
Mesikämmen
Partiolippukunta Mankkaan Eräsudet ry:n tiedotuslehti

1/2008



2 Mesikämmen 1/2008

Mesikämmen on partiolippukunta 
Mankkaan Eräsudet ry:n virallinen 

tiedotuslehti

Painos: 100 kpl

Painopaikka: 
Tapiolan seurakunnan monistamo

Päätoimittaja: 
Maarit Alkula

Kansi: 
Ella Uppala

Taitto:
MIkko Vuorela

Tämän lehden toimittivat:

Sisällys

11-13.4.2008 Vartio-osaston retki

23.4.2008 Yrjönpäivänjuhla
27.4.2008 Partioparaati
17.5.2008 Sudenpentuosaston retki
17-18.5.2008 Riihitys
21.5.2008 Kevätkauden kokoukset 

loppuvat
30.7-7.8.2008 Kesäleiri Aihki

Partiolippukunta 
Mankkaan Eräsudet ry.

Perustettu: 1994

Jäsenistö: 
Tyttöjä ja poikia, noin 90 henkeä

Kolo: 
Mankkaan Makasiini 
Vanhan-Mankkaan kuja 2C

Internet-sivut: 
www.lpk.partio.fi/papa/mes 

Lippukunnanjohtaja: 
Suvi Attila
suviksi@yahoo.com
040-842 7526

Kalenteri

Suvi Attila 
Jarmo Heinonen 
Satu Heinonen 

Tiina Solansuu 
Maarit Alkula

Pääkirjoitus 3

LPKJ:n tervehdys 4

Joulujuhla 5

Johtajiston suunnitteluretki 6

Suklaatesti 7

Lippukuntaretki 8

Ensiapu kurssi 10

Juoruja  11

Johtajiston yhteystiedot ja kokousajat 12



�Mesikämmen 1/2008

Taas kerran alkoi uusi vuosi ja uudet kujeet 
partiossakin. Vuoden myötä vaihtui jälleen 
myös Mesikämmenen päätoimittaja. Viime 
vuonna olin mukana lehden teossa vael-
tajaporukalla, tässä numerossa aloittelen 
Mesikämmenen uutena päätoimittajana. 

Edeltäjäni Suvi valittiin vuosikokouk-
sessa 26.2. uudeksi lippukunnanjohtajaksi. 
Onnea Suville ja kiitokset Antille kulunei-
sta vuosista! Vuosikokouksessa valittiin 
puheenjohtaja Suvin lisäksi hallituksen 
jäseniksi Jenni Asikainen, Jarmo Heinonen, 
Tuulikki Seppälä, Alex Virtanen, Antti 
Vuorela, Minna Vääräniemi sekä allekirjoit-
tanut. Tämän porukan hallituskaudella on 
luvassa jälleen mahtavaa partiotoimintaa 
koko vuodelle. Retkiä, juhlia sekä tietysti 
kesäleiri Aihki, jolle kokoontuu partiolaisia 
koko Pääkaupunkiseudulta. 

Kevään lippukuntaretki ehti jo ollakin. 
Vaikka talvi on tällä kertaa ollut ikävän 
lumeton ja pimeä, oli maa retkiviikonlop-

puna valkea ja Nuuksiossa päästiin naut-
timaan lumen riemuista. Muutenkin retki 
onnistui hyvin, oli mukava nähdä paikalla 
paljon reippaita eräsusia. Kevään aikana 
ehditään järjestää vielä paljon muutakin 
toimintaa. Esimerkiksi vartio-osaston telt-
taretki pidetään 11.-13.4. Viikko 17 on 
partioviikko, eli kaikki partiolaiset saavat 
pitää huiveja kaulassa koko viikon, myös 
koulussa. Keskiviikkona 23.4. pidetään 
lippukuntamme yrjönpäiväjuhla Maka-
siinilla kello 18-20 ja sunnuntaina 27.4. 
osallistumme partioparaatiin. Sudenpentu 
osaston retki pyritään järjestämään 17.5 
ja tapiirin riihitys vartiolaisille on samana 
viikonloppuna, 17-18-5. Tapahtumista saa 
myöhemmin lisäinfoa kokouksissa jaetta-
vista lapuista. Kaikki innolla mukaan

Maarit Alkula

Päätoimittaja

Pääkirjoitus
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Hei kaikki Eräsudet ja Eräsusivanhem-
mat! Allekirjoittanut valittiin helmikuun 
vuosikokouksessa uudeksi lippukunnanjo-
htajaksi, ja odotan innoissani uutta pestiä ja 
sen tuomia haasteita.

