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Vuosi 1994 muistetaan lähellä ja kaukana monista

asioista. Esimerkiksi seuraavista: Nelson Mandela

valittiin Etelä-Afrikan ensimmäiseksi tum-

maihoiseksi presidentiksi. Englannin kanaalin alit-

tava, Britannian ja Ranskan välinen tunneli avattiin.

Irlanti voitti Euroviisut kolmannen kerran per-

äkkäin. Suomessa järjestettiin ensimmäiset suorat

presidentinvaalit - enää ei siis käytetty valitsijam-

iehiä. Espoon, Kirkkonummen ja Vihdin kuntien

alueelle perustettiin Nuuksion kansallispuisto.

Mankkaalle perustettiin oma partiolippukunta.

Nyt Mankkaan Eräsusilla on takanaan jo 20 ak-

tiivista toimintavuotta. Juhlavuonna on hyvä hetki

pysähtyä muistelemaan. Itse aloitin partion kym-

menen vuotta sitten, juuri sopivasti lippukunnan

kymppisynttärivuonna. Silloin jäseniä oli paljon

nykyistä vähemmän, Mesikämmenen 2/2004

mukaan noin 40. Keskiviikkoiltaisin kololla näki

koko lippukunnan.

Sittemmin yhä useampi lapsi ja nuori on löytänyt

Mankkaalla tiensä partioon. Enää kaikki eivät kohtaa

toisiaan joka viikko, mutta niin ryhmien omassa

toiminnassa kuin yhteisillä leireillä, retkillä ja

tapahtumissakin koetaan yhä hetkiä, joita on

myöhemmin hauska muistella. Muistoilla vuosien

varrelta on suuri osa tässä juhlalehdessä. Ainakaan

itse en voinut olla hymyilemättä vanhoja Mesikäm-

meniä selatessani ja parhaita paloja kootessani.

Onnea 20-vuotiaalle ja partiomaista jatkoa!

Maarit Alkula

Päätoimittaja
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Partiolippukunta Mankkaan Eräsudet 20 vuotta

Lyhennelmä Hannu Santasalon juhlapuheesta Mankkaan Eräsusien 20-vuotisjuhlassa
27.2 . 201 4 Mankkaan koululla

On ilo saada juhlistaa partiolippukunta

Mankkaan Eräsusien 20-vuotismerkkipäivää

yhdessä kanssanne. Partion historia maailmassa ja

Suomessa on hieman yli 100 vuotta vanha, ja

Mankkaan Eräsudet on ollut siinä mukana siis

noin 20 % ajasta. Se on hieno saavutus.

Vuosien varrella partion toimintatavat ovat

muuttuneet yhteiskunnan ja teknologian muut-

tuessa, mutta sen arvot ovat säilyneet. Mitä se

partio sitten itse kullekin merkitsee ja tarkoittaa?

Joillekin se tarkoitaa elämyksiä ja jännitystä, toi-

selle luontoon tutustumista ja siitä huolehtimista,

joillekin se on ihmissuhteita, kavereita ja hyväksy-

tyksi tulemisen tuntua. Partion voi kokea monella

tavalla, ja usein se luo pitkäaikaisia ystävyyssuh-

teita sellaisten kavereiden kesken, jotka jakavat sa-

moja arvoja. Partiossa on tilaa ja tarvitaan

monenlaisia heppuja. Tarvitaan niitä, jotka ovat

käsistään käteviä, tarvitaan niitä, jotka ovat hyviä

suunnittelemaan asioita, ja niitä, jotka osaavat

johtaa ja organisoida. Yksi tärkeimmistä asioista

partiossa on mielestäni se, että nuoret ottavat itse

vastuuta ja panevat toimeksi. Kommelluksia aina

silloin tällöin sattuu, mutta niistä opitaan. On hy-

vä varautua siihen, että kommellukset eivät pääty,

kun tullaan aikuisiksi. Niiden kanssa on hyvä op-

pia tulemaan toimeen.

Te partiolaiset voitte onnitella itseänne siitä, että

Mankkaan Eräsudet on nyt yksi pääkaupunkiseu-

dun elinvoimaisista lippukunnista. Ilman teidän

omaa panostanne ei tässä tilanteessa oltaisi. Osa

teistä on ollut mukana lyhyemmän ja osa pidem-

män aikaa. Jotkut aivan alkumetreiltä lähtien, ku-

ten Suvi ja Antti. Kaikki ovat kuitenkin tuoneet

yhteiseen hankeeseen oman arvokkaan panoksen-

sa.

Kun lippukunta perustettiin, kohdattiin uuden

lippukunnan yleinen ongelma – partiojohtajia

puuttui. Kun Mankkaalla alkoi sana kiertää, alkoi

vanhoja partiolaisia ja partiohenkisiä mönkimään

koloistaan partiohengen mukaisesti valmiina ot-

tamaan hoitaakseen tärkeitä tehtäviä. Mukaan läh-

tivät mm. Irkku, Rellu, Max, Anna-Stiina, Sintti,

Pirjo ja Rippe. Lisäksi tukea saatiin muiltakin van-

hemmilta. Kaikkia en ehkä tässä enää muistakaan.

