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Lippukuntaretki opetti minulle, että vettä on 
helpompi kantaa kahdessa ämpärissä kuin 
yhdessä isossa kanisterissa, tikkupullataiki-
naan tarvitaan paljon jauhoa ja maailmassa 
on vain muutama valtio, jossa ei ole par-
tiotoimintaa. 

Partion kansainvälisyyden huomasin myös 
Kilkkeellä. Ulkomailta tulleet partiolaisryh-
mät toivat leiriarkeen väriä, ja oli mukavaa 
päästä verryttelemään kielitaitojakin. Kansa-
invälisessä illassa saimme opetella leikkejä, 
joita partiossa ulkomailla leikitään, ja tehdä 
tuttavuutta alaleirimme ulkomaalaisryhmien 
kanssa. 

Jo aiemmin kesällä olin päässyt Saksassa 
kesävaihdossa käymään paikallisessa par-
tiokokouksessa. Toiminta näytti varsin 
samanlaiselta kuin Suomessa. Sudenpen-
nut etsivät innoissaan aarteita metsästä ja 
opettelivat samalla tärkeitä partioarvoja, 
kuten jakamista ja yhdessä tekemistä. 

Partio onkin kätevä tapa kansainvälistyä. 
Vaikka kaukaisissa maissa asioita voidaan 
tehdä eri tavoin, on partiossa kuitenkin aina 
sama perusta. Niinpä ulkomaalaistenkin 
partiokavereiden kanssa löytyy varmasti 
yhteinen sävel. Heiltä voi myös oppia, miten 
asiat voitaisiin meilläkin tehdä toisin. 

Partion kautta voi päästä itsekin ulkomaille. 
Ensi kesänä Ruotsissa järjestetään maail-
manjamboree, partioleiri, jolle tulee osal-
listujia kaikkialta maailmasta. Eräsusistakin 
on samoajaryhmä lähdössä jamboreelle 
leireilemään tuhansien muiden partiolaisten 
kanssa. Kokemuksesta tulee varmasti 
ikimuistoinen. 

Mutta vaikkei jamboreelle pääsisikään, 
tarjoaa partio paljon muita kansain-
välistymismahdollisuuksia. Suomen Par-
tiolaiset järjestää joka vuosi leirimatkoja 
ulkomaille, ja kotimaan kamarallakin voi 
tutustua täällä vieraileviin partiolaisiin 
tai hankkia partiokirjekaverin ulkomailta. 
Partiomaailma on niin suuri ja täynnä 
mahdollisuuksia, että jokainen halukas voi 
varmasti löytää juuri sopivan tavan rakentaa 
ystävyyttä yli rajojen. 

Maarit Alkula

Päätoimittaja

Pääkirjoitus

Suuressa partiomaailmassa
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Aurinkoa ja pölyä Kilkkeellä

Suomen Partiolaisten kuudes suurleiri Kilke 
järjestettiin 29.7. – 6.8. Hämeenlinnassa 
Evolla. Eräsusistakin saatiin koottua melko 
suuri iskujoukko edustamaan rakasta lip-
pukuntaamme. Olimme samassa alaleirissä, 
Tuikussa, yhdessä muiden pääkaupunkiseu-
tulaisten, eteläkarjalaisten ja kymenlaakso-
laisten kanssa. Samassa savussa kanssamme 
majoittuivat Laajalahden Eräveikot, 
Tapiolan Metsänkävijät, Hakasiskot, Lep-
pävaaran Korvenkävijät ja Kelotyttö.

Leirillä vietimme aikaamme muun muassa 
ohjelmalaaksoissa, yhteisohjelmilla ja 
haikilla. Eri ohjelmalaaksoja oli yhteensä 
neljä: Maa, Vesi, Tuli ja Ilma, joissa kaikissa 
vietimme yhden aamu- ja yhden iltapäivän. 
Kaikista laaksoista mieleemme jäivät omat 
huippuhetkensä, kuten jonglööraus ja 
seinäkiipeily Maalaaksossa tai tulenteko eri 
välineitä kokeillen Tulilaaksossa.

Yhteiset ohjelmat olivat hauskoja ja 
mieleenpainuvia. Avajaiset erosivat hieman 
perinteisistä leiriavajaisista. Kyseessä oli 
yhdistelmä akrobatiaa, mystistä musiikkia, 
tulta ja kirkkoveneitä. Seuraava yhteiso-
hjelma oli musiikkiteatteri, jossa 
näyteltiin omaperäinen ja hyvä 
näytelmä musiikin säestyksellä.

