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Lippukunnanjohtajan tervehdys

K

eväisissä merkeissä vuosi
vaihtui, mutta lumi tuli parahiksi
hiihtolomalle. Aika jännästi heittelee
nykyinen sää. Saisi tosin tuolla
yläkerrassa päättää pidetäänkö talvea
vai unohdetaanko lumi välillä pois
kokonaan. Joskus vielä saattaa
käydäkin niin…
Nyt on taas Väiskin vuosi, eli tänä
vuonna olemme leppävaaralaisten
kanssa samassa savussa elokuun
alussa. Antti lupautui yhteyshenkilöksi ja Sofia pääkokiksi, eli hyvässä
huomassa ollaan. Samaan aikaan on
tosin EuroJamboree, eli osa meistä
menee Englantiin. Toisaalta hyvä,
sillä viime kesän 25 telttapäivää sai jo
suomut kasvamaan selkään ja
loppukesän Tarus olikin sellainen
leirimuisto, että siellä viimeistään
oppi uimaan. Vaikka toisaalta en
kyllä vaihtaisi sitä kokemusta mistään
hinnasta.
Vanhempainneuvostoon olisi mukava
saada uusia jäseniä, sillä jäsenistö on
tuplaantunut muutamassa vuodessa ja
varmaankin nuorimpien vanhemmat
ovat kiinnostuneita mitä Eräsudet
puuhaavat. Antti lupautui
järjestämään leirimuistelot 9.3, josta
lisää toisaalla tässä lehdessä.
Kannattaa kaikkien tulla mukaan,
tilaisuus on tarkoitettu sekä jäsenille,
e t t ä h e i d ä n v a n h e mm i l l e e n .
Leirivideoita ja kuvia katsellessa voi
kaivaa popkornitkin esiin.

Riihitysretki lähestyy, eli
jokakeväinen lippukuntaretki on
tulollaan, Alex kertonee siitä vielä
lisää. Riihitysretkellä voi suorittaa ja
osoittaa osaavansa partiotaitoja uuden
merkin edestä. Riihityksessä käydään
siis lyhyesti läpi, että taidot ovat
todella tallessa ja merkin arvoisia.
Kannattaa nyppiä sitä vartiojohtajan
tai sudenpentujohtajan hihaa, että
muistaa täydentää suorituskirjan
merkinnät ajan tasalle ennen retkeä.
Uusi poikavartio aloittaa syksyllä.
Ainakin poikasudenpennuista osa on
jo niin vanhoja, että siirtyvät silloin
vartiolaisiksi, mutta uusia jäseniä
otetaan silti lisää. Kertoa voi siis jo
nyt naapurustossa. Antin ja Alexin
vartio on iskuvalmiina, koska kuulin
poikien jo tehneen kokoussuunnitelmatkin. Viime kesän Saariselän
vaelluksella huomasin, että
kummankin kaverin erätaidot ovat
hyvällä mallilla, eli saapa nähdä
minkälaisen huippuvartion pojat
kehittävät Eräsusiin.
Räystäät tippuu jo ja pääsiäinenkin on
aikaisemmassa tänä vuonna. Kohta on
eteinen taas pullollaan virpomispuskia. Talvi on siis ohi, ennen kuin ehti
kunnolla alkaakaan.
Leppoisaa loppukevättä!

Heinä
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Muisteluilta 9. maaliskuuta

K

eskiviikkona 9.3. muistelemme
viime vuoden partiotapahtumia
kuvien ja videoiden kera. Tilaisuus
alkaa kololla kello 19 ja kestää noin
tunnin. Luvassa myös pientä tarjoilua
vanhempainneuvoston toimesta.
Myös lippukuntalaisten vanhemmat
ovat erityisen tervetulleita mukaan.
Tämä on ainutlaatuinen tilaisuus
seurata mitä me partiossa oikein
touhuamme!
Illan ohjelmassa ainakin Tarussuurleirin leirivideo sekä kuvia
Tarukselta, Saariselän vaellukselta,
Valborg-purjehdukselta, lippukunta-

retkiltä ja lippukuntamme lipun
vihkimisestä. Lisäksi mikäli aika
riittää katselemme lippukunnan 10vuotisjuhlia varten koostetun
juhladvd:n.
Tilaisuuden lopuksi infoa ensi kesän
Väiski-leiristä ja suurleireistä yleensä.
Muisteluilta korvaa vartioiden omat
kokoukset. Sudenpentujen taas
toivotaan jäävän tilaisuuteen omien
kokouksiensa jälkeen.
Tervetuloa! Kaikki mukaan!

