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Edellinen lehti lähti hiven lapasesta, kun 
se pistettiin pikaisesti kasaan. Kukaan ei 
ollut suostunut pää-toimittajaksi ja lehti 
jäi tulematta – apuun siis, ja kannettiin 
oma korsi kekoon. Tämä toinen lehti tu-
li-kin sitten pyynnöstä, eli päätoimittajaa 
ei ole vieläkään löytynyt. Mielenkiintoi-
nen aihe sinänsä.

Alussa ensimmäiset Mesikämmenet 
tehtiin käsin kirjoittamalla ja piirustukset 
olivat hiukan vinksin vonksin – siis juuri 
sellaisessa muodossa kuin lippukunta-
lehden pitäisikin olla. Omintakeinen ja 
ainakin käsin tehdyn näköinen. Nykyisin 
löytyy ilmaisia taitto-ohjelmia, mutta ai-
nakin edellinen tehtiin ihan tekstinkäsit-
telyohjelmalla (Word), josta laskelmalla 
laski jokaisen sivun oikealle kohdalleen, 
jotta taitto onnistui ja lehden sivut stem-
masivat. Kieltämättä pisin homma leh-
den teossa, mutta onnistui – jos ei las-
keta kulunutta aikaa. Joltakulta menee 
taitto varmaan lennossa, kuten vaikka 
tähän lehteen.

Ohjelmauudistuksessa jokaiselle 
ikäluokalle rakennettiin lehdentekijä 
merkki, johon kuuluu lippukun-talehden 
teko. Onkohan se vain jäänyt huomaa-
matta, vai tarvitsisiko joku apua? Autan 
mielelläni uusia toimittajia lehden teos-
sa, jos joku vain kehtaa ottaa mukaan 
kokoukseensa.

Muistelemispäivä, eli helmikuun 22. 
päivä on partiolaisille ehkä se tärkein 
päivä, vaan kaikki eivät edes tiedä mistä 
on kyse. Englanniksi muistelemispäivä 
on Founder’s Day, eli suomeksi perusta-

jan päivä. Sitä kautta päivän merkityskin 
aukeaa paremmin. Partioliikkeen perus-
tajan Baden-Powellin ja hänen vai-mon-
sa syntymäpäivä on sattumoisin sama-
na päivänä, eli tuona kolmen kakkosen 
päivänä ja ikäeroa heillä oli 20 vuotta. 
Lippukuntamme Mankkaan Eräsusien 
perustamispäiväksi on myös merkitty 
22.2., kuten aika monella lippukunnalla. 
Ihan sen takia, että silloin voi muistella 
lippukunnan alkutaivalta ja kutsua van-
hoja partiokavereita juhlimaan.

Noh, jos aivan rehellisiä ollaan, MES 
perustettiin jo tammikuussa 1994, mutta 
Suomen Partiolaiset ry:n keskustoimisto 
hyväksyi meidät rekisteriinsä 22.2., joka 
näkyy myös virallisissa papereissa. Han-
kalaksi muistelemispäivän vieton tekee 
se, että Etelä-Suomen hiihtolomaviik-
ko osuu juuri viikolle 8, eli päi-vän 22.2. 
päälle. Vaan eipä huolta, onneksi on par-
tioviikko, jolloin asian voi korjata. Par-
tioviikko on alkanut useimmiten Oton 
päivänä ja päättynyt Yrjön päivään. Tai 
ainakin se on näiden kahden kuuluisan 
nimen läheisyydessä. Tätä lukiessa pitäisi 
olla Yrjönpäivän vietto meneillään – jos 
kaikki menee nap-piin. Onneksi partios-
sa saa mokatakin ja oppia sitä kautta. 
Tervetuloa uudet lippukuntalehden toi-
mitta-jat mukaan!

Heinä
päätoimittaja
jarmo.heinonen@erasudet.fi

P Ä Ä K I R J O I T U S
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TOTEUTUS POIKA-ILVEKSETSARJAKUVA
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GALLUP

Siistein partiokokemus

Antti, 17 vuotta
Olimme samoajavartioni kanssa 
Lapissa vaeltamassa. En koskaan 
unohda yöjunamatkaa ilman 
hyttiä, rankkoja sateita ja hienoja 
maisemia.

Sanni, 12 vuotta
Siisteintä oli päästä ensimmäistä 
kertaa isolle leirille 9-vuotiaana.

Petrina, 18 vuotta
Partiotaitokilpailu Paisunta oli 
ikimuistoinen. Vartiomme ryh-
mäytyi todella hyvin. Varsinkin 
valmistelu oli haustkaa: ostimme 
tiimitrikoot ja vietimme edellisen 
yön luonani.