Kuten osa jo varmasti tietää, on koko 
Suomen partiojärjestelmä uudistumassa 
uusien ikäkausien ja ohjelmauudistuksen 
myötä. Käytännössä siirtymäaika on vuoden 
2010 loppuun asti ja Eräsusien suunnittel-
uretkellä päätimme siirtyä uusiin ohjelmiin 
portaittain resurssien sallimissa rajoissa. 
Nykyiset ikäkaudet (sudenpennut, vartiolai-
set ja vaeltajat) on todettu toimimattomiksi 
ja siksi niitä on päätetty lähteä uudistamaan. 
Nykyisillä ikäkausilla moni ”johtajaikäinen” 
putoaa toiminnasta pois sillä monilla lip-
pukunnilla ei ole tarjota tämänikäisille 
mielekästä toimintaa, jollei henkilö halua 
vartionjohtajaksi. Uudistuksella pyritään 
tarjoamaan tekemistä entistä vanhemmille 
partiolaisille. Uudet ikäkaudet ovat: suden-
pennut (7-9-vuotiaat), seikkailijat (10-12-
vuotiaat), tarpojat (12-15-vuotiaat), samoajat 
(15-17-vuotiaat), vaeltajat (18-22-vuotiaat). 
Lisää tietoa uusista ikäkausista löytyy net-
tisivuilta www.partio.fi/ohjelmauudistus

Meidän lippukunnassamme on tällä hetkellä 
valmiudet aloittaa jo syksyllä 2008 kaksi 
tarpojat –ryhmää sekä vaeltajaryhmät. On 
ollut puhetta myös uuden ohjelman mukaisen 
sudenpenturyhmän perustamisesta. Näistä 
tietoa saadaan lähempänä siirtymää. Lop-
pukeväälle on suunnitteilla ohjelmauud-

istusilta Eräsusien vanhemmille, jossa 
kerrotaan, mitä uusi ohjelma tuo mukanaan, 
miten se meidän lippukunnassa toteutetaan 
sekä miten uudistus vaikuttaa yksittäisiin 
partiolaisiin.

Partion perusperiaatteet pysyvät samana, 
vain tapa toteuttaa niitä muuttuu. Partio 
on edelleen järjestö, jonka tapahtumissa 
mennään metsään, opitaan erätaitoja, har-
joitellaan ottamaan vastuuta ja joka kasvattaa 
vastuullisia nuoria.

Uudistuksen tuulien myötä moni asia säilyy 
ennallaan, aiomme jatkossakin järjestää 
lippukuntaretken kahdesti vuodessa, ja 
pyrimme välttämään niiden toteuttamisessa 
äitien- ja isänpäivää (pari vuotta sitten ollut 
pinttynyt tapa varata lippukuntaretki epähuo-
miossa juuri noiksi päiviksi). Edelleen 
järjestetään lippukuntaleirejä ja suurempia 
leirejä, edelleen kotiudutaan viikonloppuisin 
iloisena ja märkinä retkiltä ja leirillä hihitel-
lään makuupussissa karkkia mutustaen.

Tuleva ohjelmauudistus on asia, jonka 
haluan luotsata lippukuntaamme, sillä uskon 
sen parantavan toimintaa, siksihän se on 
alun perin suunniteltukin!

Uudistusmielellä, Suvi Attila

    Tervehdys      
lippukunnanjohtajalta
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Mankkaan Eräsudet kokoontuivat 12.12. 
viettämään perinteistä joulujuhlaa Mankkaan 
Makasiinille. Partiolaiset vanhempineen ja 
sisaruksineen alkoivat saapua Makasiini-
lle kuuden maissa ja juhla pääsi alkamaan. 
Ohjelmassa oli mm. ryhmien omia esityksiä 
ja kilpailuja ja lupauksien antamista. Tar-
joiluna juhlassa oli maittavaa riisipuuroa, 
pipareita ja glögiä, joista saamme kiittää 
vanhempainneuvostoa. Illan lopussa oli taas 
vuorossa perinteinen lahjojen jako, toivot-
tavasti jokainen sai mukaansa mieluisen 
lahjan. Juhlan päättyessä olikin jo päässyt 
joulun tunnelmaan ja kalenterin viimeisten 
luukkujen avaamista alkoi jo odottaa entistä 
enemmän! 