Aikuisten johtajien tarve on nyt vähentynyt, kun

lippukunta on jo ehtinyt kasvattaa uusia johtajia

omasta joukostaan. Kaikki nämä alkuvaiheen tuki-

joukot ansaitsevat kuitenkin lämpimän kiitoksen.

Kaksi henkilöä ansaitsee aivan erityisen kiitoksen.

Lippukunnan alkuperäiset puuhahenkilöt Jarmo

”Heinä” Heinonen ja Espoon silloinen nuorisotoi-

men henkilö Piuku Könönen. Ilman heidän toi-

miaan ei lippukuntaa olisi syntynyt. Varsinkin

Heinälle pitää antaa erityinen kiitos siitä innos-

tuksesta ja uurastuksesta, jota hän on osoittanut

koko lippukunnan olemassaolon ajan ja edelleen

jatkaa. On tärkeää, että on ihmisiä, joilla on ideoi-

ta ja jotka uskovat niihin. Innostus tarttuu ja

asioita saadaan aikaan kuten tapahtui tässäkin ta-

pauksessa.

Tämä 20-vuotispäivä on vain välietappi ja

Mankkaan Eräsusien matka jatkuu. Osa teistä on

siirtynyt ”matkustajista” ”kuljettajan” paikalle ja

on viemässä toimintaa eteenpäin mankkaalaisten

nuorten iloksi.

Toivotan Mankkaan Eräsusille hyvää matkaa ja

mitä parhainta tulevaisuutta!

Hyvät partiolaiset ja juhlavieraat
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1994

- 18.1 . Mankkaan Eräsudet perustetaan

- 22.2. lippukunta merkitään Suomen

Partiolaiset ry:n jäsenrekisteriin

- Lippukunnanjohtajaksi Jarmo ”Heinä”

Heinonen

1995

- Ensimmäinen lippukuntaleiri Kattilajärvellä

- Ensimmäinen lippukuntalehti ilmestyy, tällöin

vielä nimettömänä

- Lippukunnanjohtajaksi Kirsi ”Sintti” Pasanen

1996

- IV Finnjamboree Loisto Hangossa

1997

- Lippukunnanjohtajaksi Riitta Pohjola

- Kesäleiri Klondyke Järvihaukkojen,

Karhunvartijoiden ja Suvelan Samoojien

kanssa Vihtijärvellä

1998

- Väiski ’98 Evolla

- Johtajiston vaellus Saariselällä

1999

- Lippukunnanjohtajaksi Arja Larkio (os.

Heino)

- Peter Pan -teemainen lippukuntaleiri

Kattilajärvellä

2000

2001

- Lippukunnanjohtajaksi Asko ”Oksa”

Ahtiluoto

- Väiski 2001 Skutvikenissä

2002

- Lippukunnanjohtajaksi Jarmo ”Heinä”

Heinonen

- Piirileiri Kerkkä 2002 Räyskälässä

2003

- Lippukuntaleiri Mylliksellä

2004

- Eräsusien oma lippu vihitään käyttöön

Tapiolan kirkossa

- 10-vuotisjuhlat ja Mesikämmenen 1 .

juhlanumero

- Sudenpentuleiri Antarktis

- 5. Finnjamboree Tarus Padasjoella

- Johtajiston vaellus Saariselälle

MankkaanEräsusienhistoria
TEKSTI Ville Vuorenmaa



5

Partiolippukunta Mankkaan Eräsudet 20 vuotta

2005

- Väiski 2005 Hankoniemessä

- 27.10. Mankkaan Eräsudet ry merkitään

yhdistysrekisteriin

2006

- Lippukunnanjohtajaksi Antti Vuorela

- Tapiirin leiri Ranta ’06 Skutvikenissä

- Johtajiston vaellus Saariselälle

2007

- Partio 100 vuotta Suomessa

- Suurjuhla 2007 Tampereella

- Nostalgia 2007 -leiri yhdessä Hakasiskojen

ja Tellervoisten kanssa

2008

- Lippukunnanjohtajaksi Suvi Attila

- Piirileiri Aihki 2008 Jämijärvellä

- Johtajiston melontavaellus Hiidenvedeltä

Lohjanjärvelle

2009

- Väiski 2009 Dragsfjärdissä

- Johtajiston vaellus Saariselälle

2010

- Lippukunnanjohtajaksi Minna Vääräniemi

- Sudenpentuleiri Mylly 2010 Mylliksellä

- VI Finnjamboree Kilke Evolla

2011

- Lippukuntaleiri Robins ’1 1 Hollolassa

- Johtajiston melontavaellus

2012

- Lippukunnanjohtajaksi Alex Virtanen

- Piirileiri Saraste 2012 Evolla

- Johtajiston vaellus Haltille

2013

- Tapiirin leiri Saari 2013 Partiosaaressa,

Vasikkaluodolla

- Tarpojaryhmä Piippoleväkotiloiden vaellus

Kolille

2014

- Lippukunnanjohtajaksi Satu Heinonen

- 20-vuotisjuhlat ja Mesikämmenen 2.

juhlanumero

- Suurjuhla 2014 Kouvolassa

- Väiski 2014 Skutvikenissä



Juhlamesikämmen

6

Kerro partiourastasi.

