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MANKKAAN ERÄSUDET RY

Toimintakertomus vuodelta 2020
Partiolippukunta Mankkaan Eräsudet ry toteutti vuonna 2020 partio-ohjelmaa viikottaisten
partiokokousten, retkien, leirien, vaellusten ja kilpailujen muodossa. Vuoden lopussa
lippukunnassa oli 174 jäsentä.

1. YLEISTÄ
1.1 Lippukunta
Partiolippukunta Mankkaan Eräsudet (MES) on perustettu vuonna 1994 ja lisätty
yhdistysrekisteriin vuonna 2005 (rek. nro 192.657, Y-tunnus 3061421-4). 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 Lippukuntaryhmittymä Tammi ry:ssä. Pääkaupunkiseudun Partiolaiset ry:n kautta lippukunta
kuuluu Suomen Partiolaiset – Finlands Scouter ry:hyn.
1.2 Jäsenet
Vuoden lopussa lippukunnassa oli 174 jäsentä. Jonossa lippukunnan ryhmiin oli vuoden lopussa
32 lasta (eivät jäseniä vielä).
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1.3 Luottamustoimet
Vuonna 2020 lippukunnan tärkeimmissä luottamustehtävissä toimivat seuraavat henkilöt:
Lippukunnanjohtaja

Anna Vuorenmaa

Ohjelmajohtaja

Emil Lehmonen

Pestijohtaja

Anni Lehikoinen

Sihteeri

Juuso Heikkilä

Muut hallituksen jäsenet

Juuso Heikkilä, Ilkka Lappeteläinen, Anni
Lehikoinen, Emil Lehmonen, Leo Rinne, Ville
Vuorenmaa

Taloudenhoitaja

Timo Vuorenmaa

Jäsenrekisterinhoitaja

Alex Virtanen

Kalustonhoitaja

Leo Rinne

Nettisivujen ylläpitäjä

Juuso Heikkilä, Anna Vuorenmaa

Lippukuntaretken johtaja

Leo Müller

Ryhmänjohtajat

Onni Aho, Tapani Aho, Linda Alamäki, Cata
Ekman-Niemi-Kaija, Juuso Heikkilä, Jarmo
Heinonen, Juho Kontiainen, Atte Kosola, Meeri
Kosola, Katariina Kuusisto, Ilkka Lappeteläinen,
Anni Lehikoinen, Otso Murtomäki, Leo Müller,
Patrik Pietikäinen, Minna Rihti, Leo Rinne, Anu
Silvennoinen, Sanni Tschokkinen, Venla Varo, Meri
Vertanen, Antti Vuorenmaa

1.4 Ansiomerkit
Vuonna 2020 lippukunnan jäsenille myönnettiin seuraavat partiolaisten ansiomerkit:
Anna Vuorenmaa

I lk Mannerheim-solki

SP

Toni Melkoniemi

II lk Mannerheim-solki

SP

Karin Hukkanen

Collanin solki

SP

Leo Rinne

Louhisuden solki

SP

Emil Lehmonen

Piirin pronssinen ansiomitali

PäPa
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2. TOIMINTA
2.1 Viikkotoiminta
Mankkaan Eräsudet järjesti Suomen Partiolaisten partio-ohjelman mukaista partiotoimintaa
järjestämällä viikoittain kokouksia eri ryhmille. Partiokokoukset ovat retkien ohella tärkein
toiminnan muoto lippukunnassa.
Keväällä 2020 lippukunnassa toimi 16 ryhmää:
5 sudenpentulaumaa 7–9 v.

Cityketut, Ilvekset, Ketunpennut, Oravat, Rotat

3 seikkailijaryhmää

10–12 v.

Alumiiniankat, Kameleontit, Ketut

2 tarpojavartiota

12–15 v.

Jauhomato-Matoalpakat, Karhut

3 samoajavartiota

15–17 v.

Hottentottikultakontiaiset, Läskikalat, Puuppelit

3 vaeltajaryhmä

18–22 v.

Hyvä nektariinilaitos, Istuvat alpakat, Saukot

Syksyllä 2020 lippukunnassa toimi 16 ryhmää:
4 sudenpentulaumaa 7–9 v.