Haikki eli Aikamoinen reissu oli 
tällä kertaa ottanut vaikutteita tele-
visiosta. Vaikeustasoja oli valitta-
vana kolme, helposta vaikeaan. Itse 
kuljimme vaikean haikin, joka ei 
kyllä todellakaan ollut vaikea (edes 
suunnistamaan ei päässyt itse, vaan 
piti kävellä merkattua reittiä pitkin). 

Reissu kesti yhden yön ylitse, ja ruokaakin 
oli riittävästi. Reitillä säästyimme suurem-
milta sateilta, mutta yöllä saimme nauttia 
ehkä koko kesän mahtavimmasta ukkosesta 
ja rankkasateesta. Ikävä kyllä laavu ei ole 
kaikkein vedenpitävin majoite…

Seuraavana päivänä vuorossa oli vielä 
Suomen Partiolaisten kehitysyhteistyöhank-
keeseen Senegalissa pohjautunut Woomal-
roolipeli, sekä tietenkin päättäjäiset, joka 
oli upea kokemus sketseineen ja lauluineen. 
Leirilauluakin pääsi vihdoin laulamaan 
täysin palkein, eikä lopussa tapahtunut lievä 
savu-onnettomuus pilannut mahtavaa tun-
nelmaamme.

Kaken kaikkiaan leiri oli mieletön kokemus 
(joskin liian lyhyt). Emme enää malta 
millään odottaa seuraavaa kesää ja leirejä! 
Etenkin maailmanjamboreeseen Ruotsissa 
tuntuu olevan aivan liian pitkä aika…

Perunhemulit-samoajaryhmä
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Uusi poikasudenpenturyhmä Ilvekset 
kokoontuu keskiviikkoisin kello

18-19. Ilveksissä temmeltää 12 reipasta 
poikaa: Akseli, Atte, Casper, Daniel, Hannu, 
Jaan, Jonatan, Juhana, Onni, Tuukka, Vilho 
ja Visa.

Ryhmää vetävät laumanjohtajat Jarmo 
"Heinä" Heinonen ja Antti Vuorela.

Syksyllä 2010 Ilvekset suorittavat pakol-
lisen Tervetuloa-jäljen

lisäksi Retki- ja Luonnontuntija -jäljet. Ret-
kimerkin suorittaminen

sai hyvän alkupamauksen kun lippukuntar-
etkelle osallistui iso osa

laumasta ja kaikki selvisivät ensimmäisestä 
retkestään erinomaisesti!

Ryhmäesittelyssä: Ilvekset
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Rastipäällikön päiväkirja: Espoon Punanen 
eli Legenda-Punkku 18.-19-9.  Kirkkonummen 

metsässä.
Kun alkaa sataa, vartiot lähestyvät

Pe 17.9 Seitsemän jälkeen

Vihdoin päästiin Minnan kanssa paikalle 
kisakeskukseen Kirkkonummelle. Olivat 
jo aloittaneet viimeisen kokouksen, mutta 
hyvin päästiin mukaan.  Käytiin siis läpi 
vielä kerran kaikkien rastit ja tarkistettiin, 
että kaikki tavarat tulivat mukaan.

Kymmenen aikoihin

Jes! Sain värvättyä vielä kaksi rastimiestä 
huomiselle. Linda ja Heidi Taskuravuista 
pelastivat tukalan tilanteeni.

Klo 00.45

Sain kaikki metsästettävät eläimet teippail-
tua keppeihinsä huomista varten. Vielä kun 
saisi Antilta cd:t, niin päästään testaamaan ja 
mikä tärkeintä nukkumaan!

Klo 01.32

Aah… vihdoinkin nukkumaan.

La 18.9 puoli seitsemän ehkä…

Ylös, ulos ja pystyttämään rastia. Nappasin 
aamupalaa ja tapasin rastimieheni. Tai 
naisiahan nuo kaikki ovat. Lähdettiin 
yhdessä kisakeskukselta ajamaan yli puolen 
tunnin matkaa Evitskogin puolelle.

Klo 10

Pisteet pystyssä ja kaikki tietävät mitä 
tehdään. Nyt sitten vain odotellaan että 
hienolle metsästysrastillemme saapuu joku.