Antti

Onko talvella paleltanut?

E

i hätää! Kohta voit pukeutua
lämpimään, Eräsusien omalla
logolla varustettuun fleesepusakkaan.
Vetoketjutaskuilla ja korkealla
vetoketjukauluksella varustettu
tummansininen fleese on materiaalina
lämmin ja kestävä.
Li p p u k u n n a n t u mma n s i n i s t e n
fleesejen tilauslista lähtee jälleen
kiertämään. Minimitilausmäärä on 20
kpl, jonka täytyttyä tilaus lähetetään
eteenpäin (josta odotusta kestää vielä
2 viikkoa). Tilaus on sitova ja takit
maksetaan lunastettaessa vartion tai
lauman kokouksessa.

Lyhyesti: Lippukunnan logolla
(brodeerattu kankaaseen) varustettu
tummansininen (Värikoodi nro 32/
Navy Blue) Fruit of the Loom fleese.
Hinta 30 €.

Heinä

Mesikämmen 1/2005

5

Kesällä touhutaan Väiskin
parissa!

J

oko olet ilmoittautunut ensi kesän
Väiski-leirille? Vielä ehdit! Virallista ilmoittautumisaikaa on 18.3 asti,
palauta siis ilmoittautumislomakkeesi
(joita saat omalta johtajaltasi tai leirin
nettisivuilta) keskiviikon
16.3 kokoukseen.
Mikä ihmeen Väiski?
Mikäli et vielä ole Väiskistä kuullut tai haluaisit
vielä lisäinformaatiota,
tässä tiivis tietopaketti sinulle:
Väiski on Espoon Partiotuen järjestämä kaikkien espoolaisten ja kauniaislaisten partiolaisten yhteinen kesäleiri, joka pidetään noin neljän vuoden
välein. Väiski 2005 -leiri järjestetään
elokuun alussa. Vartiolaisten leiri on
1.-8.8. ja sudenpentujen 4.-8.8. Vierailupäivä on lauantaina 6.8.
Leiripaikka sijaitsee Hankoniemen
Syndalenissa, loistavassa leirimaastossa meren rannalla. Olemme leirillä
Metsola–alaleirissä, samassa savussa
(leiriyksikkö, n.50h) Leppävaaran
Korvenkävijöiden kanssa.
Edellisellä Väiskillä vuonna 2001 oli
1500 partiolaista ja nyt Väiski 2005leirille odotetaan noin 1600 osallistujaa. Leirillä nukutaan, liikutaan ja
toimitaan kuitenkin tuttujen lippukuntalaisten kanssa.

Väiski 2005:n hinta on vartiolaisille
ja johtajille 115 euroa ja sudenpennuille 95 euroa. Hintaan sisältyvät
matkat, ruoat, telttamajoitus sekä hullunhauska Väiski–ohjelma!
Kaikilla ilmoittautuvilla
tulee olla Suomen Partiolaisten jäsenmaksu maksettuna vuodelle 2005.
Lisätietoa leiristä saat
muisteluillan yhteydessä
pidettävästä Väiski-infosta (katso
edellinen sivu) sekä leirin nettisivuilta, osoitteesta www.papa.partio.fi/ept/
vaiski/. Vastaan mielelläni kaikkiin
leiriä koskeviin kysymyksiin. Älä
ujostele kysyä!
Leirillä tavataan!

