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MANKKAAN ERÄSUDET RY

Toimintasuunnitelma vuodelle 2019
Partiolippukunta Mankkaan Eräsudet ry jatkaa 25. toimintavuotenaan partio-ohjelman
toteuttamista viikottaisten partiokokousten, retkien, leirien, vaellusten ja kilpailujen muodossa.

1. YLEISTÄ
1.1 Lippukunta
Partiolippukunta Mankkaan Eräsudet (MES) on perustettu vuonna 1994 ja lisätty
yhdistysrekisteriin vuonna 2005 (rek. nro 192.657). Vuosi 2019 on Mankkaan Eräsusien 25.
toimintavuosi. Lippukunnan toiminta-alue on Espoon Mankkaa. Mankkaan Eräsusien
taustayhteisö on Tapiolan Seurakunta.
Mankkaan Eräsudet ry on jäsen Pääkaupunkiseudun Partiolaiset ry:ssä, Espoon Partiotuki ry:ssä
ja Tapiolan alueen partiolaiset Tapiiri ry:ssä. Pääkaupunkiseudun Partiolaiset ry:n kautta
lippukunta kuuluu Suomen Partiolaiset – Finlands Scouter ry:hyn.
1.2 Jäsenet
Viime vuosina Mankkaan Eräsusien jäsenmäärä on kasvanut noin 180 jäseneen, mikä tekee
lippukunnasta yhden alueensa suurimmista yhdistyksistä ja yhden Tapiolan alueen suurimmista
nuorisojärjestöistä. Lippukunnan ryhmiin on vuoden 2018 lopussa noin 20 lapsen ja nuoren
jono.
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Vuonna 2019 lippukunnan tavoitteena on kasvattaa jäsenmäärää kaikissa ikäryhmissä ja saada
erityisesti sudenpentuikäisten jono purettua. Johtajaikäisiä (yli 15-v.) on tarkoitus saada mukaan
enemmän, jotta syksyllä on mahdollista jatkaa nykyistä toimintaa laadukkaasti ja perustaa uusia
sudenpentulaumoja 7–9-vuotiaille.

2. TOIMINTA
2.1 Viikkotoiminta
Mankkaan Eräsudet järjestää Suomen Partiolaisten partio-ohjelman mukaista partiotoimintaa
järjestämällä viikoittain kokouksia eri ryhmille. Partiokokoukset ovat retkien ohella tärkein
toiminnan muoto lippukunnassa.
Keväällä 2019 lippukunnassa toimii 16 ryhmää:
5 sudenpentulaumaa 7–9 v.

Ilvekset (poikaryhmä), Koira, Ilvekset (sekaryhmä),
Oravat, Cityketut

3 seikkailijaryhmää

10–12 v.

Lumikot, Sudet, Kameleontit

3 tarpojavartiota

13–15 v.

Harmaakarhut, Saigat, Jauhomadot

2 samoajavartiota

15–17 v.

Puuppelit, Istuvat alpakat

3 vaeltajaryhmää

18–22 v.