Klo 12

Missähän ne kaikki on? Voitaisiin syödä 
vaikka lounasta.

Klo 14

Hei, ihmisiä! Kaikki ylös ja valmiina 
toimimaan! Ääh... se onkin vaan nollavar-
tio, joka tarkistaa rastien paikat. Ja me kun 
luultiin että päästään tekemäänkin jotain. 

Klo 14.50

Nyt piti arvioiden mukaan olla kaikkein 
ruuhkaisinta. Hmmm... täällä ei ole ketään 
muuta kuin me.

Klo 14.58

Puska rytisee ja ensimmäinen vartio on 
löytänyt rastillemme. Päästään hommiin. 
Nella ja Linda ottavat Musta hevonen 
-nimisen vartion pisteelleen suorittamaan. 
Rasti toimii! Tehtävä tosin on hankala. Tar-
koituksena on heittää tennispallolla pressun 
takaa esiin nousevia eläinkuvia niiden 
metsästyskaudella.

Neljän jälkeen

Vartiot tulevat aina pienissä laumoissa ja 
joutuvat odottamaan rastillamme, sillä Nella 
joutui lähtemään ja meillä on vain kaksi suo-
rituspistettä. Mutta jonot eivät onneksi ole 
pitkiä.
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Viiden ja kuuden välillä

Vettä tulee taivaalta kuuroina ja välissä on 
ihan hienon kirkasta. Jännää, miten aina 
kun alkaa sataa, ilmestyy vartioita. Osaan jo 
ennustaa, että nyt niitä tulee, kun sade alkaa 
taas. 

Klo 19.00

Viimeinen vartio poistui rastilta. Kati, 
Linda ja Heidi lähtivät jo joku hetki sitten 
kohti kotia. Kolmistaan Nooran ja Merin 
kanssa puramme rastin ja lastaamme kaiken 
autoon. Hyppäämme itsekin sisään ja 
toiveikkaina odotamme lupaa lähteä.

Klo 20.00

Ei vieläkään lupaa poistua… Yksi vartio on 
eksynyt meidän ja seuraavan rastin välille, 
joten joudumme odottamaan heidän löy-
tymistään.

Klo 21.10

Puhelin soi. Jes!!! Vartio on löytynyt ja 
saamme luvan poistua.

Yhdentoista aikaan

Tulokset palautettu ja ruoka syöty. Nyt 
on vuorossa huomisen rastin valmistelu 
eli ajomatka takaisin kotiin Espooseen 
hakemaan toista autoa ja paria pyörää.

Su 19.9 Yhden jälkeen aamuyöstä

Takaisin Kirkkonummella. Päästään 
nukkumaan. Herätys 4.50! Ei paljon 
naurata.

Klo 5.30

Kisakeskuksella. Syödään aamupalaa ja 
pakkaudutaan autoihin.

Klo 6

Matka tämänpäiväiselle rastille ei matkal-
lisesti ole pitkä, mutta ajallisesti kyllä. 
Kaksi autoamme ovat täynnä ihmisiä ja 
tavaraa, ja tie on kaksi kinttupolkua vierek-
käin.  Ajoittain osuu pohja kiveen ja kuuluu 
skriiiiit. Tänään meillä on ensiapurasti. 
Kyseessä on peurakolari, uhreina tajuton 
kuljettaja ja vertavuotava matkustaja. 
Lavastamme ensimmäiset kaksi autoa teko-
verellä ja peurankarvalla. Jaan rastimieheni 
ryhmiin eri autoille ja selitän mitä tehdään.

Yhdeksän maissa

Rasti on lähtenyt hyvin toimimaan. Kaikki 
osaavat hommansa ja vartiotkin löytävät 
edelliseltä rastilta tänne. Matkaahan on 
huikeat parisataa metriä, jos sitäkään!
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Klo 9.15

Kävelen seuraavalle rastille noutamaan 
kolmannen suorituspisteen rekvisiitan. Ajan 
lainaamani auton suorituspisteelle, jossa 
Alvar, Joni ja Meri lavastavat sen toim-
intakuntoon.

Klo 10

Kävelen jatkuvasti pisteeltä toiselle 
kyselemässä Minnalta, Astalta ja Meriltä, 
tarvitsevatko nämä lisää verta ran-
nehaavaansa. Samalla tulee kyseltyä kuljet-
tajien kuulumisia. Miten onkin niin raskasta 
vain nukkua rattia vasten!?

