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PÄÄKIRJOITUS
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 tuli-kin sitten pyynnöstä, eli päätoimittajaa
ei ole vieläkään löytynyt. Mielenkiintoinen aihe sinänsä.
Alussa ensimmäiset Mesikämmenet
tehtiin käsin kirjoittamalla ja piirustukset
olivat hiukan vinksin vonksin – siis juuri
sellaisessa muodossa kuin lippukuntalehden pitäisikin olla. Omintakeinen ja
ainakin käsin tehdyn näköinen. Nykyisin
löytyy ilmaisia taitto-ohjelmia, mutta ainakin edellinen tehtiin ihan tekstinkäsittelyohjelmalla (Word), josta laskelmalla
laski jokaisen sivun oikealle kohdalleen,
jotta taitto onnistui ja lehden sivut stemmasivat. Kieltämättä pisin homma lehden teossa, mutta onnistui – jos ei lasketa 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 huomaamatta, vai tarvitsisiko joku apua? Autan
mielelläni uusia toimittajia lehden teossa, 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 perustajan Baden-Powellin ja hänen vai-monsa syntymäpäivä on sattumoisin samana 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 vanhoja 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. Hankalaksi muistelemispäivän vieton tekee
se, että Etelä-Suomen hiihtolomaviikko osuu juuri viikolle 8, eli päi-vän 22.2.
päälle. Vaan eipä huolta, onneksi on partioviikko, jolloin asian voi korjata. Partioviikko 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 partiossa saa mokatakin ja oppia sitä kautta.
Tervetuloa uudet lippukuntalehden toimitta-jat mukaan!
Heinä
päätoimittaja
jarmo.heinonen@erasudet.fi
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SARJAKUVA
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GALLUP

Siistein partiokokemus
TEKSTI PETRINA MIETTINEN

Antti, 17 vuotta

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

Petrina, 18 vuotta

Partiotaitokilpailu Paisunta oli
ikimuistoinen. Vartiomme ryhmäytyi todella hyvin. Varsinkin
valmistelu oli haustkaa: ostimme
tiimitrikoot ja vietimme edellisen
yön luonani.

Sanni, 12 vuotta

Siisteintä oli päästä ensimmäistä
kertaa isolle leirille 9-vuotiaana.

MES-hupparit nyt
myynnissä!
Mankaan Eräsusien edustushuppareita saa ostettua osoitteesta printmotor.com/erasudet. Et halua jäädä ilman kok
universumin siisteintä hupparia!
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Hyvän laitoksen
Suomi-projekti

TEKSTI HYVÄ LAITOS

Suomi-projekti on suuressa osassa vaeltajaikäkauden (1822v.) ohjlemaa. Sen tarkoituksena on tutustuttaa uudet
vaeltajat omaan kotimaahansa ja muihiin partiolaisiin. Lippukuntamme vaeltajaryhmä Hyvä Laitos toteutti Suomi-projektinsa syksyllä 2018.
Ryhmämme Hyvän laitoksen
Suomi-projekti alkoi Suomen läntisestä vastakohdasta, Turusta.
Tämä projekti oli meidän 18-vuotiaiden vaeltajien ikäkauden aloitustapahtuma, jossa tutustuimme
partiolaisiin, kulttuuriin ja luontoon kotimaassamme Suomessa.
Turkuun huristelimme Sakun burgundinpunaisella Chrysler Neonilla pitkin elämyksellistä Vanhaa
Turuntietä.
Kahviloistaan ja vanhasta arkkitehtuuristaan tunnettu Turku teki
heti vaikutuksen, kun näimme
Aurajoen rannan suuressa loistossansa. Tapasimme uudet kaarinalaiset ystävämme Turun kauppatorilla, ja siitä kävelimme joelle.
He olivat erittäin vieraanvaraisia,
ja saimme nukkua Aallottaren
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asunnossa Vähällä Hämeenkadulla täl puol jokke.
Paha onni potkaisi meitä, ja
pudotimme emäntämme kukkaruukun hänen ikkunalaudaltaan.
Kävimme etsimässä uuden kukkaruukun Turun Prismasta myöhään
illalla. Kirjoitimme tästä sattumuksesta kirjeen, johon onneksi saimme myöhemmin anteeksiantavan
vastauksen.
Aamulla käynnistimme jälleen
moottorit ja kiihdytimme kohti
Hämeenlinnaa. Siellä ruokailimme A’la’hiekkatie-keittiössä, jonka
muodosti retkikeitin ja sen itse
kyhätty poltin. Yritimme tarjota
ruokaa myös paikalliselle isännälle, joka Ladansa kanssa pysähtyi
ihmettelemään kokkauksiamme.
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Riihimäellä käytiin tutustumassa Hatlammin suolla paikallisten partiolaisten johdolla
Hämeenlinnan-pysähdyksen
jälkeen kilometrit taittuivat Kotkaan asti – kaupunkiin, jonka
koimme jostain mystisestä syystä hyvin vastakohtaiseksi Turulle. Isäntämme Anssi otti meidät
vastaan hyvin: pääsimme ihastelemaan teollisuus- ja satamakaupunkia näköalatornista asiantuntevan opastuksen kera.
Seuraavana aamuna lähdimme
purjehtimaan Kotkan edustalla
sijaitsevaan Lehmäsaareen. Paha
onni potkaisi jälleen – toinen
isännistämme purjehti partiolaisten veneen epäonnekseen päin
karia. Onni onnettomuudessa oli,
että kukaan ei tippunut veneestä
ja ettei vettä tullut sisälle.
Viimeinen etappi matkalla oli