Hyvä laitos, Saukot, Nektariinit

Syksyllä osa ryhmistä siirtyy seuraavaan ikäkauteen. Tavoite on perustaa syksyllä 2 uutta
sudenpentulaumaa.
Viikkotoiminnan toteutumisesta Mankkaan Eräsusissa vastaa ensisijaisesti lippukunnan
hallituksen ohjelmajohtaja, jokaisen ikäkauden ikäkausivastaava ja luotsit. Ikäkausivastaavien
tehtävänä on tukea ryhmien johtajia toiminnan suunnittelussa ja toteuttamisessa. Luotsit
tukevat tarpoja-, samoaja- ja vaeltajaryhmien omaehtoista toimintaa. Ikäkausivastaavat ja luotsit
ovat mukana ryhmänjohtajille järjestettävissä toimintasuunnitelmapajoissa, joissa
ryhmänjohtajat yhdessä suunnittelevat seuraavan puolen vuoden toimintaa.
2.2 Retki-, leiri- ja vaellustoiminta
Mankkaan Eräsusien tavoitteena on järjestää paljon ulkoilu- ja retkeilytoimintaa kaikille
jäsenilleen. Vuonna 2019 tavoitteena on, että jokaisella lippukunnan jäsenellä on mahdollisuus
päästä vuoden aikana kolme kertaa maastoon retkelle tai kilpailuun.
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Huhtikuussa järjestetään koko lippukunnan yhteinen lippukuntaretki. Syyskaudella järjestetään
myös lippukuntaretki, jonka tarkempi ajankohta varmistuu keväällä.
Sudenpennuille ja seikkailijoille järjestetään syksyllä oma päiväretki. Ryhmiä kannustetaan
talviretkille kevätkaudella helmi-maaliskuussa. Lisäksi tarpoja- ja samoajaryhmiä kannustetaan
lähtemää ryhmien omille viikonloppuretkille.
Kesällä Mankkaan Eräsudet ry osallistuu alueensa Tammen omalle kesäleirille.
Johtajisto suunnittelee vuoden toimintaa vuoden alussa omalla suunnitteluretkellä.
Kesällä järjestetään noin viikonlopun mittainen johonkin Etelä-Suomen vaelluskohteeseen
kävellen tai meloen.
2.3 Koulutustoiminta
Mankkaan Eräsudet kouluttaa johtajistoaan vuoden 2019 aikana Pääkaupunkiseudun Partiolaiset
ry:n ja muiden partioyhdistysten järjestämillä kursseilla. Kurssit monipuolistavat johtajien
toimintaa ja vahvistavat heidän osaamista.
Vuonna 2019 arviolta 5-7 lippukunnan vaeltajaa ja aikuista (väh. 18-v.) osallistuu Partiojohtajan
peruskurssille. Lippukunta maksaa kurssin, mikäli johtamisharjoitus tehdään lippukuntaan.
Ryhmänjohtajia kannustetaan osallistumaan erityisesti johtamansa ikäkauden ohjelmaa
käsitteleville kursseille, sillä sen on koettu parantavan ryhmien toimintaa.
Lippukunta osallistuu lisäksi Tapiolan ja Matinkylän alueen partiolaisten järjestämän
ryhmänohjaajakurssin järjestelyihin. Tavoitteena on, että jokainen lippukunnan ryhmänjohtaja
on käynyt RO-kurssin ja että se sisältyy jokaisen samoajaikäisen omaan partio-ohjelmaan.
2.4 Kilpailutoiminta
Kaikkia lippukunnan jäseniä kannustetaan aktiivisesti osallistumaan kaikenlaisiin
partiokilpailuihin. Erityisesti perinteisiin kilpailuihin, kuten partiotaitokilpailu Espoon Punaseen,
salapoliisi- ja kaupunkikilpailu Hiipivään Haamuun ja sudenpentujen päiväkilpailu Pinkkiin
kootaan lippukunnasta suuri edustus.