Cityketut, Ketunpennut, Oravat, Rotat

3 seikkailijaryhmää

10–12 v.

Alumiiniankat, Susikoirat, Ketut

3 tarpojavartiota

12–15 v.

Kameleontit, Matoalpakat, Karhut

3 samoajavartiota

15–17 v.

Hottentottikultakontiaiset, Läskikalat, Puuppelit

3 vaeltajaryhmä

18–22 v.

Hyvä nektariinilaitos, Istuvat alpakat, Saukot

Ryhmät kokoontuivat viikoittain partiokokoukseen. Kokouksia pidettiin maanantaisin, tiistaisin,
keskiviikkoisin, torstaisin ja sunnuntaisin Mankkaan Makasiinilla ja Asukaspuistossa.
Kevätkaudella kokouksia pidettiin 13.1.–11.3. ja syyskaudella 24.8.–29.11.
Sekä kevät- että syyskaudella partiokokoukset loppuivat koronapandemiasta johtuen aiemmin
kuin oli tarkoitus. Mankkaan Eräsusissa kasvokkain tapahtuva partiotoiminta oli tauolla
12.3.–31.5. ja 30.11.–31.12. Pääkaupunkiseudun Partiolaisten koronarajoituksia noudattaen. Osa
ryhmistä jatkoi toimintaansa etänä, ryhmät muun muassa pelasivat videopelejä ja tietovisoja
yhdessä, opettelivat koodaamaan sekä kävivät virtuaaliretkillä museoissa ja paloasemalla.
Huhtikuussa lippukunnan hallitus suunnitteli “Eräsusien Etäpartiomerkin”, jossa lippukunnan
jäsenet perheineen saivat tehdä erilaisia aktiviteetteja kotona ja luonnossa. Aktiviteetteja olivat
muun muassa pyöräilijän liikennesääntöjen kertaaminen ja pyöräretki, karttamerkkien
harjoittelu ja suunnistaminen, kotona tai pihapiirissä retkeily sekä uusien solmujen opettelu.
Kaikki, jotka suorittivat vähintään kahdeksan aktiviteettia 16:sta, saivat kesän aikana postitse
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suoritusmerkin ommeltavaksi partiopaitaansa. Merkkejä suoritettiin yhteensä noin 25 ja suurin
osa merkin suorittaneista oli sudenpentu- ja seikkailijaikäisiä.
Ryhmänjohtajat suunnittelivat toimintaa vuoden aikana kahdessa toimintasuunnitelmapajassa.
Syksyn toimintasuunnitemapajan yhteydessä järjestettiin myös ryhmänjohtajien koulutusilta,
koska syksyllä aloitti moni uusi ryhmänjohtaja. Koulutusillassa käytiin läpi ryhmänjohtamisen
periaatteet ja lippukunnan yleiset käytännöt sekä ideoitiin, miten lippukunnan ja ryhmien
toimintaa voitaisiin kehittää parempaan suuntaan.
2.2 Retki-, leiri- ja vaellustoiminta
Vuonna 2020 lippukunnassa järjestettiin 8 retkeä ja 1 vaellus. Lisäksi Mankkaan Eräsudet
osallistui lippukuntana Espoon Partiotuen Vinkuli-talvileirille ja sen järjestelyihin.
Vuonna 2020 oli tarkoitus pitää lippukuntaretki maaliskuussa, mutta se jouduttiin perumaan
koronapandemian takia. Myös ryhmien omia retkiä sekä keväällä että syksyllä jouduttiin
perumaan koronarajoitusten takia. Lisäksi Mankkaan Eräsusien oli tarkoitus osallistua
lippukuntana Espoon Partiotuen Väiski-kesäleirille, mutta koronapandemiasta johtuen leiri siirtyi
kesään 2021.
Järjestetyt retket
Johtajiston retki