Partioon liityin, kun MES perustettiin, eli kaiketi

20 vuotta sitten. Olin mukana monta vuotta,

enemmän tai vähemmän.

Taisin olla 18-vuotias, kun päädyin

lippukunnanjohtajaksi. Silloin mielessä kuitenkin

pyörivät monet muut asiat kuin partio. En

myöskään ehkä ihan ymmärtänyt tehtävän

luonnetta ja sen tuomaa vastuuta, kun otin sen

vastaan. Opettavaista se silti oli! Tuolloin vuonna

2001 Eräsusissa taisi olla noin 100 jäsentä.

Vielä aikuisiässäkin sain ängettyä itseni mukaan

vaelluksille, vaikka en enää ollut aktiivisesti

mukana toiminnassa.

Kolme parasta partiomuistoasi?

Ensimmäinen retki Heinän ja Piukun kanssa

Kattiksella puolijoukkueteltassa. Mukana olivat

myös, Taru, Arja ja Krisu. Oli vielä kolmas tuleva

vj-poika, mutta hän ei koskaan ilmaantunut

Väentuvalle. Menimme hakemaan kotoa, mutta ei

tullut mukaan.

Toinen muisto on eräältä Lapin-reissulta.

Lähdimme Vugin (Antti Vuorela) kanssa yöllä

seuraavaan pisteeseen ja jätätimme muut

nukkumaan. Idea tuli, kun miehekkäästi

sammutin nuotion, eikä kumpaakaan väsyttänyt.

Reissu oli hyvä, mutta tulihan siitä vähän

sanomista.

Kolmas muisto on kanoottiretki Mäntyharjulla.

Mukana oli Max ja joku naispuolinen johtaja,

olisiko ollut Pirjo? Santasalon Juho oli myös. Se on

ainoa kanoottiretki, jolla olen ollut, niin ehkä siksi

jäi mieleen. Paistoimme talouskyljyksiä trangialla

viimeisenä päivänä. Varsinaista luksusta.. . Heh.

Mitä sinulle kuuluu nykyään?

Asun perheeni kanssa Lintuvaarassa. Perheeseen

kuuluvat minä, avovaimoni Maija ja Maijan 13-

vuotiaat kaksostytöt Siiri ja Saara. Työt lopetin,

kun aloitin opiskelun Helsingin yliopiston

lääketieteellisessä tiedekunnassa. Sitä ennen olin

ollut iltapäiväkerhon ohjaajana,

kehitysvammaisten hoitajana erityiskoulussa ja

autismiohjaajana Autismisäätiöllä. Kohta olen

toivottavasti sitten lääkäri.

Mitä harrastat nykyään?

Harrastan capoeiraa, josta tosin nyt pidän

taukoa, kun ei jäänyt aikaa muille mieliteoille, eli

juoksulle, uinnille ja pyöräilylle. Juoksemiseen

olen nyt enimmäkseen keskittynyt. Ensimmäinen

maraton on edessä toukokuun viimeisenä päivänä

Tukholmassa.

Oksa vaelluksella 1 998

HAASTATTELU

Eräsusi 20 vuodentakaa: AskoAhtiluoto
TEKSTI Satu Heinonen



7

Partiolippukunta Mankkaan Eräsudet 20 vuotta

Partio-ohjelma muuttui jokunen vuosi sitten.

Tiedätkö, minkä ikäisiä ovat tarpojat?

En ole seurannut partiota sen ihmeemmin,

mutta nostin hattua viime vuoden kampanjalle,

jossa parodioitiin ulkonaliikkumiskieltoja. En

tiedä, minkä ikäisiä tarpojat ovat.

Mitä kaipaat partiosta?

Kaipaan metsää. Olisi kiva retkeillä enemmän,

mutta en ole ehtinyt. Tavoitteena on tehdä ensi

kesänä muutaman päivän vaellus ehkä Evon

metsissä.

Kuvaile vielä partiota siitä tietämättömälle

kolmella sanalla.