Kilpailut ovat osa partio-ohjelmaa. Niiden päätavoitteena ei ole voittaminen, vaan onnistumisen
elämykset, itsensä ylittäminen ja ryhmän yhteishengen kohottaminen. Sudenpentu- ja
seikkailijaryhmien johtajille kilpailut tarjoavat valmista ja laadukasta ohjelmaa.
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2.5 Muu partiotoiminta
Mankkaan Eräsudet järjestää lippukuntalaisille ja heidän perheenjäsenilleen Yrjönpäiväjuhlan
huhtikuussa ja joulujuhlan jouluretken yhteydessä. Juhlissa on ryhmien järjestämää ohjelmaa ja
mahdollisuus antaa partiolupaus. Lisäksi näissä tapahtumissa jaetaan ansiomerkkejä sekä
merkkejä tunnustuksena suorituksista.
Johtajiston (kaikki yli 15-vuotiaat jäsenet) yhteishengen kohottamiseksi järjestetään
touko-kesäkuussa 1–2 vuorokauden pituinen ohjelmatapahtuma sekä kiitostapahtuma
joulukuussa.
2.6 Yhteistyötoiminta
Mankkaan Eräsudet jatkaa yhteistyötä muiden partiotoimijoiden kanssa. Erityisesti yhteistyötä
tehdään muiden Suur-Tapiolan ja Suur-Matinkylän alueen lippukuntien kanssa, joiden kanssa
lippukunta kuuluu samaan Tammi-alueryhmittymään.
Tapiolan alueen lippukunnat ovat perustaneet yhdistyksen nimeltään Tapiolan alueen
partiolaiset – Tapiiri ry. Yhdistyksen tarkoitus on toimia alueen lippukuntien tukena ja yhteistyön
koordinoijana. Mankkaan Eräsudet on aktiivisesti mukana Tapiirin toiminnassa. Tapiolan alueen
partiolaiset Tapiiri ry:n hallituksessa on lippukunnan edustaja.
Lippukunta pyrkii olemaan edustettuna myös Espoon Partiotuki ry:n ja Pääkaupunkiseudun
Partiolaiset ry:n virallisissa kokouksissa, aluetapaamisissa ja muissa tapahtumissa.
Lippukunta osallistuu mankkaalaisen partiotoiminnan tukiyhdistyksen Eräsusien Kilta ry:n
varainhankintatempauksiin. Lisää toiminnasta killan kanssa kohdassa 3.2 Tukitoiminta.
Lisäksi lippukunta pyrkii tekemään yhteistyötä Mankkaa-seuran kanssa osallistumalla heidän
yleisötapahtumiensa järjestelyihin.
2.7 Tiedotustoiminta
Mankkaan Eräsusien tiedotuslehti Mesikämmen ilmestyy vuoden aikana 1–2 kertaa, mikäli
lehdelle löydetään päätoimittaja. Mesikämmenen tekoon voivat osallistua kaikki lippukuntalaiset
kirjoittamalla juttuja tapahtumista ja muista ajankohtaisista asioista.
Tiedotusta hoidetaan myös kokouksissa ja lippukunnan sähköpostilistojen kautta jaettavilla
tapahtumakohtaisilla tiedotteilla. Kuksa-jäsenrekisterin sähköpostilistojen kautta tavoitetaan
lähes kaikki lippukuntalaisten vanhemmat.
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Lippukunnan internet-sivut erasudet.fi palvelevat myös tiedotuskanavana. Sivuilla julkaistaan
ajankohtaisia tiedotuksia ja päivittyvä toimintakalenteri. Sivuilta löytyy Mesikämmenen numerot
sekä kuvia tapahtumista. Sivut tukevat myös lippukunnan ulkoista viestintää ja markkinointia.
Johtajaikäisten mukaansaamisessa ja syksyllä uusien jäsenten rekryämisessä hyödynnetään
muun muassa erilaisia markkinointikanavia, lähialueen kouluja ja ilmoitustauluja.