TEKSTI PETRINA MIETTINEN

MES-hupparit nyt 
myynnissä!
Mankaan Eräsusien edustus-
huppareita saa ostettua osoit-
teesta printmotor.com/erasu-
det. Et halua jäädä ilman kok 
universumin siisteintä huppa-
ria!
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Hyvän laitoksen 
Suomi-projekti

Ryhmämme Hyvän laitoksen 
Suomi-projekti alkoi Suomen län-
tisestä vastakohdasta, Turusta. 
Tämä projekti oli meidän 18-vuo-
tiaiden vaeltajien ikäkauden aloi-
tustapahtuma, jossa tutustuimme 
partiolaisiin, kulttuuriin ja luon-
toon kotimaassamme Suomessa. 
Turkuun huristelimme Sakun bur-
gundinpunaisella Chrysler Neo-
nilla pitkin elämyksellistä Vanhaa 
Turuntietä.

Kahviloistaan ja vanhasta arkki-
tehtuuristaan tunnettu Turku teki 
heti vaikutuksen, kun näimme 
Aurajoen rannan suuressa loistos-
sansa. Tapasimme uudet kaarina-
laiset ystävämme Turun kauppa-
torilla, ja siitä kävelimme joelle. 
He olivat erittäin vieraanvaraisia, 
ja saimme nukkua Aallottaren 

asunnossa Vähällä Hämeenkadul-
la täl puol jokke.

Paha onni potkaisi meitä, ja 
pudotimme emäntämme kukka-
ruukun hänen ikkunalaudaltaan. 
Kävimme etsimässä uuden kukka-
ruukun Turun Prismasta myöhään 
illalla. Kirjoitimme tästä sattumuk-
sesta kirjeen, johon onneksi saim-
me myöhemmin anteeksiantavan 
vastauksen.

Aamulla käynnistimme jälleen 
moottorit ja kiihdytimme kohti 
Hämeenlinnaa. Siellä ruokailim-
me A’la’hiekkatie-keittiössä, jonka 
muodosti retkikeitin ja sen itse 
kyhätty poltin. Yritimme tarjota 
ruokaa myös paikalliselle isännäl-
le, joka Ladansa kanssa pysähtyi 
ihmettelemään kokkauksiamme.

Suomi-projekti on suuressa osassa vaeltajaikäkauden (18-
22v.) ohjlemaa. Sen tarkoituksena on tutustuttaa uudet 
vaeltajat omaan kotimaahansa ja muihiin partiolaisiin. Lip-
pukuntamme vaeltajaryhmä Hyvä Laitos toteutti Suomi-pro-
jektinsa syksyllä 2018.

TEKSTI HYVÄ LAITOS
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Hämeenlinnan-pysähdyksen 
jälkeen kilometrit taittuivat Kot-
kaan asti – kaupunkiin, jonka 
koimme jostain mystisestä syys-
tä hyvin vastakohtaiseksi Turul-
le. Isäntämme Anssi otti meidät 
vastaan hyvin: pääsimme ihaste-
lemaan teollisuus- ja satamakau-
punkia näköalatornista asiantun-
tevan opastuksen kera.

Seuraavana aamuna lähdimme 
purjehtimaan Kotkan edustalla 
sijaitsevaan Lehmäsaareen. Paha 
onni potkaisi jälleen – toinen 
isännistämme purjehti partiolais-
ten veneen epäonnekseen päin 
karia. Onni onnettomuudessa oli, 
että kukaan ei tippunut veneestä 
ja ettei vettä tullut sisälle.

Viimeinen etappi matkalla oli 

rautatiekaupunki Riihimäki. Siel-
lä meidät vakuutti kahden pai-
kallisen lippukunnan yhdessä 
omistama Partiotalo Riihimäen 
keskustassa. Kaupunkia kier-
täessämme näimme myös muita 
hienoja ja erikoisia rakennuksia: 
Suomen turvallisimman vankilan, 
historialliset, punatiiliset varus-
kuntarakennukset ja suuren pie-
noismallin Riihimäestä.

Riihimäen-vierailullamme kä-
vimme myös Hatlamminsuolla, 
jossa on nähtävissä jopa 40 eri-
laista suotyyppiä. Sattumusten 
sarjan täydensi se, että yksi riihi-
mäkeläisistä putosi pitkospuilta ja 
kasteli vaatteensa suossa.

Riihimäellä käytiin tutustumas-
sa Hatlammin suolla paikallis-
ten partiolaisten johdolla
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Kyseisen suorituksen tutkimuk-
sessa tarkasteltiin sitä, kuinka 
pitkäkestoinen rasitus vaikuttaa 
väsymykseen ja ärtymykseen. Tut-
kimuskysymyksen lähtökohtana 
oli väite, että kolmas vaelluspäi-
vä on vaikein. Aihetta tutkittiin 
Mankkaan Eräsusien vaelluksella 
kesällä 2014 Saariselällä Lapissa.

Vaellukselle varattiin aikaa kah-
deksan vuorokautta, joista yksi oli 
varapäivänä mahdollisille viiväs-
tyksille. Loppujen lopuksi vael-
lusmatkaa tuli 120-130 kilometriä 
kävellen.