Klo 11

Nyt on pieni ruuhka, noin 
kahdeksan vartiota odottaa pääsyä 
suorittamaan. Asialle tehtävä jotain 
asap! Onneksi Jasminin rasti on jo 
ohi ja saan käyttööni lisää rastimie-
hiä.

Kahdentoista maissa

Jaakko ilmoittaa jonon purkautun-
een. Päätän purkaa yhden rastipis-
teen.

Klo 12.30

Rastipisteet purettu ja Siljan 
mukaan kaikki vartiot ovat pois-
tuneet. Eipä muuten tullut sitä 
lupailtua sadetta. Ja me kun vielä 
laitoimme katokset ja kaikki…

Klo 13

Takaisin kisakeskuksella. Auton 
pohja naarmuilla ja väsyttää. Vielä 
on käytävä tulokset läpi.

Olisikohan ollut klo 14

Kaikki valmista. Kotiin nukkumaan. Eikun 
hetkinen, piti mennä kaveria tapaamaan…

Rastipäällikkönä Satu Heinonen
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Kamiinateltta ja kansainvälisyyttä - MESin 
syysretki 2010

Tiedot
Ajankohta   8.-10.10.10 

Paikka    Korvenkolkka, Nuuksio

Luonut    Mankkaan Eräsudet

Osallistuu   57

Lisätietoja   Syksyn lippukuntaretken teemana on Maailma, eli ohjelmassa on  
   sudenpentujen Maailma-jäljen ja seikkailijoiden samannimisen  
   taitomerkin aktiviteetteja. Sudenpennut osallistuvat retkelle per 
   jantaista lauantaihin, muut koko viikonlopun. 

Seinä
Suvi on vääääsynyt!

 lauantai kello 09:04  1 tykkää

Maarit sai Seinän valmiiksi ja katsoi, kun viimeinen ryhmä katosi metsään suunnistamaan. 

 lauantai kello 10   1 tykkää

Sonja Minä tykkään suunnistuksesta ja leikkimisestä pimeässä

 lauantai kello 12:40  2 tykkää

Asta söi. Ja nyt origameja (:

 lauantai kello 13:55  2 tykkää

Nuutti Ei kommentoitavaa

 lauantai kello 14:00  1 tykkää

Roosa Sudarit lähtee tulee tarpojien ja seikkailijoiden ilta =) hehehehehe

 lauantai kello 15  5 tykkää

 Heidi Jee, täst tulee hauskaa :) 

Anni Kohta puretaan teltta! =)

 lauantai klo 15  2 tykkää

C

C

C

C

C

C

C

(
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Heidi Sudarit lähtee, nyt puretaan teltta ja valloitetaan mökki! :D

 lauantai kello 15  7 tykkää

Anna Banaanit oli hyviä… Kohta päästään mökkiin…!

 lauantai kello 15:50  5 tykkää

 Heidi Ollaan mökis, on KIVAA! :D

Hanski & Suvi olivat ahkerasti sienestämässä eivätkä paljasta julkisesti sieniapajaa

 lauantai kello 17:04  2 tykkää

Antti Kalapuikot olivat hyviä

 lauantai kello 17:59  5 tykkää

Liina Tänään oli kivaa ja ruoka oli hyvää.

 lauantai kello 18:00  9 tykkää

 Krista Sudarit jäi ilman! Hyvää ruokaa XD

Maarit on paistanut Katin kanssa pari tuntia ranskanperunoita ja kalapuikkoja. Vihdoin on 
masu täynnä!

 lauantai kello 18:30  2 tykkää

Asta Niksi-Pirkka: Astiat kuivuvat hyvin sukakkahousuilla

 lauantai kello 19:00  6 tykkää

 Heidi :)

 Saana Mikä on ”sukakkahousuilla? XD

 Asta * Astiat kuivuvat hyvin sukkahousuilla. :)

Maarit pesee hampaita. Kämpästä kuuluu vain tasaista tuhinaa. Hyvää yötä!