Kirjoittaja: Tiina Solansuu

Riisipuuroa ja muutama manteli
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Tammikuun puolessa välissä oli määrä 
järjestää lippukunnan johtajiston suunnit-
teluretki. Kämpäksi varattiin Piilopirtti ja 
ohjelma oli melko asiapainotteista. 

Perjantai-iltana pakkauduttiin kukin tahoil-
lamme autoihin ja reissu alkoi kenenkään 
eksymättä. Ohjelmassa oli luvassa paljon 
keskustelua lippukunnan tilanteesta, toimin-
nasta ja sen suunnittelusta.  

Perjantai-ilta otettiin rennosti korttipelien, 
hyvän ruoan ja enemmän tai vähemmän 
mielenkiintoisen musiikin kera. Yllättäen tuli 
valvottua hieman aiottua pidempään, aika 
vierähti nopeasti ohi partiosta keskustellessa 
pelien lomassa.

Lauantaina oli vuorossa varsinainen 
”ohjelma”, eli mietittiin mm. lippukunnan 
viime vuoden toimintakertomuksen sisältöä, 
tulevan vuoden toimintasuunnitelmaa ym. 
Yhteisille retkille tuntui olevan vaikeata 
saada päivämääriä sopimaan, ja loppujen 
lopuksi Antti luetteli viikonloppu kerrallaan 
päivämääriä ja muut pläräsivät kalentereitaan 
hihkuen käykö viikonloppu vai onko silloin 
jo jotain menoa. Onneksi saatiin viimein 
sovitettua sekä lippukuntaretki että suden-
pentu- ja vartio-osastojen retket Eräsusien 
toimintakalenteriin.

Iltapäivällä ihmeteltiin mörköä nimeltään 
ohjelmauudistus. Keskustelimme siitä, 
miten partion uudet ikäkaudet toteutetaan 
juuri meidän lippukunnassa ja päästiinpä 
pelaamaan korttipeliäkin aiheesta. Paljon 
saatiin asiaa käsiteltyä mutta paljon jäi ohjel-
masta vielä keskusteltavaksi, kun saunanläm-
mitys oli saatava aloitettua.

Illalla muutama meistä saunoi, syötiin paljon 
kaikkea hyvää, soiteltiin kitaraa ja laulettiin 
ja hieman tanssittiinkin. Muutama ihmetteli 
kummissaan kun kiharsin hiuksiani papiljo-
teilla ja ripustelin juhlavaatteita henkarilla 
eteiseen roikkumaan etteivät rypisty tai haise 
savulta.

Aamuvarhaisella olin ensimmäinen hereillä 
ja pakkasin hissukseen tavarat. Muut vasta 
heräilivät kun lähdin ajamaan kohti Huittisia, 
jossa oli sukulaissynttärit iltapäivällä, 
matkalla oli vielä pysähdyttävä ostamaan 
lahjaan korttia. Ohjelman mukaan muiden 
osallistujien sunnuntaiaamuun kuului vielä 
runsas brunssi sekä siivoilua ja pakkausta.

Suvi

Tanssia ja Brunssia
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Eräänä lumettomana talvi-iltana tapahtui 
Mankkaan Makasiinilla kummia, vaelta-
jaryhmä Mankofantit istui tuoleilla rivissä 
silmät sidottuina. Kaksi johtajaa (Suvi ja 
Sofia) kiertelivät vaatien vaeltajia ahtamaan 
suuhunsa suklaata. Mitä oikein on tekeillä, 
mitä tämä julma kidutusmuoto voi olla?

Idea lähti kevään toimintasuunnitelman 
suunnittelukokouksesta, kun ainoat toiveet 
vaeltajaryhmän ohjelmaan olivat pelejä, 
askartelua ja suklaata. Viime vuoden 
puolella olimme jo käyttäneet erään 
kokouksen suklaasörsseleiden kokkailuun. 
Johtajiston suunnitteluretkellä vuodenvaih-

teessa Suvi ja Sofia olivat hioneet suklaa-
kokousta pidemmälle, sillä naapurilippuku-
nnasta kantautuneiden huhujen perusteella 
siellä oli suklaanmaistelua jo menestyksek-
käästi kokeiltu vaeltajakokouksessa. Niinpä 
päätettiin hankkia useita suklaita ja vertailla 
niitä. Valikoima sokkotestiin oli valittu 
peräti kuudesta eri maitosuklaalajista, mitä 
nyt Tapiolan S-marketista saattoi löytää. 
Alla maistelumme tulokset. 

