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Pääkirjoitus

S

ääennusteet ovat uhkailleet
lumisateilla jo muutaman päivän
ajan. Ulos mennessä viima pureutuu
jo ohuen takin läpi. Pakko kai se on
uskoa, talvi tekee tuloaan. Syksyn
lippukuntalehden ilmestyminen
viivähti hieman, mutta nyt se on
viimein käsissänne, sitäkin
täydempänä.
Tämä Mesikämmenen numero on 10vuotisjuhlanumero, sillä lokakuussa
1995 ilmestyi lippukuntamme
ensimmäinen lippukuntalehti, tuolloin
tosin vielä nimeämättömänä. Lisää
nostalgiaa löytyy sivulta 12.
Mennyt kesä oli itse kullekin varmasti
todella tapahtumarikas. Lippukuntamme jäsenet pääsivät nauttimaan
kesästä Espoon partiolaisten Väiskileirillä. Säät suosivat leiriläisiä,
vartiolaisten haikkia lukuun
ottamatta. Lippukuntalaisemme tosin
selvisivät sateessakin hienosti, olette
todella pesunkestäviä Eräsusia!
Syksyn kokoukset pyörähtivät
hienosti käyntiin, ja uusia jäseniäkin
saimme mukavasti lisää. Vielä kun
saisi muutaman uuden sudenpentu-

johtajankin… Marraskuussa on
muuten luvassa lippukuntaretki
Nuuksioon, lisätietoja tämän lehden
ohessa tulevassa tiedotteessa.
Toivottavasti mahdollisimman moni
pääsee mukaan!
Näin pimeänä aikana pitää itse kunkin
muistaa olla varovainen liikenteessä.
Heijastin on toki jokaisen partiolaisen
vakiovaruste. Muistakaa myös mennä
suoraan partiokokouksista kotiin!
Talven tuloa enteilee myös perinteistä
perinteisin, partiolaisten joulukalenteri. Vaikka lunta ei vielä maassa
näkyisikään, kannattaa jo lähteä
kaupittelemaan kalentereita! Ettei
pääse joulukuu yllättämään kuin
talvikelit autoilijoille. Muiden
lippukuntien partiolaiset ovat myös
innokkaasti myymässä Mankkaallakin, nopeat syövät hitaat!
Uusille jäsenille vielä kerran
sydämellisesti tervetuloa, ja mukavia
hetkiä partion parissa!

Antti Vuorela
Päätoimittaja

Oletko jo käynyt lippukunnan
nettisivuilla?
Mikäli et, niin vieraile pikimmiten
osoitteessa http://www.lpk.partio.fi/papa/mes
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Lippukunnanjohtajan tervehdys

P

alasin juuri yhdeksäsluokkalaisten leirikoulusta Tanskasta.
Valvontavastuu tuli ilmoitusluontoisesti, mutta tosi mukava porukka ja
lähtisin koska vaan uudestaan.
Viisitoistavuotiaiden kanssa on
hauska matkustaa. Tosin huomasin
sen jo aikaisemmin, sillä vaikka nyt
oli vastuullani viisitoista, niin
kuukautta aikaisemmin vastasin 208
samanikäisestä Englannissa, Essexin
EuroJamboreella.
Hylands Parkissa, EuroJam 2005:ssä
oli tänä kesänä 12 000 partiolaista
58:sta maasta ja vuonna 2007
samassa paikassa vietetään
partioliikkeen 100 vuotisjuhlaa. Olen
silloin myös mukana ja samassa
tehtävässä. Leiriläiseksi ilmoittautuminen alkaa jo tänä syksynä, eli
mukaan halukkaiden kannattaa tutkia
Partio lehteä tarkkaan.
Näin jälkikäteen tarkastellen Suomen
joukkueen talous onnistui nappiin,
sillä näin paljon ei ole vielä yksikään
Suomen Partiolaisten edustusjoukkueen jamboreematka jäänyt plussalle
(50 k). Toisaalta vakuutusyhtiöiden
kilpailuttaminen, tarvikkeiden
tinkiminen, kuljetusten selvittäminen
ja rahan liikkeiden ennustaminen
veivätkin vuoden etukäteistyön, eli ei
se ilmaiseksi tullut. Vaan oli matkalla
monta takkua, joista ei julkisuuteen
kerrottu.