 lauantai kello 23:00  1 tykkää

Krista Koht me syödään! Ja sit siivotaan ja lähetään himaan XD PS: Mökissä oli tosi kuuma :)

 sunnuntai kello 11:50  4 tykkää

Krista Ruoka oli iha hyvää! Saanan karkit kössittiin :(

 sunnuntai kello 13:00  

C

C

C

C

C

C

C

C

C

(

(

(
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Kuvat: Mikko ja Antti 
Vuorela
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Seikkailijajoukkue Delfiinit teki Maailma-
merkkiä lippukuntaretken lisäksi kokouk-
sissa. Kävimme kaupassa tutkimassa, mistä 
ruoka tulee, ja valitsimme lähemmin tar-
kasteltaviksi maiksi Englannin ja Nepalin. 
Yhteen kokoukseen saimme englantilaisen 
vieraan, ja Nepaliin tutustuimme opaskirjaa 
selailemalla ja nepalilaisia tavaroita tutki-

malla. Lisäksi joimme teetä englantilaisittain 
ja söimme nepalilaiselle ruokakulttuurille 
tyypillistä naan-leipää. Maailma-merkin 
suorittamisen päätteeksi pidimme englanti-
laisen ja nepalilaisen musiikin levyraadin. 
Maaottelun voitti selvästi Nepal.

 

Makuja ja musiikkia maailmalta

Englannista ja Nepalista oppimiamme asioita:

Nepal

• Tervehtiminen nepaliksi: Namaste!

• Pääkaupunki Kathmandu

• Bistare, bistare tarkoittaa hitaasti, hitaasti

• Useimmat nepalilaiset ovat uskonnoltaan 
yhtä aikaa hinduja ja buddhalaisia

• Nepal on maailman ainoa valtio, jonka 
lippu ei ole nelikulmainen

• Nepal on Intian pohjoisnaapuri

• Ruoka on erilaista

•Nepalissa on 41 000 partiolaista

• Kesällä 2011 Nepalissa järjestetään 
ensimmäinen kansainvälinen partioleiri 24 
vuoteen

Englanti

• Partio on perustettu Englannissa

• Pääkaupungissa Lontoossa on 7 miljoonaa 
asukasta

• Lontoon metrokartta on paljon monimut-
kaisempi kuin Helsingin

• Englannissa uppopaistetaan suklaata

• Englannissa sataa paljon

• Englannissa koululaiset käyttävät koulu-
pukuja
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Tyttölauma Sisiliskot on energinen kym-
menpäinen ryhmä, jolla on kaksi sudenpen-
tujohtajaa eli akelaa, Suvi ja Kirsi. Sisilis-
kot-ryhmä kokoontuu Makasiinilla keski-
viikkoisin viidestä kuuteen, samaan aikaan 
Ketut-sudenpentulauman kanssa. Vuoro-
viikoin lauma kokoontuu ulkona muun 
muassa leikkien ja retkeillen. Vuoroviikoin 
kokoukset pidetään sisällä Makasiinissa.

Tämän lehden ilmestymiseen mennessä 

lauma on ehtinyt tutustua lippukuntaan 
ja partioon tervetuloa-jäljen ohjaamana. 
Syksyn aikana tehtävänä ovat myös 
askartelu, luonnossaliikkuja, leikit ja partio-
perinne -jäljet.

Syyskaudella Sisiliskot osallistuu sekä lip-
pukuntaretkelle että sudenpentuosaston 
retkelle. Keväälle on tiedossa perinteisen 
lippukuntaretken lisäksi lauman oma retki.

Ryhmäesittely: Sisiliskot
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Mikä näistä on…

1. Espoolainen partiotaitokilpailu?

 a Punkku

 b Sinkku

 c Pingu

2. Sudenpennuille ja seikkailijoille 
suunnattu partiotaitokilpailu?

 a Sinkki

 b Tina

 c Pinkki

3. Espoon partiotuen järjestämä talvileiri?

 a Palelmus

 b Vinkuli

 c Konkari

4. Espoon ja Kauniaisten partiolaisten 
yhteinen leiri?

 a Väiski

 b Repe

 c Elmeri

5. Kilkettä edeltänyt suurleiri?

 a Karelia

 b Tarus

 c Loisto

6. Kaupunkituntemus- ja partiotaitokil-
pailu Helsingissä?

 a Kierivä Kummitus

 b Luikkiva Luikuri

 c Hiipivä Haamu

7. 22. Jamboreen järjestävä maa?

 a Japani

 b Ruotsi

 c Kreikka

8. Vaeltajille suunnattu leiri?

 a Jemma

 b Vimma

 c Kumma

9. Aihkia edeltänyt Päpan piirileiri?

 a Kerkkä

 b Kaarna

 c Tuohi

10. Pääkaupunkiseudun partiolaiset ry:n 
piirilehti?

 a Toveri

 b Hyyppä

 c Heppu

Bonus: Lippukunnan perustamisvuosi?

 a 1986

 b 1994

 c 2002

Testaa tietosi!