Suklaahörhöjä Mankkaalla

1 2 3 4 5 6
Nimi Rainbow Marabou Fazer Panda Halpis-

suklaa
Reilu 
kauppa

Levyn koko 200g 200g 200g 130g 100g 100g
Hinta 1,19€ 1,79€ 1,65€ 1,09€ 0,48€ 2,45€
Maku karamel-

limainen
liuku-
vainen, 
maitoinen

täyteläinen, 
perinteinen

tavallinen, 
huono 
jälkimaku

halpa, 
teollinen, 
puinen

rusina, 
halpa, 
HYI!

Ulkonäkö tylsä yksinker-
taisen 
tyylikäs

sopivanko-
koinen, 
perinteinen

ohut, liian 
iso

tylsä tylsä, pieni

Koostumus pehmeä pehmeähkö kovahko rikki 
menevä

tumma, 
keskikova

liukeneva
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Tämänkeväinen lippukuntaretkemme suun-
tautui tuttuun Nuuksioon, mutta tällä kertaa 
olimmekin monelle aivan uudessa paikassa.

Lärkans on suomenruotsalaisten par-
tiolaisten omistama kämppä lähellä Ruuhi-
järveä. Monelle oli yllätys kuinka suuri se 
on. Yleensä partiokämpissä kaikki nukkuvat 
samoilla lavereilla vierekkäin ja keittiö ja 
ruokapöytä ovat samassa huoneessa. Lär-
kansissa vartiolaiset ja sudenpennut majoit-
tuivat neljän hengen huoneissa (paitsi poika-
sudenpennut, jotka nukkuivat Heinän kanssa 
kahdeksan hengen huoneessa). Keittiö ja 
ruokailuhuone olivat erikseen, ja johtajat 
pääsivät sudenpentuja pakoon vintille.

Perjantaina paikalle saapuivat vartiolaiset. 
Ohjelmassa oli majoittautumista, lautapelien 
pelailua ja saunomista. Lauantaina vartio-
laiset lähtivät kymmenen aikaan kolmessa 
ryhmässä suunnistamaan kolmen rastin rataa 
Pöksynhaaraan ja takaisin. Tällä välin suden-
pennut saapuivat paikalle. Ensin he majoit-
tautuivat huoneisiinsa ja sitten riehuivat 
pihalla Minnan ja muutaman muun johtajan 
kanssa sekä kiersivät ryhmissä rasteja, joilla 
esimerkiksi askarreltiin origamipingviinejä, 
laskettiin mäkeä ja rymyttiin ramboradalla. 

Noin viiden aikaan väsyneet ja lumesta märät 
vartiolaiset löysivät takaisin kämpälle. Kun 
vaatteet oli saatu kuivumaan ja suunnistus-
varusteet purettua, oli jo ruoka-aika. Vartio-
laisille ruoka maistui hyvin, koska edellisen 
ruoan he olivat joutuneet itse valmistamaan 
suunnistuksellaan. Illalla pidettiin vielä ”ilta-

nuotio”, sisätiloissa kylläkin. Ohjelmassa 
oli vartiolaisten suunnittelemia näytelmiä, 
laulua ja tietenkin johtajien tekemä ohjelma, 
joka pohjautui uuteen Tuntemattomat-tele-
visiosarjaan.

Sunnuntaina heräsimme kaikki ihanaan 
tuoksuun, joka oli lähtöisin meriaamiais-
esta. Se sisälsi kaikkea mahdollista: muroja, 
hedelmäsalaattia, lihapullia, makkaraa, 
itse tehtyjä sämpylöitä ja pannukakkua. 
Aamiaisen jälkeen kaikki lapset lähtivät ulos 
leikkimään. Kun heidät oli saatu väsytet-
tyä, oli aika ryhtyä siivoamaan. Kaikki ret-
keläiset jaettiin ryhmiin siivoamaan eri osia 
kämpästä ja sen pihasta. Lopuksi jokainen 
pakkasi omat kamppeensa ja imuroi 
huoneensa. Johtajat saattoivat retkeläiset 
alas parkkipaikalle ja palasivat sitten vielä 
pitämään johtajiston kokousta.

Pienistä kommelluksista (joita ilman ei ole 
retkeä!) huolimatta retki oli onnistunut. 
Toivottavasti seuraavalle retkelle lähtevät 
taas kaikki mukaan!