Helmikuussa ensimmäinen huolitsija
vetäytyi tehtävästä ja kilpailutus piti
pikaisesti uusia. Paperiliiton lakko
päättyi vain pari viikkoa ennen leiriä.
Merikontin ja leirivarustusten
lähteminen Suomesta ei siis ollut
varmaa (sillä Suomen meriliikenteestä paperin vienti Englantiin tuo 60 %
tuloksesta). Huolet eivät loppuneet
siihen. Neljä päivää kontin lähdön
jälkeen räjähti ensimmäinen pommi
Lontoossa. Kolmas pommiyritys jäi
suutariksi, kun Suomen joukkue oli
kokonaisuudessaan Buckingham
Palacen ympäristössä. Itse olin Baker
Streetin päässä juuri silloin kun se
suljettiin. Myöhemmin mietin, että
onneksi suhteeni yläkerran kaveriin
on kunnossa, eikä lähtö tullut vielä.
Leiri meni hyvin. Lähtöpäivänä alkoi
kuitenkin taas tapahtua, sillä British
Airwaysin kenttähenkilökunta meni
lakkoon. Onneksi ruokapuoli saatiin
neuvoteltua, sillä Finnair jakoi
ruokakupongit Seutulassa. Hienosti
hoitivat homman.
Itse leiri oli mukava kokonaisuus.
J o k a i s e l l e p ä i v ä l l e o l i o ma
aktiviteettinsa, joista mieleenpainuvin
oli Gilwell Parkissa käynti, paikassa
josta partiotoiminnan ajatellaan
alkaneen. Suomen joukkueelta
kerätyissä palautteissa paikka
mainittiin kaikkein mukavimmaksi ja
mieleenpainuvimmaksi. Aktiviteeteista voisi kertoa lisääkin, mutta pilaisin
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samalla ilon niiltä, jotka haluavat
vuonna 2007 mukaan. Leiripaikka ja
toiminnot tulevat olemaan pitkälti
samoja.
Väiskille en päässyt, sillä EuroJam
alkoi juuri ennen ja päättyi sen
jälkeen. Antti ja Sofia osasivat ottaa
ja hoitaa vastuunsa, eli Eräsudet
olivat Väiskillä hyvässä huomassa.
Sain rauhassa keskittyä Suomen
edustusjoukkueen tehtäviin.
Meneillään oleva syksy on lähtenyt
hyvin käyntiin. Kirppulaumasta
kasvoi uusia vartiolaisia ja uusia
sudenpentuja on tullut lisää.
Merkkisuoritukset vain eivät ole
kunnossa. Keväällä jaettiin
sudenpennuille suoritusmerkkejä siitä
hyvästä että olivat vuoden toimineet
partiossa. Niin ei merkkejä jaeta, vaan
jokaiseen merkkiin on olemassa
suoritusmääritteet, jotka perustuvat
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Suomen Partiolaisten kasvatusjärjestelmään ja perustamiskirjamme
mukaiseen nousujohteisuuteen. Eräs
vartio ilmoitti suorittavansa pelkkiä
taitomerkkejä, mikä myöskään ei ole
merkkisuoritusten mukaista. Olen
pyytänyt kaikilta laumoilta ja
vartioilta kolon ilmoitustaululle
näkyviin syksyn ja kevään
kokoussuunnitelmat, jotta vanhemmat
voisivat seurata mitä koloilloissa
tehdään. Kokouksissa pitäisi tehdä
merkkisuorituksiin kuuluvia osioita.
Merkit eivät ole itseisarvo, mutta
niiden avulla opitaan partiotaitoja.
Varsinkin lippukuntamme
johtotehtävissä toimivien ja niihin
haluavien on syytä tuntea
partiolaisten merkkijärjestelmä.
Oikein leppoisaa ja partiokasta
syksyä!

