitettiin ahkerasti. Johtajisto järjesti letunpaistoa Mankkaan 
Lions-clubin Snow de Mankkaa -tapahtumassa ja Mankkaan Seuran Joulutapahtumassa. 
Jälkimmäisessä Lippukunnalla oli myös buffetti. Tapiolan kirkon joulumyyjäisissä Mankkaan 
Eräsusilla oli oma myyntipöytä. Suomen Partiolaisten joulukalentereita Eräsudet myivät tänä 
vuonna 872 kappaletta. 