Kirjoittanut: Satu Heinonen

Lippukuntaretki Lärkansiin
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Bussi lähti Rautatieasemalta kohden 
Nuuksiota sateen ropistessa kattoon ja illan 
pimetessä sysimustaan vaippaan. Bussin 
viimein pysähdyttyä ryhmä tummia hahmoja 
siirtyi sadeviittojensa ja sadetakkiensa 
sisään, siirtyen samalla Kattilajärven kaivoa 
kohden rinkat selässä.

Teltat nousivat nopsaan ja kaminoiden 
ympärille sulloutuneet kurssilaiset saivat 
lastut lentämään. Sateen pieksämään 
telttaan oli nopsasti ilmestyttävä tulta, jotta 
kastuneet tarvikkeet saataisiin yöpymiskun-
toon. Elettiin syksyä 2007 ja SP:n sekä SPR:
n yhteinen ensiapukurssi oli alkamassa.

Minna, Satu ja Heinä olivat ilmoittautuneet 
EA ykköselle, sillä kahden vuoden välein 
kerrattavat ensiaputaidot olivat jo päässeet 
ruostumaan. EA ykkösen voi kerrata parin 
vuoden päästä, mutta sen jälkeen on suo-
ritettava kakkonen – joka pitää uusia taas 
parin vuoden päästä. Kertaamalla voi aina 
uusia EA-kurssinsa, mutta lopulta päätyy 
taas takaisin ykköstasolle. Ensiaputaidot 
kun ovat sellaisia, että niitä ei kertaamatta 
uskalla käyttää tosipaikan tullen. Toisaalta 
koulussa saa opintoja anteeksi, jos on suo-
rittanut sekä EA ykkösen että kakkosen, 
kunhan muistaa pyytää kurssitodistuksen 
todistusaineistoksi.

Sää kurssilla oli mielenkiintoinen, sillä 
päivällä vettä tuli kuin saavista ja yöksi 
pakasti. Sai omakohtaisesti kokea kun tukka 
oli yöllä jäätynyt telttakankaaseen, mutta 
vaatteet eivät olleet ehtineet kuivua yöllä 
vielä kunnolla. Toisaalta tekemistä oli niin 
paljon ja mielenkiintoista, että sitä ei edes 

päivän aikana huomannut, jos jokin tamine 
olisi kaivannut hiukan lämpöä. Kiire rastien 
välillä oli myös sopiva, eli ei ainakaan äitiä 
ehtinyt ikävöidä. Hiipuva kamina vaati myös 
jatkuvaa juoksentelua ja hoivaamista.

Mitä siellä sitten tehtiin? Rastipisteitä, 
eli telttojen ja maastoon improvisoitujen 
havereiden välillä käytiin kuuntelemassa 
ja kokeilemassa perusensiaputaitoja. 
Kylkiasento, uhrin vetäminen autosta kai-
naloiden alta, tekohengitys, palohaavan 
sitominen, avohaavojen tyrehdyttäminen 
jne. tulivat taas joksikin aikaa tuoreeseen 
muistiin. Kolmen päivän aikana kerratut asiat 
päättyivät viimeisen päivän kokeeseen, jossa 
eri tilanteet ja toiminta kerrattiin ja arvioitiin 
uudelleen. Kukin kurssilainen vaihtoi vuo-
rollaan uhrista elvyttäjään ja osoitti hallit-
sevansa elvyttämisen ja hoitamisen kirjon. 
Hiukan hirveitä maskeerauksia katsoi alussa 
huvittuneena ja hiukan pelokkaastikin, sillä 
jostain syystä aidon tuntuisiksi meikatut 
uhrit toivat mieleen edesmenneen Eurovii-
suvoittajan. Tenttitilanne oli aika hyytävä ja 
hyvä sellainen.

Tavallisesta EA-kurssista Metsä-EA erosi 
siinä, että yövyttiin teltoissa ja illalla 
oli jotain partiomaista muuta. Varsinkin 
Afrikan tähti joukkuepelinä ja itse osallis-
tuvana nappulana jäi hyvin mieleen. Ruoka 
oli aivan loistavan hyvää ja sitä oli riit-
tävästi, samoin kouluttajat osasivat upeasti 
asiansa. Kahden vuoden kuluttua mennään 
viimeistään uudestaan.