Yhteisöllisyys, luonto, elämäntaidot.
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Missähe ovatnyt?
TEKSTI JA KUVAT Suvi Attila

Mankkaan Eräsusissa aloitti syksyllä 1 994 ensimmäinen tyttövartio Sudet. Vuoden
1 995 Mesikämmenen vartioesittelyssä vartiolaisia kuvailtiin muun muassa sanoilla
"ihan mukava immeinen", "ihmisenä ylipäänsä okei" ja "mukava typykkä". Selvitin,
mitä heille nykyään kuuluu ja kuinka partio on vaikuttanut heidän elämäänsä.

Sudet-vartio perustettiin syksyllä 1994. Kokouk-

set olivat Väentuvan vasemmanpuoleisessa huo-

neessa keskiviikkoisin. Vartiota johtivat aluksi

Arja ja Lilli, mutta Arjan siirryttyä sudenpentujoh-

tajaksi tuli vartiota Lillin kanssa vetämään Tiia.

Vartioesittelyn viidestä vartiolaisesta onnistuin ta-

voittamaan neljä (itseni mukaan lukien) . Haastat-

telemani Laura, Sofia ja Catja kuvaavat

Sudet-ryhmää innokkaaksi ja dynaamiseksi sekä

reippaaksi. Itse muistan Sudet-vartion pienenä

mutta energisenä joukkona, joka piti erityisesti

leipomisesta. Tuolloin, ennen remonttia, Väentu-

valla oli kaksi isoa huonetta tuoleineen ja pöyti-

neen sekä keskellä kaksi wc:tä, joiden ovissa oli

puiset kukko ja kana. Sudet-ryhmä viihtyi leipo-

massa Väentuvan keittiössä.

Sudet-vartion jäseniä on nykyään osaajina niin

puolustusvoimissa, opetusalalla, toimittajana kuin

personal trainerinakin. Osalla on lapsia ja osa

opiskelee. Nykyisin lippukunnassa on susista kak-

si: Sofia sijaistaa eri ryhmissä ja lähtee mukaan

muun muassa retkille, ja itse vedän Pöllönpoika-

set -seikkailijajoukkuetta sekä istun hallituksessa.

Kaikki haastattelukysymyksiin vastanneet olivat

vartioiän jälkeen lippukunnassa johtajatehtävissä

useamman vuoden. Hallituksessakin heistä on ol-

lut kolme.

Parhaiten partioajoista ovat susille jääneet mie-

leen leirit ja retket sekä vastuu ja siihen kasvami-

nen. Sofia mainitsee erityisen mieleenpainuvaksi

retkeksi nuorten johtajien retken Mörrimöykkyyn.

Tuolloin paistettiin sämpylöitä pelottavassa kaasu-

uunissa, jonka operoimiseen tarvittiin useita hen-

kilöitä: kaasunpainaja, tikunraapaisija ja niin edel-

leen. Mieleen on jäänyt myös romahtava teltta

Mustalammella (kahdeksan hengen vartio mahtuu

tietenkin neljän hengen telttaan! ) , maitopurkkien

keräyskampanja, leipomisekskursio Lillin perheen

keittiöön sekä ryhmän retki Tiian mökille Bodo-

minjärvelle ja sieltä löytyneiden isovanhempien

vaatteiden innoittama pukuleikki.

Mankkaan Eräsusien 1990-luvun tärkeimmistä

vaikuttajista haastatellut mainitsevat ainakin Hei-

nän, Sintin, Piukun ja Maxin. Itse muistelisin, että

lippukunta oli 1990-luvun lopussa ja 2000-luvun

alussa melko pieni niin ryhmämäärältään, ryhmä-

kooltaan kuin johtajamäärältäänkin. Nykyisin lip-Sudet aamiaisella Mustalammen keittokatoksessa 1 998.
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muistelisin, että lippukunta oli 1990-luvun lo-

pussa ja 2000-luvun alussa melko pieni niin ryh-

mämäärältään, ryhmäkooltaan kuin

johtajamäärältäänkin. Nykyisin lippukunta tuntuu

pyörivän nuorten aikuisten ja teini-ikäisten johta-

mana, mutta tuolloin ei nuoria aikuisia vielä ollut

kasvanut lippukunnassa. Kaikki johtajat olivat jo-

ko varta vasten lippukuntaan rekryttyjä aikuisia tai

nuoria, osapuilleen 15-vuotiaita ryhmänvetäjiä.

Partio antaa hyviä eväitä elämään ja valmiudet

kohdata mielenkiintoisia kokemuksia. Sudet kom-

mentoivat partion olevan tärkeä juttu elämässä:

partiosta on paitsi löydetty puoliso ja parhaita ys-

täviä, myös saatu apua työnhaussa. Laura kom-

mentoi: "Olen saanut edustaa Suomea

kansainvälisissä tehtävissä, joissa ’Ole valmis’

-ajattelu on ehdoton etu." Sofia puolestaan toteaa,

että partiossa on "syntynyt sellainen kulttuuri,

jossa aika nuorikin voi saada ideoitaan läpi". Partio

tuntuu vaikuttaneen merkittävästi siihen, minkä-

laisiksi Mankkaan Eräsusien ensimmäisen vartion

jäsenet ovat kasvaneet!