rautatiekaupunki Riihimäki. Siellä meidät vakuutti kahden paikallisen lippukunnan yhdessä
omistama Partiotalo Riihimäen
keskustassa. Kaupunkia kiertäessämme näimme myös muita
hienoja ja erikoisia rakennuksia:
Suomen turvallisimman vankilan,
historialliset, punatiiliset varuskuntarakennukset ja suuren pienoismallin Riihimäestä.
Riihimäen-vierailullamme kävimme myös Hatlamminsuolla,
jossa on nähtävissä jopa 40 erilaista suotyyppiä. Sattumusten
sarjan täydensi se, että yksi riihimäkeläisistä putosi pitkospuilta ja
kasteli vaatteensa suossa.
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SUORITUSMERKIT

Karhunhammas,
eränkävijän diplomityö
AINEISTO HEINÄ, REFERAATTI ANTTI VUORENMAA

Karhunhammas on Suomen partiolaisten pisimpään säilynyt
suoritusmerkki. Ensimmäinen tehtiin vuonna 1955 ja suorituksia on tehty tähän päivään mennessä jo neljättä sataa.
Merkkiin kuuluu tehdä oma harrastetutkimus. Alla Heinän
suorittaman karhunhampaan lyhyt referaatti.
Kyseisen suorituksen tutkimuksessa tarkasteltiin sitä, kuinka
pitkäkestoinen rasitus vaikuttaa
väsymykseen ja ärtymykseen. Tutkimuskysymyksen lähtökohtana
oli väite, että kolmas vaelluspäivä on vaikein. Aihetta tutkittiin
Mankkaan Eräsusien vaelluksella
kesällä 2014 Saariselällä Lapissa.
Vaellukselle varattiin aikaa kahdeksan vuorokautta, joista yksi oli
varapäivänä mahdollisille viivästyksille. Loppujen lopuksi vaellusmatkaa tuli 120-130 kilometriä
kävellen.
Tutkimustuloksia kerättiin kyselylomakkeilla, joka täytettiin joka
ilta. Osaa aineistosta analysoitiin
tilastollisin menetelmin, vaikka
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aineisto olikin tilastollisesti merkityksetöntä. Tulokset ovat siis vain
suuntaa antavia.
Tulokset eivät antaneet suoria
tuloksia tutkimuskysymykseen.
Kolmas päivä erosi ainakin graafisessa esityksessä, mutta tilastollisessa analyyseissä erot eivät
enää näkyneet. Viitteitä siis saatiin, vaikka tutkittavien määrä oli
pieni.
Huhtikuussa 2015 karhunhammas tuli Suomen partiolaisilta takaisin hyväksyttynä.

Tämä juttu on vain lyhennelmä
Heinän tekstistä. Lue alkuperäinen versio nettisivuiltamme
erasudet.fi/karhunhammas

SARJAKUVAT
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TOTEUTUS HEINÄ
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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
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