Väiski-yhteyshenkilö Antti
Puh. 040-7083120

Leirialueella Syndalenissa on mahtava
hiekkaranta!
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Eräsusien lipun vihkiminen
itsenäisyyspäivänä

K

ulttuuriaukiolla itsenäisyyspäivän tapahtumat alkoivat vyöryä
kello 9.00 ja jatkuivat kirkolla. Mankkaan Eräsusien lippu vihittiin virallisesti 6.12.2004 Tapiolan kirkossa.
Kymmenen vuotta lippurahoja oli
kerätty keksi-, kalenteri-, ja vappupallomyynneillä, eli jokainen penni oli
itse omalla työllä hankittu. Lippu kuvioineen sai jopa tunnustusta Heraldiikkatoimikunnalta.
Kello 8.00
Lähtijät istuivat aamupalalla, partioasut päällään, merkit laitettuina ja

huivi kaulassa. Ulkona näkyvä sää
enteili paksua palttoota tai muuten
järkevää vaatetusta. Hepe oli jo aamusella ilmestynyt Tapiolan kirkolle
harjoittelemaan muiden lipunkantajien kanssa kello 8.oo. Paikalla oli Tapiolan seurakunnan puolelta Pirjo
Hietikko opastamassa.
Kello 8.30-8.50
Ihmismassat sulloutuivat Kulttuuriaukean laitamille. Lipun nostajat olivat
varmistaneet liput Kulttuuritalon vahtimestarilta, joka säilyttää lippuja
Kulttuuritalossa. Paikalla oli sotavete-
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raaneja ja partiolaisia sekä isänmaanystäviä. Asu oli itsenäisyyspäivän mukainen, eli kaikki kunniamerkit mukana ja edustuskelpoisesti esillä. Tavallisesti liput nostavat veteraanit ja partiolaiset. Tällä kertaa
Eräsusien lipun nostajat eivät ehtineet
mukaan lippurivistön juurelle, sillä nopeimmat lipun
nostajat löytyivät Tapiolan
Metsänkävijöistä.
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mukana. Seuraavaksi kirkkoherra
Antti Rusama vihki Mankkaan
Eräsusien lipun. Eräsusia oli partioasuissaan paikalla 12. Muiden lippukuntien lippurivistö oli asettunut puhujakorokkeen ja kastemaljan taakse,
alttarin oikealle puolelle.

Kello 9.00
Lipun nosto alkoi yhteisestä
merkistä. Kaikki yrittivät
nostaa lippunsa yhtä aikaa
käskystä ”Nosta lippu!”.
Katsojien ottaessa asennon kantapäät yhdessä ja katse
lipussa - he paljastivat samalla päänsä. Jostain syystä
Keilahallin puoleinen lippu
nousi hitaammin kuin muut, mutta
muuten järjestys säilyi. Itsenäisyyspäivän lipunnostossa laulettiin kaavaan kuuluva lippulaulu, jota seurasi
veteraanien lauluesitys. Harva kuitenkaan uskalsi kovaäänisesti yhtyä veteraanien lauluun mukaan.
Kello 9.20
Kirkolle siirryttiin sekalaisena ryhmittymänä heti lippulaulujen päätyttyä. Seurakuntalaisten istuuduttua
ensin saapuivat papit, jonka jälkeen
kesilaivaa pitkin seurasivat partiolippukuntien liput paririvissä, Suomen
lipun jäljessä alttarille. Hepe luotsasi
Eräsusien lipun lippukulkueen viimeisenä ja Jenni seurasi lippuvartiona

Jennin luettua päivän epistolan, partiolaiset keräsivät kolehdin. Kaksi
kolehdin kerääjää kiersi keskikäytävällä ja kaksi uloimmalla rivillä. Jumalanpalveluksen päätyttyä poistui
lippukuntien lippurivistö paririvissä,
Suomen lippu ensimmäisenä, keskikäytävää pitkin eteiseen. Seuraavaksi
kirkosta poistui muu väki rauhallisesti
itsenäisyyspäivän viettoon.
Mielenkiintoinen tapahtuma kaiken
kaikkiaan. Edellisen kerran lippu oli
vihitty Tapiolan kirkossa 35 vuotta
sitten, eli kovin harvinaisesta tilaisuudesta oli kyse. Tilaisuus jäi varmasti
mukanaolijoiden mieleen.