Jarmo ”Heinä” Heinonen
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Mä haluun kokee todellista
leirielämää!

K

esäleiri alkoi bussimatkalla rakennusleirille. Meidän lippukuntalaisia oli kyydissä minä, Antti sekä
Sofia. Myöhemmin samana päivänä
saapuivat Jenni ja Tuuli, jotka olivat
urheasti pyöräilleet paikalle. Pari päivää meni rakennellessa. Ongelmia
aiheutti savun rakentamisessa mm. se,
ettei savussamme ollut tikkaita. Köydet saatiin kuitenkin ylös niin, että
savunjohtajamme Antti (Leppävaaran
Korvenkävijöistä) seisoi kuljetuslaatikon päällä Annukka hartioillaan. Toiset köydet saatiin ylös Tanelin avustuksella, joka ketterästi kiipesi puihin.

Leiriläiset saapuivat 1.8 ja siitä alkoi
hässäkkä majoittaa kaikki telttoihin.
Keittiötiimiimme kuului pääkokin,
Sofian lisäksi Jenni, Tuuli, Alex,
Hanna, Rakel sekä allekirjoittanut.
Leirin ohjelma koostui ohjelmalaaksoista, jotka olivat teemoittain aina
yhden maan, maanosan tai alueen
mukaan. Itse vierailin ainoastaan Venäjällä ja Afrikassa. Iltaisin oli erilaisia ohjelmia, esim avajaiset ja leirinuotio.
Vartiolaiset lähtivät haikille 4.8, valitettavasti satoi melkein koko haikin
ajan. Sudenpennut saapuivat leiriin

Toimitus kiittää kaikkien leiriläisten puolesta keittiöhenkilökuntaa maistuvista ruuista!
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Ruokailun aikaan savumme keittiön eteen muodostui aina piiitkä jono.

samana päivänä, lähdin itse aamuvarhaisella hakemaan heitä Leppävaarasta. Vierailupäivänä 6.8 leiriin saapui
vanhempia ja tuttavia, ja leirialueella
järjestettiin markkinat. Savullamme
oli miekkailuareena savun portin ulkopuolella. Illalla oli luvassa yllätysohjelmaa, kun pysäytettiin parkkipaikkahanketta joukkovoimalla. Iskulauseet tulivat tutuiksi ja tapahtuman
kohokohta oli varmasti kun tiukkistäti
Ritva Harakka nousi lavalle tanssimaan ja jokaiselle jaettiin popcornit.
Leiri tuntui loppuvan turhan aikaisin,
ja viimeinen päivä oli kurja, kun satoi
kaatamalla ja paluubussit olivat reilusti myöhässä, mutta selvisimme
kuitenkin onnellisesti kotiin. Kaiken
kaikkiaan leirillä oli tosin kohtalaisen
hyvä sää, auringonpaistetta riitti. Tun-

nelma oli loistava ja yhteishenki hyvä. Keittiöllä meillä oli hyvät työvuorot ja joustava henkilökunta. Kiitokset
osaltani kaikille leirillä kokkina toimineille ja totta kai suuresti kiitokset
jokaiselle, joka jossain vaiheessa haki
vettä, ruokaa, puita tai muuten oli
avuksi keittiölle.
Ensi kesän leiriä odottaen!