Vastaukset: 1.a, 2.c, 3.b, 4.a, 5.b, 6.c, 7.b, 8.b, 9.a, 10.c
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Juorut
Punkun järjestelyistä medianäkyvyyttä: 
Heinää haastateltiin ja Antin ottamia kuvia 
julkaistiin Kirkkonummen Sanomissa. 

Myös seurakuntavaaleissa Heinä edustaa 
alueemme partiolaisia. 

Eräs lippukuntamme johtajista on nähty 
rannalla pitkähiuksisen mieshenkilön 
seurassa ja toinen useaan otteeseen erään 
lekolaisen kanssa. 

Kolmas johtaja osallistuu kadettien tans-
sikurssille. Onko kadetin univormu 
neitosen mielestä olevinaan vetävämpi kuin 
partioasu?

Suomen kielen luova käyttö kukoistaa Erä-
susissa. Lippukunnassamme on syntynyt 
useita uudissanoja, kuten kompassoida ja 
kainaloida. 

Eräsusissa on myös suunnistuslahjakkuutta. 
Vuorenmaan veljekset osallistuivat Kilk-
keellä Suomen partiolaisten suunnistusme-
staruuskilpailuihin, ja Antti sijoittui sarjas-
saan kolmanneksi. Onnea!

Lippukuntaretkellä tapahtunutta: 

Suvi ja Hanski yrittivät täyttää kämpän 
jääkaapin sienillä. 

Naislauma juoksi Mikon perässä – ja 
jokunen mieskin.

Mitä näille nykynuorille on tapahtunut? 
Tiskaavat ja hoitavat jätevedet mieluummin 
kuin leikkivät lipunryöstöä. 

Asta haluaisi kaivon keittiöön. Toiset 
kutsuvat sellaista vesihanaksi. 

Mesikämmenen toimitukseen on ehdotettu 
kiinalaista demokratiaa. Toistaiseksi toimit-
tajia ei kuitenkaan ole joutunut kotiarestiin. 

Karioiden omaisuus valtasi kämpän!

Tummanvihreä = musta. 

Lippukunnassamme esiintyy origami-innos-
tusta.

Ruotsista on tullut valtakieli johtajiston kes-
kuudessa.
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Koko Eräsusien johtajiston tavoittaa sähköpostilla osoitteesta johtajat@erasudet.fi 

Seikkailijaryhmä Bakteerit, tiistaisin klo 17-18

Perälampi Minna  040-738 6142  minna.peralampi@erasudet.fi

Vuorenmaa Ville     ville.vuorenmaa@erasudet.fi

Seikkailijaryhmä Delfiinit, tiistaisin klo 18-19

Alkula Maarit  040-842 7526  suvi.attila@erasudet.fi 

Kario Silja  050-433 9622  silja.kario@erasudet.fi

Tarpojaryhmä Taskuravut, tiistaisin klo 19-20

Perälampi Minna  040-738 6142  minna.peralampi@erasudet.fi

Kario Silja  050-433 9622  silja.kario@erasudet.fi

Lappeteläinen Asta    

Samoajaryhmä Perunhemulit, tiistaisin klo 20-21

Attila Suvi  040-842 7526  suvi.attila@erasudet.fi

Poikasudenpentulauma Ketut, keskiviikkoisin klo 17-18 

Vuorela Mikko  040-777 0337  mikko.vuorela@erasudet.fi

Vuorela Antti  040-708 3120  antti.vuorela@erasudet.fi

Tyttösudenpentulauma Sisiliskot, keskiviikkoisin klo 17-18

Attila Suvi  040-842 7526  suvi.attila@erasudet.fi

Poikasudenpentulauma Ilvekset, keskiviikkoisin klo 18-19

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

Vuorela Antti  040-708 3120  antti.vuorela@erasudet.fi

Tyttöseikkailijaryhmä Pulut, keskiviikkoisin klo 19-20

Heinonen Satu  050-544 9526  satu.heinonen@erasudet.fi

Solansuu Kati  050-357 0547  kati.solansuu@erasudet.fi

Ryhmien vetäjät ja kokousajat