Heinä
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Joulupuuro maittoi Eräsusille

V

iime vuoden viimeisessä kokouksessa 15. joulukuuta vietimme
yhdessä koko lippukunnan voimin
iloista joulujuhlaa Mankkaan Väentuvalla.
Iloksemme mukana oli useita vanhempia ja tietysti mahtavat me.
Juhlissa possu-lauma esitti taidokkaasti pantomimi esityksiä, vaeltajat
lauloivat Petteri Punakuonon, Hepen
esittäessä itse pääosaa.
Heinä sai pikku-Oton, Minnan, Ainon
ja Hannan pahasti solmuun naruineen.
Tämän selvittämiseen menikin tovi.
Ohjelmien jälkeen olikin hyvä siirtyä
vanhempainneuvoston valmistaman
puurokattilan ääreen. Ja kun mahat
olivat sopivasti täynnä vaihtoivat lahjansa vielä omistajaa, Jussin ollessa
vuorostaan tonttuna.
Tilaisuus onnistui mainiosti. Suuri

kiitos esitysten järjestäjille, vanhempainneuvostolle ja tietysti kaikille
osallistujille!

Jenni
Ennätysmäärä

uusia

lippukuntalaisia

vannoi valansa joulujuhlassa. Kuvassa
reippaita sudenpentuja.
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Joulumyyjäisissä pulla tuoksui ja
arpaonni oli koetuksella

M

arraskuun lopulla, 27.11. järjestettiin Tapiolan kirkolla perinteiset joulumyyjäiset, jossa Mankkaan
Eräsusien vaeltajaryhmä oli myymässä leivonnaisia sekä järjestämässä
arpajaiset. Leivonnaisista vastasivat
Jenni, Suvi ja Tuulikki ja arpajaisista
Jussi, Hepe ja Vugi.

myytyä arpoja ja leivonnaisia erittäin
hyvin, tienaten näin mukavasti rahaa
lippukunnan telttoihin ja muihin varusteisiin.

Jussi

Tänä vuonna arpajaisvoittoihin lukeutui mm. perinteikkäät Karvinennauhansitojat (ovat olleet mukana jo
kolmena vuotena peräkkäin) sekä
erinäinen määrä vihkoja, kyniä ja
karamellejä.
Vaikka tänä vuonna salaperäinen tukijamme ei ollut ostamassa 100 arpaa
sekä ääretöntä määrää pullia, saimme

Reippaat

myyjät

iltapäivälläkin.

jaksoivat

hymyillä

vielä
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Hopeakolikko valloitti Portinpielen

J

ohtajiston suunnitteluretki pidettiin 11.2-13.2.2005 Porvoossa,
Partiopoukamassa.
Suurin osa porukasta saapui perjantaina. Tytöt reihuivat ulkona odotellen
Heinää ja kämpän avainta. Jenni säikähti kylttiä,jossa varoitettiin veden
suuresta fluoripitoisuudesta. Lapussa
sanottiin, ettei vettä voi juoda alle 16kiloiset/alle 3-vuotiaat. Jenni kuvitteli
täyttävänsä molemmat kriteerit.
Kottikärryrallin päätteeksi toinen auto
saapui ja Heinä, Antti, Hepe, Jussi ja
Alex purkivat itsensä autosta pihalle.
Majoittumisen jälkeen maittoi iltapala. Heinä kertoi iltasaduksi kummitusjutun, joka oli niin karmiva, että Jenni
nukahti kesken.