Suvi Attila
Lisää kuvia leiriltä seuraavalla aukeamalla, ja netissä, lippukunnan kotisivuilla.
Leirin aikana ilmestyneet leirilehdet
löydät leirin nettisivuilta, osoitteesta
http://www.papa.partio.fi/ept/vaiski

Kuvia Väiskiltä
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Partiolaisten perinteisten joulukalentereiden myynti alkoi 15.10. Toivomme
mahdollisimman monen Eräsuden ottavan kalentereita myyntiin. Kalentereita
kannattaa kaupitella oman perheen lisäksi ainakin naapurustolle, ja kaikille
tutuille. Kalentereita saa myytäväksi kololta joka keskiviikko.
Kalenteriasioita Eräsusissa hoitaa Antti Vuorela, p. 0407083120. Myymättömien kalentereiden palautus, ja rahojen tilitys 7.12. mennessä.
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KAHDEN SUDARIN RETKI
MATKA MENI MUKAVASTI. NUUKSIOSSA ALOIMME
KATSELLA PAIKKOJA. SUVI, SOFIA JA EMILIE MENIVÄT NUOTIOLLE JA PAISTOIVAT SUKLAABANAANEJA. JA ASTA PAISTOI OMENABANAANIA.
SEN JÄLKEEN PYSTYTETTIIN TELTTA. SITTEN PÄÄTIMME LÄHTEÄ ILTAKÄVELYLLE.
NOTSKILLA PUHUIMME ENGLANTIA TSEKKILÄISEN MIEHEN KANSSA, JOKA OLI ENSIMMÄISTÄ
KERTAA SUOMESSA.MUUT MENIMME TELTTAAN
NUKKUMAAN, MUTTA SOFIA JÄI NUKKUMAAN
ULOS NUOTION VIEREEN. TELTAN ALLA OLI PALJON JUURIA. MAA OLI KYLMÄ, OLI VAIKEA SAADA
UNTA.
AAMULLA MENIMME UIMAAN TSEKKILÄISEN
KANSSA. MIES EI HALUNNUT OLLA MAMMANPOIKA VAAN HALUSI KANNUSTAA TSEKKILÄISTÄ
MAINETTA. VESI TUNTUI JÄÄTÄVÄN KYLMÄLTÄ.
MUSTIKAN KUKAT OLIVAT PUNAISIA, HYTTYSIÄ
OLI VÄHÄN, PERHOSLAJEJA OLI 2.
TAKASTULOMATKALLA TSEKKILÄINEN MARSSITTI
MEITÄ LAULUN TAHTIIN. TÄMÄ OLI PARTION RETKISTÄ TÄHÄN MENNESSÄ PARAS RETKI.
EMILIE JA ASTA
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Mesikämmen täyttää 10 vuotta!

M

ankkaan Eräsusien ensimmäinen lippukuntalehti ilmestyi 10
vuotta sitten, lokakuussa 1995. Ensimmäisen lehden ilmestymisestä on
tämän numeron myötä siis kulunut
pyöreät 10 vuotta!
Ensimmäinen Mesikämmen sisälsi
muun muassa artikkelin tuon vuoden
kesäleiristä Kattilajärvellä, yhden
lauman ja yhden vartion esittelyt,
sekä tietoa seuraavan kesän Loistosuurleiristä. Kaikille meille tuttu Juoru-palsta on myös kunniapaikalla lehdessä, ja kannessa ulvoo Mesikämmenien tyyliin Heinän piirtämä susi.
Perinteet ovat säilyneet kummasti läpi
vuosikymmenen...
Ensimmäisessä vielä nimeämättömässä lehdessä julistettiin nimikilpailu,
jonka tuloksen me kaikki tie-

dämmekin. Harva tosin enää tietää
mikä sanaleikki piilee nimen Mesikämmen takana… Ruotsinkielentaitoiset voinevat arvata sen tavuttamalla lehden nimen hieman uudestaan:
mes i kämmen. Päteeköhän tämä sanaleikki myös lehden nettiversioon?
Ehkäpä ainakin tulevaisuudessa...
Vuosien varrella Mesikämmentä ovat
tehneet kymmenet ihmiset, joiden
käsistä on syntynyt tämä tietopaketti.
Toimitustavat ja -tekniikat ovat muuttuneet ja kehittyneet, mutta lehden
asema lippukunnan tiedotuksen kanavana säilynyt.
Sähköisessä muodossa taitettuja vanhoja Mesikämmeniä viime vuosien
ajalta on luettavissa Eräsusien kotisivuilla. Vanhimpien Mesikämmenien paperiversiot on myös tarkoitus
muuntaa digitaaliseen muotoon kunhan aikaa suurehkoon projektiin löytyy.
Kiitos vielä kaikille Mesikämmenien
tekoon vuosien varrella osallistuneille, ja onnittelut 10-vuotiaalle lehdelle!