Sudet-ryhmän poseeraus vuonna 1 996. Telttoja pystyttämässä Haukkalammen saaressa 1 995.

Lippukunnan kesäleiri 1 995.
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PARHAITA PALOJA VUOSIEN VARRELTA

Mesikämmenten jakuva-arkistonaarteita

Mesikämmen 1 /2007

Mesikämmen 3/2007

Mesikämmen 3/2004

Mesikämmen 2/1 999
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PARHAITA PALOJA VUOSIEN VARRELTA

Mesikämmen 2/201 2

Mesikämmen 2/1 999



Juhlamesikämmen

12

PARHAITA PALOJA VUOSIEN VARRELTA

Lue tarinan muut osat Mesikämmenen arkistosta Eräsusien

nettisivuilta! Mesikämmen 1 /2007

Mesikämmen 4/2009

Mesikämmen 2/201 3

Mesikämmen 3/2004

Mesikämmen 2/2005
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PARHAITA PALOJA VUOSIEN VARRELTA

Mesikämmen 2/2002

Mesikämmen 1 /2003

Mesikämmen 4/2009

Mesikämmen 3/2003

Mesikämmen 3/1 998

Mesikämmen 3/2000

Mesikämmen 1 /2007
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PARHAITA PALOJA VUOSIEN VARRELTA

Mesikämmen 1 /2000

Mesikämmen 4/2004

Mesikämmen 3/1 998
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Mesikämmen 2/1 996

PARHAITA PALOJA VUOSIEN VARRELTA

Mesikämmen 2/201 1

Ote Ranta-leiristä kertovasta jutusta

Mesikämmenestä 3/2006
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PARHAITA PALOJA VUOSIEN VARRELTA

Mesikämmen 3/201 0

Juhlavuoden kunniaksi keväällä 201 4 järjestetyllä Kaikkien aikojen

lippukuntaretkellä pidettiin bileet.

Nostalgia-leirillä kesällä 2007 aikamatkailtiin

kivikaudelta nykyaikaan. Nykylandian pääkaupungissa

Byrokratiassa leiriläisten tehtävänä oli rakentaa turhake.

Apuna oli muun muassa hakukone Kookle.
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Ajatus nimestä Eräsudet syntyi jo neljä vuotta

ennen lippukunnan perustamista. Heinä kirjoit-

taa Mankkaan Uutisissa: ”Susi on laumasielu ja

tärkeimmät partiomerkit on mukautettu susimai-

siin peruskuvioihin; erä-alkuisuus teki selväksi,

että kyse ei ole sisällä nyhjöttävästä rupusakista.”

Lippukunnan perustamiskirjan allekirjoittivat

tammikuussa 1994 Mankkaan makasiinissa Hei-

nä, Piuku ja Mankkaan omakotiyhdistyksen pu-

heenjohtaja Pauliina Lunna. Mankkaan

omakotiyhdistyksestä, nykyisestä Mankkaa-seu-

rasta, tuli lippukunnan taustayhteisö. Vuoden

2002 lopussa Mankkaan Eräsusien taustayhtei-

söksi vaihtui Tapiolan seurakunta.

Ensimmäisen toimintavuoden päätteeksi, vuo-

den 1994 lopussa, Eräsusissa oli 145 jäsentä.

Ensimmäinen lupauksenantotilaisuus uusille

jäsenille pidettiin Suomenlinnassa, Ehrensvärdin

hautamonumentilla. Samassa tilaisuudessa nimi-

tettiin vartionjohtajat. Uudet jäsenet saivat kau-

laansa partiohuivit, ja vartionjohtajille

luovutettiin pillinarut.

Ensimmäisellä kesäleirillä kierrettiin inkkarika-

nootilla lähilammet siten, että kanootti kannet-

tiin lampia yhdistävät kannakset (esimerkiksi

Kattilajärveltä Ruuhilammelle) , jolloin syntyi kol-

men lammen yhdistävä reitti. Epähuomiossa Kat-

tilajärveltä rantautunut reitti kulki ison

muurahaispesän läpi, ja kanootti oli lampeen

nostettaessa täynnä murkkuja.

Samaisella leirillä pelättiin karhuja, sillä Hel-

singin Sanomissa oli juuri ollut juttu, että Nuuk-

siossa käyskenteli karhu. Hannu Santasalo

törmäsi kyykäärmeeseen, joka oli piiloutunut

Kattilajärven niemen korkeimmalle kohdalle nos-

tettuihin teltanaluspuulevyihin. Seurakuntasano-

missa julkaistiin ensimmäisestä

Kattilajärven-leiristä kuva, jossa vietetään leiriju-

malanpalvelusta rannalle viettävässä, jyrkässä

länsirinteessä.