Lauantaina herätyksen jälkeen kaikki
lähtivät ulos kävelivät niemen päähän
katselemaan saunaa. Saunan ovi oli
valitettavasti toisella avaimella aukeava. Heinä ja Antti laittoivat ruuaksi
pihviä ja ranskalaisia, loput pelasivat
korttia. Hepe hävisi ristiseiskassa,
Tuuli voitti. Ruoan jälkeen saunan
avain saapui paikalle Finellin Maxin,
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hänen vaimonsa ja kahden koiran
kera.
Puiden sahaamisessa ja pilkkomisessa
kului muutama tovi. Hepe pommitteli
muita haloilla, Heinä ja Max tutkivat
sillä välin saunaa. Max suuntasi perheineen kotiinsa. Varsinainen kokoustaminen alkoi iltapäivällä ja Suvi ja
Sofiakin onnistuivat löytämään tilikirjoineen paikalle kierrettyään Ölstensin teollisuusalueen ja citymarketin
kautta.
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ikäinen hamsterivauva, nimeltään
Täystuhon Hopeakolikko. Hamsteri
aiheutti monia lässytyksiä ja poseerasi kauniisti kameralle. Yönsä Hopeakolikko vietti keittiössä Heinän allergian vuoksi.

Illemmalla söimme makaronia ja lihapullia, lisäksi Sofian kasviskastiketta.
Ensin oli tyttöjen saunavuoro, kaikki
muut paitsi Suvi menivät saunomaan.
Kämpällä kerrottiin vitsejä ja luettiin
Seiskan juoruja.

Raavaat ja rohkeat miehet lähtivät
hakkaamaan halkoja ja Heinä lämmitti saunaa. Sofia ja Jenni laittoivat ruokaa ja muut tytöt lusmuilivat. Retken
maskotiksi päätyi Suvin mukaan ottama nuorin osallistuja, kuukauden

Saunavuorojen vaihtuessa muuttui
tunnelmakin kun pojat poistuivat ja
tytöt vaihtoivat Jussin puolalaisen
örinämusiikin romanttisiin balladeihin. Erinäisten hajujen ja naurunpyrskähdysten jälkeen jokainen vaihtoi
yöpukuunsa ja keskittyi enemmän tai
vähemmän lukemiseen tai pomppimaan hysteerisesti. Seiska oli tappelun aiheuttajana. Kaikki halusivat
lukea missikohuista.
Sunnuntai-aamuna Heinä yritti patistella jengiä ylös, mutta makuupussissa löhöäminen tuntui maittavan useammille. Heinä siivoili saunan ja
muut siivosivat kämpän ja ympäris-
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tön. Heinän auto lähti kohti kotia mukanaan Antti, Hepe ja Jussi, ja tytöt
jäivät imuroimaan kämppää.
Tyttöjen matka kotiin ei ollutkaan
aivan yksinkertainen, sillä kiertelimme Porvoota etsien Sadun tuttavaperhettä. Lopulta kyllästyimme ja ajoimme paikallisen pizzerian pihaan. Emme kuitenkaan poikenneet sinne, vaan
ajoimme ostamaan muutaman herkun
huoltoasemalta. Matka sujui letkeästi
popin tahdissa.
Partiopoukama oli todella mukava
retkikohde, harkitsemme sen varaamista esim. lippukunnanretkeä varten.
Leirikin olisi hienoa joskus järjestää
siellä, mutta alue taitaa olla kovin
varattu kesäisin leirikäyttöön.

Suvi, Satu, Jenni ja Tuuli

Eräsusien voitokas
joulukalenterimyynti 2004

V

iime kalenterimyyntimäärä oli
päätähuimaava. Mankkaan
Eräsudet oli pääkaupunkiseudulla
eniten myyntiä kasvattanut lippukunta, myynti kasvoi peräti 140%.

Partiolaisten kilpailussa myymällä
11,92 kalenteria per jäsen.