Antti Vuorela
Leike ensimmäisen Mesikämmenen Sudet -vartion esittelystä. Nimissä on jotain tuttua...
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Sudarit aikuisten töissä
Lokakuun 9. päivä valkeni kirkkaana
ja kauniina Espoon keskuspuistossa.
Possut-lauman viisi urhoollista jäsentä oli valmiina aloittamaan seikkailun
Pinkissä, sudenpentukisassa, johon
osallistuu joka syksy kymmeniä laumoja pääkaupunkiseudulta. Pari aikuista (mm. allekirjoittanut) oli mukana henkisenä tukena ja turvana,
mutta tehtävistä tyttöjen oli suoriuduttava itse. Teemana oli tällä kertaa
ammatit.
Ensimmäiseksi hypättiin suutarin
kenkiin ja tehtiin kukkaro kisan edetessä ansaittaville "rahoille". Sitten
maastoon ja rasteille. Presidentin virka ei ole niin helppo kuin voisi luulla:
Maakuntamatkoilla on tärkeää osata
sijoittaa Suomen kaupunkeja ja kuntia
kartalle. Puutarhurina tunnistettiin
erilaisia juureksia (kaikki bataattia
myöten menivät ryhmältämme oikein) ja heitettiin niitä säkkiin. Eväs-

taukoja pidettiin monta, ja vaikka
tahtimme oli muutenkin leppoisa,
ehdimme hyvin käydä kaikilla rasteilla. Kisajärjestelyt toimivatkin ainutlaatuisen hyvin; pahoja jonoja ei syntynyt millään rastilla.
Possujen suosikkeja olivat tietysti ne
rastit, joissa he olivat erityisen hyviä.
Näytelmän tekeminen kehitysyhteistyöprojektista oli hauskaa, ja sekös
näkyi eläytymisessä. Nuoret tiedenaisemme saivat täydet pisteet rastilla,
jossa piti siirtää vettä mukista toiseen
alipaineen avulla. Kekseliästä sakkia.
Sen sijaan juokseminen kananmuna
kourassa ei saavuttanut suurta suosiota. Parhaita sudarit olivat kuitenkin
viimeisessä, epävirallisessa lajissa:
Itse kisan jälkeisessä palkintokarkkien syömisessä!

Sofia Virtanen

Partiolaisen vanhemmat!
Oletteko jo liittyneet vanhempien postituslistalle?
Mikäli ette, niin tehkää se pikimmiten lippukunnan kotisivuilla,
osoitteessa http://www.lpk.partio.fi/papa/mes
Vanhempien postituslistalla tiedotetaan vanhempia ja lippukuntalaisia koskevista asioista, esimerkiksi tulevista tapahtumista. Listan
kautta lippukunta voi myös pyytää vanhempien apua esimerkiksi retken kuljetuksien järjestämisessä
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Juoruja
- Kesäleirillä, Väiskillä, Antti toimi
savun varajohtajana ja Sofia keittiöpäällikkönä. Hienosti junailtuja johtotehtäviä ja kummassakin ilmiselvää
lippukunnanjohtaja-ainesta!
- Jenni siirtyi Saksaan ja järjestelee
siellä koulutuksen uuteen uskoon.
Palattuaan kertonee kansainvälisiä
tuulahduksia ja miten partiotoiminta
siellä päässä toimii. Gute reise Jenni!
- Satu kunnostautui ratsastuksessa ja
huone täyttyy ruusukkeista. Lienee
kukkakauppias isona.
- Sofia muutti Helsinkiin biologian
opintojensa mukana. Yliopistoon pääsi myös Laura, joka pänttää valtiotieteitä Tampereella. Mustan makkaran
kaupungista voi olla vaikeampi löytää
kokouksiin Mankkaalle, koska nysset
kulkee vain keskustassa. Onnea kummallekin opintojen pariin!
- Espoon Punkussa, Suomen suurimmassa partiotaitokisassa Antti ja Heinä toimivat rastipäällikköinä, ja huhujen mukaan kumpainenkin osoitti
kykynsä vaativaan pestiin pussittelemalla papereita kisakeskuksessa kahden aikaan yöllä.
- Heinän rastilla Espoon Punkussa
vieraspaikkakuntalaiset olivat ihmeissään, kun yksi joukkueen jäsenistä ei
löytänyt perille, vaikka rastia jo purettiin. Olarin nakkikioskilla joku