Lippukunnan ensimmäiset leirikeittiötarvik-

keet, esimerkiksi isot 50 litran kattilat, saatiin

käytettyinä edullisesti Heinän vanhalta lippukun-

nalta Kelovartijoilta.

Toiminnan alkuaikoina kokoontumistiloista piti

maksaa kaupungille vuokraa viisi markkaa tun-

nilta huonetta kohden. Vuodessa maksettavaa

kertyi noin 600 markkaa. Ensimmäisten kymme-

nen vuoden ajan vuokranmaksu piti rahoittaa

myyntitempauksilla. Tilanne helpottui, kun Ta-

Tiesitkö tämänMankkaanEräsusista?
KOONNUT Maarit Alkula
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piolan seurakunta saa-

tiin lippukunnan taus-

tayhteisöksi ja siltä

alettiin saada tukea.

Nykyisin MES ei maksa

vuokraa, sillä nuoriso-

toiminnan ei enää tar-

vitse maksaa

kaupungille tila-

vuokraa.

Partiolaisten advent-

tikalentereiden lisäksi

eräsudet ovat myyneet

muun muassa vappu-

palloja, keksejä, wc-pa-

peria, hernekeittoa,

sinappia ja salaatinkas-

tiketta.

Lippukunnan ensimmäinen puolijoukkueteltta

saatiin roskiksesta. Nuorisoasiainkeskus oli heittä-

nyt reikiintyneen ja haisevan teltan roskiin, ja Hei-

nä kysyi, voisiko sen omia käyttöön. Lippukunnan

ensimmäisellä talvileirillä teltta pystytettiin Katti-

laniemen kärkeen. Uskollinen puolijoukkueteltta

on yhä varastossa.

Mankkaan Eräsusien huivimerkki piirrettiin

pahvinpalalle lyijykynällä ja merkit teetettiin Finn-

tarrassa. Rahat eivät riittäneet kuin silkkipainet-

tuihin merkkeihin. Nekin Heinän piti maksaa

omasta lompakostaan, sillä lippukunnalla ei vielä

ollut rahaa.

Aluksi huivimerkin sudella oli terävät hampaat,

ilkeästi irvistävä suu ja punainen silmä. Piuku kui-

tenkin kuvan nähdessään halusi hymyilevämmän

suun, koska ei halunnut pikkusudarin niskaan vi-

haista sutta. Hampaita lyhennettiin hiven ja punai-

nen silmä katosi lopullisesta versiosta.

Aivan alkuaikoina huiveja oli kaksi: sininen ja

maastokankaasta tehty. Jälkimmäistä ei hyväksytty

heraldisesti oikeaksi, koska maastokuvio ei ole he-

raldinen väri.

Vuonna 1999 partiossa siirryttiin uudistettuun

laskusysteemiin: lasku ei ollutkaan enää Partio-

lehden välissä vaan tuli henkilökohtaisena pankki-

siirtolomakkeena jokaiselle jäsenelle.

Pääkaupunkiseudun ensimmäisen Lidlin avaa-

minen Mankkaalle syksyllä 2002 vaikutti liiken-

teeseen kolon ympäristössä. Mesikämmenen

pääkirjoituksissa ja juorupalstalla varoitettiin kas-

vaneesta liikennemäärästä kolmessa perättäisessä

lehdessä.

Mankkaan Eräsusien lipussa on "kuun edessä ul-

vova susi, takana sydensininen yö". Värit, sininen

ja keltainen, ovat samat kuin ruotsin lipussa. He-

raldisesti lipussa ei oikeastaan ole kyse keltaisesta

väristä, vaan kullasta – metalliväristä. Suden pää

Rahaa piti kerätä myymällä muun muassa sinappia ja salaatin-kastiketta. Kuva myyjäisistä

Väentuvan edustalta 1 990-luvulta.
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osoitti alun perin poispäin

tangosta.

Mankkaan Eräsusien lip-

pu saatiin näytille lippu-

kunnan 10-vuotisjuhlaan.

Rahat lipun hankkimiseen

oli kerätty itse. Lipun stili-

soi Heinän tekemästä mal-

lista Mankkaalla asuva

Partioheraldikkojen jäsen

Tuomas Hyrsky. Lopullises-

sa kuvassa ainoa muutos oli

suden hännän nosto ylös-

päin, jotta se mahtui takana

paistavan kuun sisään.

Lippukunnalle on suunni-

teltu moneen otteeseen omaa pinssiä ja mitalia,

mutta ne hankitaan mahdollisesti vasta siinä vai-

heessa kun rahoitus saadaan Killan avulla kun-

toon.

Nuotiontekoharjoituksia järjestettiin usein Hei-

nän pihalla. Avotulen teko on luvanvaraista, mut-

ta lupa saatiin helposti, sillä palokunnassa oli

töissä sudenpentujohtaja Ari Pohjola. Heinän pi-

halla myös maanomistajan lupa oli helppo saada.