3. TOIMINTAYMPÄRISTÖ
3.1 Hallinto
Lippukunnan päättävänä elimenä toimii hallitus, jonka puheenjohtaja on lippukunnanjohtaja.
Hallitukseen kuuluu yhteensä 3–9 jäsentä. Vuoden 2019 hallitus valitaan syksyllä 2018.
Hallituksen kokoukset ovat avoimia kaikille johtajaikäisille, ja kokousten pöytäkirjat julkaistaan
heille lippukunnan intranetissä ja sähköpostilla.
Hallituksen lisäksi suuresta osasta lippukunnan toiminnoista vastaavat yli 15-vuotiaat
vapaaehtoiset, ns. johtajat. Ryhmänjohtamisen lisäksi vapaaehtoiset järjestävät tapahtumia ja
huolehtivat muista lippukunnan asioista.
Helmikuussa pidetään lippukunnan kevätkokous, jossa esitellään ja vahvistetaan vuoden 2018
toimintakertomus ja tilinpäätös sekä käsitellään muut sääntömääräiset asiat. Marraskuussa
pidetään syyskokous, jossa valitaan vuoden 2020 puheenjohtaja ja hallitus, vahvistetaan
toimintasuunnitelma ja talousarvio sekä käsitellään muut sääntömääräiset asiat.
3.2 Tukitoiminta
Vuonna 2012 lippukunnan toiminnan tueksi perustettiin Eräsusien Kilta ry. Lippukunnanjohtaja
edustaa lippukuntaa killan kokouksissa ja pitää yhteyttä killan hallitukseen.
Lippukunta pyrkii tekemään yhteistyötä killan ja vanhempien kanssa varainhankinnassa ja
erilaisten tilaisuuksien järjestämisessä. Vanhempia pyydetään esimerkiksi apuun retkien
järjestämisessä.
3.3 Kokoontumistila
Mankkaan Eräsusien kokoontumistilana vuonna 2019 toimii Mankkaan Makasiini ja Mankkaan
Asukaspuisto eli entinen Väentupa. Tilat ovat lippukunnan käytössä neljänä iltana viikossa.
Lippukunta etsii toista kokoontumistilaa yhteistyössä Eräsusien kilta ry:n kanssa. Pitkän aikavälin
tavoitteena on löytää oma tila Mankkaan alueella, mikä toisi joustavuutta ja helpottaisi
toiminnan järjestämistä.
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3.4 Kalusto
Vuoden aikana lippukunta tekee kalusto- ja tarvikehankintoja partio-ohjelman toteuttamista
varten. Retki- ja leirikalustoa huolletaan ja tarvittaessa täydennetään uusilla hankinnoilla. Kesällä
tai syksyllä leirin jälkeen järjestetään kalusto- ja varastonsiivoustalkoot.
3.5 Talous ja varainhankinta
Lippukunnan varsinainen toiminta rahoitetaan pääasiassa avustuksilla, jäsenmaksuilla,
tapahtumien osallistumismaksuilla ja varainkeruukampanjoiden tuotoilla.
Vuonna 2019 Mankkaan Eräsudet hakee toiminta-avustuksia Espoon kaupungilta ja Tapiolan
seurakunnalta. Jäsenmaksu on 10 euroa, ja se on vahvistettu 26.3.2018 pidetyssä
sääntömääräisessä kokouksessa.
3.5.1 Varainkeruu
Vuoden tärkein varainkeruukampanja on Suomen Partiolaisen adventtikalenterien myynti. Sen
lisäksi lippukunta järjestää yhden oman myyntikampanjan ja osallistuu Eräsusien Killan
järjestämiin myyntitempauksiin.
Vuonna 2015 lippukunta aloitti Leirialue 2025 -projektin. Sen tavoitteena on maapalstan,
partiokämpän tai molempien hankkiminen lippukunnalle retki- ja leiritoimintaan.
Leirialuekassaan voidaan siirtää tuottoja, jotka ovat syntyneet lippukunnan omatoimisesta
varainhankinnasta. Lippukunnan tavoitteena on varata vuosittain 2000 euroa leirialuekassaan
hankinnan rahoittamiseksi. Säästöjä ei kuitenkaan saa tehdä toimintaa karsimalla.
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Toimintakalenteri vuodelle 2019
Kevätkausi
18.-20.1.
14.–18.1.
helmi-maalis
maaliskuu
5.-7.4.
24.4.
11.5.
20.–24.5.
touko-kesä

Johtajiston retki
Kevään kokoukset alkavat
Ikäkausi- ja ryhmäretket
Lippukunnan kevätkokous
Lippukuntaretki
Yrjönpäiväjuhla
Espoon Vihree
Kevään kokoukset päättyvät
Johtajiston kevään päätöstapahtuma

EPT

Kesä
touko-syys
kesä-elo

Viikonloppuvaellus
Tammen alueen kesäleiri

Tammi

Syyskausi
10.8.
19.–22.8.
30.8.-1.9.
14. tai 15.9.
21.–22.9.
syyskuu
6.10.
marraskuu
marraskuu
9.–12.12.

Johtajiston syyskauden suunnittelupäivä
Syksyn kokoukset alkavat
Johtajatulet
Sudenpentujen ja seikkailijoiden päiväretki
Espoon Punanen
Lippukuntasemma johtokolmikolle
Pinkki
Syyskokous
Lippukuntaretki
Syksyn kokoukset päättyvät

EPT
PäPa
EPT