Lippukuntamme sijoittui suhteellisessa määrässä (määrä verrattuna jäsenmäärään) toiseksi Pääkaupunkiseudun

Suvi

Kiitokset ansiokkaasta myynnistä
kaikille. Ensi vuonna taas uudestaan!
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Lippukunnan nettisivut toimivat pian
vaikutuskanavana vanhemmillekin

K

enties olet joskus huomannut
lippukuntamme nettisivujen
osoitteen (www.lpk.partio.fi/papa/
mes) Mesikämmenessä tai muuten
päätynyt selailemaan niitä. Niin myös
moni muukin. Niinpä päätimme että
sivuille täytyy saada myös jotain sisältöä graafisen ilmeen seuraksi.
Vanhempainneuvoston ehdotuksesta
nettisivuille lisätään lähiaikoina salasanalla suojattu "Lippukuntalaisen
ja vanhempien osio", josta löytyy
pjn:nnän pöytäkirjat, keskustelufoorumi vanhempia varten, tietoa lippukunnan toiminnasta (kalenteri) ja mahdollisuus antaa palautetta lippukunnan toiminnasta.
Salasana ilmoitetaan Mesikämmenen
kakkossivulla ja se vaihtuu aina uu-

den lehden ilmestyessä. Lisäksi julkisilta sivuilta poistetaan isot kuvagalleriat ja ne siirtyvät salasanasuojattuun osioon. Jatkossa julkiselta puolelta löytyy vain muutama
”mainoskuva” joistain tapahtumista.
Johtajat myös kirjoittavat oman vartionsa tai sudenpenturyhmänsä kanssa
nettisivuille esittelyn ryhmästään.
Myös näitä Mesikämmen-lehtiä pyritään jatkossa julkaisemaan nettisivuilla - väreissä - entistä nopeammin.
Lisää parannusehdotuksia otetaan
mielellään vastaan! Myös innokkaita
sisällöntuottajia kaivataan!
Vilkaise siis lähipäivinä (–viikkoina)
lippukunnan sivuja ja kokeile!

Antti
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Juoruja
- Heinä, Jenni ja Tuulikki löivät Partiopoukamassa vetoa siitä, milloin ilta
pimenee. Taisi tulla tasapeli. Voinemme päätellä johtajiston vuosisuunnitteluretkellä käsitellyn pimeitä juttuja.
- Vuosi vaihtui ja samalla hallitus.
Kaikki vanhat näyttivät pysyvän paikoillaan. Onneksi Suvi lupautui alpkjaksi. Ymmärtääköhän kukaan näitä
meidän partioslangimme lyhenteitä?
Jollekulle selvisi, että sotku ei tarkoitakaan normaalia partiosiivousta kämpässä vaan tulee sotilasteltta sanan
lyhenteestä. Eikä kolo monttua maassa…
- Sitkeä huhu väittää, että syksyllä
aloittaa uusi poika- ja tyttövartio toimintansa. Saas nähdä mihin kaikki
saadaan mahtumaan. Kaiketi koloiltoja tulee kahtena iltana viikossa sen
jälkeen.
- Valborg myytiin, eli syksyn reissu
oli mahdollisesti viimeinen purjehduksemme sillä aluksella. Tuulikilla
olisi kuitenkin kuulemma jemmassa
kokonainen armaada aluksia, mutta
mitenköhän se meinaa sanghaijata
meidät mukaansa.
- Partioparaati tulee. Nyt kun lippukunnalla on oma lippu (viimein) niin
sen kanssa kelpaisi marssahdellakin.
Onhan porukalla jo melkoinen määrä
merkkejäkin, joita voi näytellä muille.
Eräällä poikasudenpennulla on paidassaan kuulemma merkkejä jo niin