Naapurit kuitenkin soittelivat savusta ja nuotiois-

ta ahkerasti palolaitokselle, jossa tiedettiin, mistä

oli kyse.

Toiminnan alkuvuosina järjestettiin syksyinen

lipunryöstö paksussa pajukossa, jonka paikalle on

tulossa ajoyhteys Orionilta Mankkaan vanhalle

kaatopaikalle. Myös vanhalla kaatopaikalla, nykyi-

sellä golfkentällä, järjestettiin lipunryöstöjä.

Eräsusien ensimmäisen huudon "MES, MES,

MES, Eräsudet JES" keksi Jenni Asikainen leirillä.

Ruokahuudon ”hip-hap-huu, hyvään tukehtuu”

keksi Heinä kiireessä ensimmäisellä kesäleirillä

Kattilajärvellä.

Ensimmäinen lyhenne Mankkaan Eräsusista oli

Mersu, mutta MES katsottiin paremmaksi.

Nykyinen ikäkausijako otettiin Mankkaan Erä-

susissa käyttöön heti syksyllä 2008, kun siirtymä-

aika vanhasta kolmen ikäkauden ohjelmasta

uuteen alkoi.

Partiota käsittelevän Wiki-

pedia-artikkelin lähteissä

mainitaan Eräsusien nettisi-

vut.

Kirkkoherra Antti Rusama vihki Mankkaan Eräsusien lipun Tapiolan kirkossa 6. 1 2 .2004.
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Eräsusiamatkanvarrelta
TEKSTI Hanna Järvisalo

Kahdessakymmenessä vuodessa ja vähemmässäkin ehtivät tyylit ja tukkamuodit
muuttua. Mesikämmenen juhlanumero kaiveli arkistoja ja kokosi helmiä vuosien
varrelta. Tunnistatko kuvien eräsudet? Kaikki tyypit tunnistava on aito eräsusi-guru!

1 .

2.

3.
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4.

5.

6.

7.

8.
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Vastaukset

1 . Antti Vuorela, tuohon aikaan vielä Vugi
2. Asikaisen Jenni
3 . Suvi
4. Saku, Antti ja Anna (vieressä myös Jasmin LeKosta)
5. Kuvassa vasemmalta: Kati, Ella, Maarit, Minna Tiina, Nina, Ville, Atte
6. Henri ”Hepe” Järvisalo
7. Anni
8. Nykyinen lippukunnanjohtajamme Satu Heinonen ja Sofia Virtanen

1 . Antti ”ex-Vugi” Vuorelan kuva

Oo kesänlapsi mä oon, ooo Vuorelan Anttihan mä

oon! Kesän vaalentamat hiukset saavat kyllä odot-

tamaan kesää. Antin kuontalossa kesä 2014 ei

varmaan niin kovasti vaikuta, hän kun on tuosta

pitkästä hiusmallistaan jo aikaa sitten luopunut.

2. Jenni joulujuhlassa

Kuvassa lapset ovat tonttulakit päässä, mutta Jen-

nilläpä on punainen pää omasta takaa! ”Voit jou-

lun elää joka päivä vaan…” Jennin hiusmuoti on

muuttunut vuosien varrella, mutta lasten leikittä-

minen onnistuu taatusti vielä! Tolpalla ihmettelee

Emil.

3. Suvi kikkarapäänä

Suvi ja vauhdikas 90-luvun tukka. Kreppitukka

uudestaan muotiin? Joo! Postikorttikamaa partio-

leiriltä, reippaana ja iloisena luonnossa.

4. Saku, Antti & Anna (+Jasmin Lekosta)

Nyt joku on kyllä kertonut Väiskin parhaan jutun!

Vai onko Sakulla ja Antilla vain ilmekisa? Anna

juonii pohtivana omaa voittoilmettään…

5. Ryhmäkuva, jossa mm. Solansuut, Maarit,

Atte ja Ville

Takana on ilo irti, voisikohan karkkipussin ja kola-

pullon sokeritasoilla olla osuutta asiaan? Liukko-

sen Attea ei tänäkään päivänä ilman kolapulloa

tapaa, Maaritkin on pysynyt upealle hiustyylilleen

uskollisena. Villellä on Mankkaanpuron koulun

fleece, onkohan toiminut esikuvana MESin var-

haisille fleeceille? Solansuun siskoksilla on kivaa

partiossa, tietysti.

6. Hepe punainen SHARP-paita päällä

Hepe ihmettelee ManUn paita päällä. Laskutoi-

mitus sormilla selkeästi käynnissä, onkohan kaik-

ki lapset tallella. ”Yksi, kaksi, hmmm… Montas

meitä oli?” Mutta mitä pikku-Beckhamilla on

kaulan ympärillä? Pelastusrengas vai onko Hepel-

lä ihan oma huivimuoti?