17.–19.1.2020

Eden

Johtajiston laavuretki

7.-8.2.2020

Nuuksio

Sudenpentujen ja seikkailijoiden päiväretki

8.3.2020

Haukkalampi

Johtajiston melontaretki

7.–8.8.2020

Käärmesaari

Hottentottikultakontiasten maastoretki

5.–6.9.2020

Vääräjärvi

Samoajaretki

30.10.–1.11.2020

Piilopirtti

Läskikalojen retki

6.–8.11.2020

Kammi

Lippukuntaretki

14.11.2020

Pirttimäki ja Luukki

Vinkuli-talvileiri

19.–22.2.2020

Kavalahti

4.–12.7.2020

Kevo

Leirit

Järjestetyt vaellukset
Kevon vaellus
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2.3 Koulutustoiminta
Lippukunnan johtajisto kouluttautui Pääkaupunkiseudun Partiolaiset ry:n järjestämillä kursseilla.
Lippukunta tuki kouluttautumista talousohjeen mukaan maksamalla hyödyllisten kurssien
osallistumismaksun sekä niiden käymisestä saadun ns. kurssiporkkanan mukaan myös muita
kursseja.
Lippukunta osallistui Tammen yhteisen ryhmänohjaajakurssin järjestelyihin talvella 2019-2020.
Kurssilaisia MES:stä oli yhteensä 7 ja järjestelijöitä 2. Kurssilaisista 5 suoritti johtamisharjoittelun
lippukunnassa.
Partiojohtajan peruskurssille osallistui vuonna 2020 1 henkilö, joka sai suoritettua kurssin
kokonaisuudessaan vuoden 2020 aikana (lopputyö ja valtakirja).
2.4 Kilpailutoiminta
Vuonna 2020 lippukunnan jäsenet eivät osallistuneet partiotaitokilpailuihin, koska lähes kaikki
kilpailut jouduttiin perumaan koronapandemian takia.
Lippukunnan jäseniä oli mukana Pääkaupunkiseudun Partiolaisten Törmä-kisan ja partiotaitojen
SM-kilpailun Käännekohdan järjestetyissä, mutta molemmat kilpailut jouduttiin perumaan
koronapandemian takia.
2.5 Muu partiotoiminta
Perinteinen Yrjönpäiväjuhla kaikille lippukunnan jäsenille ja heidän perheilleen oli tarkoitus pitää
Partioviikolla 22.4. Mankkaan Makasiinilla, mutta se jouduttiin perumaan koronapandemian
takia. jäsenet perheineen kuitenkin saivat halutessaan suorittaa “Eräsusien Etäpartiomerkin”
Pyhä Yrjö -teemaisia aktiviteetteja huhti-toukokuun aikana.
Elokuussa järjestettiin Syyskauden avajaiset kaikille lippukunnan jäsenille ja heidän perheilleen.
Tapahtuma järjestettiin Mankkaan Makasiinin pihapiirissä ja ohjelmassa oli rastirata, jossa
osallistujat saivat muun muassa harjoitella puukon teroitusta ja kisailla lippukuntatietämyksessä
Kahoot-tietovisassa. Lisäksi tapahtumassa saatiin myytyä loppuun aikaisemmasta
varainkeruukampanjasta jääneet vessa- ja talouspaperit.
Syyskuussa järjestettiin johtajatapahtuma Pizzafest kaikille lippukunnan johtajille
mankkaalaisessa pizzeriassa. Pizzan lisäksi ohjelmassa oli lippukunnan kuulumisia, tietoa
tulevasta toimintakaudesta, ansiomerkkien jakoa ja pelejä.
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Lisäksi syksyn aikana johtajistolle järjestettiin suunnistusta Leppävaaran kuntorasteilla ja
seinäkiipelyä Pääkaupunkiseudun Partiolaisten kiipeilytoimikunnan ohjejistuksella Myllypurossa
Liikuntamyllyssä.
Joulujuhla järjestettiin 14.12.2020 livelähetyksenä loppuvuoden koronatilanteen takia. Jäsenet
perheineen pystyvät seuraamaan lähetystä kotonaan ja ohjelmassa oli muun muassa
Kahoot-tietovisapeli, ansiomerkkien jako ja hallituksen tekemä sorminukke-esitys. Lähetystä
seurasi korkeimmillaan yli 50 yhtäaikaista streaming-istuntoa ja videolla oli vuoden lopussa noin
140 katselukertaa.
2.6 Alue- ja sidosryhmätoiminta
Lippukunta kuuluu Tapiola-Matinkylä-alueen Lippukuntaryhmittymä Tammi ry:hyn.
Lippukunnanjohtaja, ohjelmajohtaja ja pestijohtaja osallistuivat aluetapaamisiin osana aluetyötä.
Lisäksi alue tarjosi valmennusta ja sparrausta lippukunnanjohtajalle, ohjelmajohtajalle ja
pestijohtajalle.
Lippukunta teki yhteistyötä Tapiolan seurakunnan kanssa ja lisäksi seurakunta myönsi
lippukunnalle toiminta-avustusta. Vuonna 2020 olisi ollut Eräsusien vuoro avustaa Tapiolan
seurakunnan itsenäisyyspäivän lipunnostossa ja jumalanpalveluksessa, mutta tapahtuma
jouduttiin perumaan koronapandemian takia.
2.7 Tiedotustoiminta
Lippukunnan tiedotuslehti Mesikämmen ei ilmestynyt vuonna 2020. Lippukunta lähetti
jäsentiedotteen postitse kaikille alle 18-vuotiaille jäsenilleen ja sähköpostitse kaikille 18-vuotiaille
ja sitä vanhemmille jäsenilleen syys- ja kevätkausien alussa.
Lippukunnan verkkosivut osoitteessa www.erasudet.fi palvelivat tiedotuskanavana.
Verkkosivujen lisäksi tiedotusta tapahtui muissa kanavissa, kuten sähköpostilla ja sosiaalisessa
mediassa.