Tutkimustuloksia kerättiin kyse-
lylomakkeilla, joka täytettiin joka 
ilta. Osaa aineistosta analysoitiin 
tilastollisin menetelmin, vaikka 

aineisto olikin tilastollisesti merki-
tyksetöntä. Tulokset ovat siis vain 
suuntaa antavia.

Tulokset eivät antaneet suoria 
tuloksia tutkimuskysymykseen. 
Kolmas päivä erosi ainakin graa-
fisessa esityksessä, mutta tilas-
tollisessa analyyseissä erot eivät 
enää näkyneet. Viitteitä siis saa-
tiin, vaikka tutkittavien määrä oli 
pieni.

Huhtikuussa 2015 karhunham-
mas tuli Suomen partiolaisilta ta-
kaisin hyväksyttynä.

Tämä juttu on vain lyhennelmä 
Heinän tekstistä. Lue alkupe-
räinen versio nettisivuiltamme 
erasudet.fi/karhunhammas

SUORITUSMERKIT

Karhunhammas,
eränkävijän diplomityö

AINEISTO HEINÄ, REFERAATTI ANTTI VUORENMAA

Karhunhammas on Suomen partiolaisten pisimpään säilynyt 
suoritusmerkki. Ensimmäinen tehtiin vuonna 1955 ja suori-
tuksia on tehty tähän päivään mennessä jo neljättä sataa. 
Merkkiin kuuluu tehdä oma harrastetutkimus. Alla Heinän 
suorittaman karhunhampaan lyhyt referaatti.
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TOTEUTUS HEINÄSARJAKUVAT
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Juorut
Tuoreimmat huhupuheet ja hauskimmat kaskut

Lippukunnanjohtajallemme Villelle 

myönnettiin EPT:n pronssinen ansio-

mitali. Hyvä Ville!

Lippukunnassa on monta uutta ajokorttia. 

Tästä lähtien ei tarvitse enää pytää vanhem-

milta kyytejä retkille

Kesällä Evon maastoihin suuntaa 

47 eräsutta Kliffalle. Valitettavasti 

Alokas Heikkilä ja alokas Saku eivät 

pääse kesällä partioleirille, mutta 

onneksi valtio huolehtii, että pojat 

saavat tarpeeksi ulkoilua

Varma kevään merkki: ampiai-

set ovat vallanneet makasiinin!

Kololle on suoritettu turvallisuuskat-

selmus alan opiskelijan toimesta!

Istuvien alpakoiden retkellä kämpän 

sähköttömyys tuli yllätyksenä. Kaikesta 

huolimatta kukaan ei paleltunut kuo-

liaaksi
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Johtajiston Whatsapp-ryhmään on soluttautunut 

piirileiri Kliffan kätyri, joka muistuttelee kisällilaakson 

puuttuvista tekijöistä ja kympeistä

Huhujen mukaan huhtikuussa alkaa lippukunnan historian ensimmäisen ulkomaan projektin suunnittelu!

Kololla tapahtuu kummia: ampiaisin-
vaasion lisäksi pöydät hajoavat mysti-
sesti

Tämän vuoden uuteen hallitukseen 

valittiin uusinä jäseninä Saku ja Anna V 

sekä jatkavina viime vuodelta Emil, Antti, 

Juuso, Anna S ja Ville.

Eräs vaeltaja onnistui räjäyttämään 
avaamattoman rypsiöljypullon keittiiön 
johtajiston retkellä 

Oletko kuullut hyvän juorun?
Lähetä se Mesikämmenen toimitukselle!

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

Ilvekset (seka) tiistaisin kello 18–19 Makasiinilla
 Karin Hukkanen, Petri Roine
Koira maanantaisin kello 18–19 Makasiinilla
 Tuukka Lehtinen, Atte Kosola
Ilvekset (pojat) maanantaisin kello 17–18 Makasiinilla
 Tapani Aho, Alex Virtanen
Puumat torstaisin kello 19–20 Makasiinilla
 Juuso Heikkilä, Ilkka Lappeteläinen
Lumikot torstaisin kello 17–18 Makasiinilla
 Hanna Järvisalo
Sudet keskiviikkoisin kello 18–19 Makasiinilla
 Jarmo Heinonen, Jaakko Hassinen
Nallekarkit keskiviikkoisin kello 17–18 Makasiinilla
 Petrina Miettinen, Antti Vuorenmaa
Harmaakarhut maanantaisin kello 19–20 Makasiinilla
 Jukka Mäki-Petäjä, Oliver Uusitalo
Saigat keskiviikkoisin kello 19–20 Makasiinilla
 Toni Melkoniemi, Eemeli Kuitunen
Puuppelit tiistaisin tai torstaisin kello 20-21 Makasiinilla

Istuvat alpakat maanantaisin kello 20–21 Makasiinilla

Viiriäiset keskiviikkoisin kello 20–21 Makasiinilla

Hyvä Laitos keskiviikkoisin kello 20–21 Makasiinil