7. Anni suu auki kameran edessä

Anni tietää, että selfiet on in. Olisko tässä poten-

tiaalinen Facebookin profiilikuva? Tai vaikkapa

ansioluetteloon? Yksi vaihtoehto on myös lähet-

tää postikorttina kotiin: ”Kaikki just hyvin tääl

partiossa! ”

8. Sofia ja Satu notskilla

Sadulla lienee meneillään makkaratikun veisto.

Sofia tuulettelee jalkoja, vai onkohan villasukkien

kuivaus edessä? Partiolainen tietää, että vaattei-

den kastuminen kuuluu tosinaan pelin henkeen…
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Jännityskertomus (osa II)
TEKSTI Jarmo "Heinä" Heinonen

Tapahtui edellisessä juhlajulkaisussa: Eräsusien Kukkavartio etenee kohden kämppää
sateen vihmonnan ja todellisen koirasään saattelemana. Pimeys ympäröi ryhmää, eikä
taskulamppuja voi sytyttää, koska muut kisaajat voisivat nähdä heidät…

Synkkä ja myrskyinen yö. Hautausmaan

suunnalta kuului suden tai koiran ulvontaa, kun

vartio oli saavuttamassa nummen reunan. Pimeys

oli läpitunkevana läsnä, kun tumma hahmo

kohosi edessä esiin. Kuolleen miehen kivi oli

valtaisa lohkare, joka piirtyi pimeää taivasta

vasten uhkaavana ja luotaantyöntävänä.

Etunenässä liikkuva Kalle oli nostanut kätensä

pysähtymisen merkiksi, ja muu ryhmä liikkui

hiljaa hänen luokseen. Ryhmän keulalla ei

tarvinnut nostaa sormea huulille vaikenemisen

merkiksi, sillä muut porukat saattoivat olla

hyvinkin lähellä heitä. Kisan tässä vaiheessa ei

kannattanut paljastaa olinpaikkaansa muille.

Lohkareen takaa kuului rasahdus, ja

Kukkaistukset jähmettyivät paikoilleen. Vanhan

tarun mukaan kuolleen miehen kivellä oli

salainen vartijansa, joka vaani pahaa-

aavistamattomia kulkijoita öiseen aikaan.

Jyrkänteen reuna häilyi vieressä, eikä sinne

kannattanut kiertää, ettei vahingossa toteuttaisi

kiven tarua. Kallen käsi siirtyi vaaka-asentoon ja

hitaasti alas. Muu ryhmä tiesi painua merkistä

kyykkyyn.

Toinen rasahdus. Ja kolmas. Jonon viimeisenä

liikkuneen Tommin nielaisu kuului muuten

hiljaisessa tienoossa, ja Kalle nyrpisti nenäänsä.

Yhtäkkiä lohkareen takaa pinkaisi jänis liikkeelle,

ja rapinan saattelemana se suhahti koko joukon

ohi pitkin, jäntevin loikin. Tommi oli kalpea ja

sen näköinen että pillahtaisi itkuun, kun Kalle

teki ylös nostetulla kädellään kaksi pumppaavaa

liikettä. Vartio lähti liikkeelle, yhtä aavemaisesti

kuin aikaisemmin.

Puuskainen tuuli vihelsi lohkareen kulmalla ja

vesi ryöpsähti sadetakin kauluksesta sisään, kun

yritti nousta tuulta vasten kääntäen nenän

kohden kämppää. Pimeä nummi oli jäänyt taakse

ja jyrkänteenvierestä alkava lohkareikko hidasti

liikkumista. Siirtolohkareita näkyi alaviistossa

enemmänkin, kuin jättiläisen shakkinappuloita;

kuolleen miehen kivi ei ollut ainut

luonnonveistos alueella. Sade vain haittasi

näkyvyyttä, ja vihmova vesi.

Joku mätkähti harha-askeleesta louhikon luona,

ja ähkäisyn saattelemaa yrittivät muut nostaa

pystyyn. Sähähdyksen jälkeen kaikki kuitenkin

vaikenivat ja vartio pysähtyi kuuntelemaan.

Heidän edellään liikkui joku, mutta odotti

pysähtyneenä ääntä kuultuaan. Hautausmaan

kautta kuului uusi ulvahdus.

Kämpän suunnalta pilkahti hyvin vieno

valojuova paljastaen Kukkavartiolle, että he eivät

olleet etunenässä saavuttamassa kämppää. Tai

sitten siellä liikkui odottamaton vieras,

mahdollisesti jopa asiaankuulumaton. Vartio lähti

liikkeelle samanaikaisesti kuin heidän edellään

liikkuva tuntematon. Muutama tähti pilkahti

taivaalla, muuten synkässä yössä, ja mahdollisti

nopean näkymän maastosta. Pimeyden turvin

heidän edellään liikkui jokin iso, samaan

suuntaan kuin hekin…

Jatkuu seuraavassa juhlajulkaisussa…