3. TOIMINTAYMPÄRISTÖ
3.1 Hallinto
Lippukunnan hallitus kokoontui vuoden aikana kahdeksan kertaa, jonka lisäksi hallitus piti yhden
puuhiksen, jossa edistettiin hallituksen työlistalla olevia asioita. Lippukunnan sääntömääräinen
kevätkokous järjestettiin 24.3. ja syyskokous 18.11. Lisäksi järjestettiin yksi ylimääräinen kokous.
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Lippukunnan jäsenrekisteri on Suomen Partiolaisten Kuksa-järjestelmässä, josta löytyvät kaikkien
jäsenten ja huoltajien yhteystiedot sekä lippukunnan jonotuslista.
3.2 Tukitoiminta
Vuonna 2020 lippukunnan hallitus piti yhteistyötapaamisen Eräsusien Kilta ry:n kanssa.
Yhteistyötapaamisessa keskusteltiin tulevaisuuden hankkeista, esim. mahdollinen koloprojekti
sekä siihen liittyvä varainkeruu. Lisäksi todettiin, että yhteistyötapaamisia olisi hyvä pitää
vuosittain.
3.3 Kokoontumistila
Mankkaan Eräsusien kokoontumistilana vuonna 2020 toimi Mankkaan Makasiini ja Mankkaan
Asukaspuisto. Makasiini oli lippukunnan käytössä viitenä iltana viikossa ja Asukaspuisto yhtenä.
3.4 Kalusto
Vuoden aikana retki- ja leirikalustoa huolsi kalustonhoitaja ja johtajisto yleisesti. Lisäksi
lippukunta osti kolme uutta trangiaa ja muita pieniä tarvikehankintoja partio-ohjelman
toteuttamista varten.
3.5 Talous ja varainhankinta
Vuonna 2020 Mankkaan Eräsudet sai toiminta-avustusta Espoon kaupungilta ja Tapiolan
seurakunnalta. Lippukunta keräsi jäseniltään 10 euron jäsenmaksun Suomen partiolaisten
jäsenmaksun yhteydessä.
Tilikauden taloudellinen tulos oli +4872,65 euroa, josta toimintasuunnitelman mukaiseen
Leirialue 2025 -projektiin varattiin 5000 euroa.
Koronaviruspandemian vuoksi peruuntuneet retket ja muut tapahtumat pienensivät
suunniteltuja kuluja merkittävästi. Lippukunnan tulot (jäsenmaksut, adventtikalenterimyynti,
avustukset) säilyivät kuitenkin pääasiassa ennallaan.
Vuonna 2020 jatkettiin ns. retkimaksutilien käyttöä jäsenlaskutukseen osallistumismaksujen
osalta. Maksut kerättiin erillisille pankkitilille ja jäsenille mahdollistettiin maksujen maksaminen
ennakkoon.