paljon, että selkä on notkolla ja nenä
viistää maata, kun rauta painaa polvet
koukkuun. Apupyörät lienevät jo
moiseen urheiluun hakusessa.
- Hepe kuulemma liiteli matkoihinsa
viime marssilla, lainattuaan Antin
paitaa. Pitänee mieheen sitoa paino
jalkaan tai muuten vaan valaa sementtiin, ettei karkaa lipun kanssa. Tai
olisikohan Antilla ollut liikaa kangasmerkkejä, jotka toimi purjeina?
- Heinä sai poskiontelontulehduksen
Partiopoukamassa. Ilkeät huhut väitti
sen johtuneen papanoista, mutta Tuulikki tiesi kertoa sen bakteeripohjaiseksi. No jokin kotieläin se siis kumminkin oli. Vuotavaa nenää havittelivat jo Oraksen mainokseen…
- Essexin leirikalustosta
(EuroJamboree) olisi syksyllä myynnissä kerran käytetty teltta. Siis sellainen 8 hengen vankkurimalli. Siinä
olisi hyvä lisä varusteisiimme, voisi
ainakin leikkiä vankkurikaravaania ja
inkkarileikkejä muiden iloksi tulevilla
leireillä.
- Syksyllä tulee uudet partiopaidat
myyntiin. Oleellinen ero aikaisempiin
malleihin on kuuleman mukaan piilonapitus. Mistähän sen paidan napit
sitten oikein löytää? Jostain jemmasta
varmaan? Ties vaikka olisivat taskussa piilossa odottamassa ompelijaa.
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- Jenni halusi harmaaseen sarjaan
partiotaitokisassa. Heinä lupasi tulla
mukaan joukkueeseen. Antavatkohan
he muille kisaajille edes mahdollisuutta? Älkää ihmetelkö, jos saatte
kortin jostain Rovaniemen korkeudelta (harmaan sarjan matka on näet aika
pitkä…)
- Hanna ja Aino ovat aloittamassa
uutta vartiota ja Rakelkin halusi mukaan. Taitaa tulla aika fudisvoittoisia
kokouksia, jos erään heistä harrastukset osuvat samalle illalle. No ainakin
on kohta koossa yksi joukkue Eräsusista. Pitäisiköhän jo haastaa muut
lippukunnat nahkapallon potkintaan?
- Jenni ja Jussi piipahti tuulimyllyjen
maassa keräämässä tulppaaneja. Toivottavasti padossa ei ollut reikää, ettei
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jompikumpi seiso nyt siellä vahdissa.
Meinaan kun viime kesän Taruspatokin päästi vettä ylitseen, eli päässevät
pois ajoissa.
- Tulevalla Väiskillä savumme keittiöteltan täyttää Sofia apukokkeineen.
Jotenkin vain tuntuu, ettei leirin johto
hyväksy 12 apukokkia yhteen savuun,
vai miten lienee noiden järjestelyjen
laita. Kun on kuulemma sellainen
sanontakin, että mitä useampi soppa,
sitä enemmän Heinän tekemälle maistuu…
Kokosi

Heinä
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Johtajiston yhteystiedot
Ahtiluoto Asko

040-549 5308

asko.ahtiluoto@kannelopisto.fi

Attila Suvi

040-842 7526

suviksi@yahoo.com

Asikainen Jussi

050-414 5710

jussi24788@hotmail.com

Asikainen Jenni

050-414 5711

jenni_532@hotmail.com

Heinonen Jarmo

040-536 1437
09-502 2814

jarmo.heinonen@laurea.fi

Heinonen Satu

050-544 9526

satu90@jippii.fi

Järvisalo Henri

050-547 0671

henri_jarvisalo@hotmail.com

Rännäli Tiia

040-506 8184

tiia.rannali@paperipalvelu.fi

Seppälä Tuulikki

040-569 1603

tuulikki.seppala@koti.finnet.fi

Valli Laura

050-540 5077

laura.valli@luukku.com

Virtanen Alex

050-5052301

alex_virtanen@hotmail.com

Virtanen Sofia

050-328 8238

sofia_eleonoora@hotmail.com

Vuorela Antti

040- 708 3120

antti.vuorela@saunalahti.fi

Vääräniemi Minna 050-411 4285

minna.vaaraniemi@jippii.fi

Kokousajat
Kokoukset keskiviikkoisin Mankkaan Väentuvalla.
Klo:

Sali1

17.00 - 18.00

Uusi tyttövartio

18.00 - 19.00

Tyttösudenpennut

Poikasudenpennut

19.00 - 20.00

Vanha tyttövartio

Vanha poikavartio

20.00-

Sali2

Pjn, Vjn ja vanhempainneuvosto