   Heinä 

Elvytysharjoituksia märässä metsässä
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Juoruja
- Vuosikokous oli tosi jännittävä. Suvi tuli 
valituksi niukalla yhden äänen enemmis-
töllä lippukunnanjohtajaksi ja Alex hyvänä 
kakkosena lippukunnan varajohtajaksi. 
Uudelle hallitsijaparille paljon onnea! Suvi 
pyrkii yliopistoon ja Alexilla on abivuosi, 
joten hektistä kummallekin – tsemppiä 
kiireiden keskelle!

- Lumettomin hiihtoloma koskaan. Vinkulin 
telttoja ei tällä kertaa saatu jäälle, mutta 
muuten olo meni lokoisasti. Kansainväli-
syys oli valttia.

- Huhu kertoo, että uusia ajokokelaita 
on liikenteessä, tai ainakin pian tulossa. 
Toivottavasti salainen lähetin ehtii varoittaa 
muuta liikennettä. Mukavinta lippukunnan 
kannalta, että saadaan retkille lisää kuskeja. 

- Parkkipaikka uusittiin ja laajennettiin 
Makasiinin edessä. Onneksi kaupassa 
kävijät eivät ole sitä valloittaneet ja hulppea 
futiskenttä säästyi. Erään sudarijohtajan auto 
tosin joutui jo varamaaliksi.

- Antin harmaat päivät lähestyvät, eli villin 
miehen villit maastoharjoitukset iloisen 
värisissä vetimissä ovat lähellä. Upeasti 
Antti hoiti lippukunnanjohtajan tehtävät ja 
kasvatti samalla jäsenistön määrää – suuret 
kiitokset kaikkien puolesta! Nyt on vuodeksi 
edessä hiukan toisenlaisia partiotehtäviä ja 
sudenpentukokoisista ei niissä hommissa 
ole tietoakaan.

- Kesä on kohta ja Aihki. Alex savumme 
johtajana kerää kiiruusti osallistujalap-
puja, joten olethan muistanut ilmoittautua?  
Muutoin menee kesän huippuhetki ohi 
suun. 

- Väentupa on valmistumassa hiljalleen, 
eli jossain vaiheessa luovutaan Makasiinin 
tukevista ja turvallisista seinistä. Porukka 
jäänee kaipaamaan sisäbenjihyppyjä ja tuk-
keutuneiden viemäreiden sulotuoksuja. 
Evakon jälkeen pääsee pitämään taas kahta 
kokousta yhtä aikaa.

- Minigolfrata on luvassa Makasiinin lähet-
tyville, Kunhan kaupungin kaavailut nuo-
risopuistosta valmistuvat. Toivottavasti 
paintball mikroautorata ja riippuliidin-
kaavailut olivat vain huhuja, vaikka toisaalta 
silloin kokoukset ainakin olisivat ulkona.

- Lippukuntaretkellä kuultua: ”Hei, vastaatko 
sä aina kysymykseen kysymyksellä?” ”Ai, 
teenkö mä niin?”

  kokosi 

   Heinä 
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Tyttölauma Laiskiaiset, keskiviikkoisin klo 18-1�

Seppälä Tuulikki  040-569 1603  tuulikki.seppala@koti.fimnet.fi

Asikainen Jenni  040-419 4206  ajenni@luukku.com

Poikalauma Kirput, keskiviikkoisin klo 1�-18

Heinonen Jarmo  040-536 1437  jarmo.heinonen@laurea.fi

   09-502 2814  

Järvisalo Henri  050-547 0671  henri_jarvisalo@hotmail.com

Tyttövartio Nokkaeläimet, keskiviiikkoisin klo 1�-20

Heinonen Satu  050-544 9526  safu90@jippii.fi

Vääräniemi Minna 050-411 4285  minna.vaaraniemi@netti.fi

Poikavartio Magnustit, keskiviikkoisin klo 1�-20

Virtanen Alex  050-505 2301  alex_virtanen@hotmail.com

Liukkonen Otto  040-847 0719  karhuwaari@hotmail.com

Tyttövartio Puumat, tiistaisin klo 18-1�

Alkula Maarit  045-1150 724  maarit.alkula@espoo.opit.fi

Solansuu Kati  050-357 0547  kati.92@kolumbus.fi

Solansuu Tiina  050-357 0532  tiinuska92@hotmail.com

Uppala Ella  041-5300 574

Vaeltajaryhmä, tiistaisin klo 1�-20

Attila Suvi  040-842 7526  suviksi@yahoo.com

Koko Eräsusien johtajiston tavoittaa sähköpostilla osoitteesta mes-johtajat@lilja.partio.fi

Ryhmien vetäjät ja kokousajat