väitti nähneensä oudon huivikaulaisen
jonottavan omaa vuoroaan…
- Adventtikalenterit ovat ilmestyneet.
Varokaa kopioita! Antti virallisena
adventin valvojana kertoo kalentereista tarkemmin. Viime vuonna partiolaisten adventtikalenterit tulivat julkisuuteen lokakuussa, tänä vuonna jo
syyskuussa. Seuraava kalenteri lienee
kesäkalenteri.
- Antin ja Alexin uuteen vartioon siirtyi kourallinen vintiöitä ja yhdeksän
uutta poikasudenpentua aloitti samalla uutena. Parhaat solmuntekijät kasvoivat vartiolaisiksi joten kannattaa
Alex ja Antti varmistaa että muistatte
miten solmut avataan, ennen kuin
solmivat teidät…
- Alex metsästää vimmatusti Valborg
vuoroa, kun haverin jälkeen laiva
myytiin pois partiolaisilta. Suomenlinnasta soitettiin Alexin koputelleen
sukellusvene Vesikon kylkeä. Se ei
kaiketi uppoa? Tai jos uppoaa, niin
kaiketi sen pitääkin? Alex kertonee
lisää…
- Jussista kantautui Väiskiltä kehuja,
että oli oikein pidetty sudenpentujen
keskuudessa. Hieno homma Jussi!
Auttaisitko? Kolmattakymmentä poikasudaria moinen sankaruus innostaisi keskiviikkoisin. Ovat muuten hyviä
tekemään solmuja…
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- Tammikuussa kaksi veijaria ilmoitti
halukkuutensa järjestää kevätkokouksen. Vaikka ilmoitus ja päivämäärävalinta tiedotettiin osalle vasta kevään
viimeisten kokousten jälkeen, paikalle löysi onneksi moni. Lyhyt ja ytimekäs tilaisuus oli. Ehkäpä seuraavat
innokkaat haluavat järjestäjiksi jo
joulukuussa, niin loputkin ehtivät
seuraavana keväänä mukaan.
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udun seasta ryntäsi silmät pystyssä
rastimies. ”Siel on iso lehmä niityllä…!” ”Sehän on hirvi, eikä lehmä!”
”No sarvet kumminki ja keskellä Olaria!” ”Joo… onneksi tää ei oo luontorasti, kun rastimiehetkin tunnistaa
eläimet noin hyvin.”

Heinä

- Sumuisina aamun tunteina Espoon
Punkun rasteja laitettaessa kuntoon,

Joulumyyjäiset 19.11

T

apiolan seurakunnan yhdistysten,
toimintapiirien ja partiolippukuntien Joulumyyjäiset järjestetään Tapiolan kirkolla lauantaina 19.11. klo
10-13. Lippukunnallamme on myyjäisissä yksi myyntipöytä seurakuntasalin puolella, ja toinen käytävässä.
Seurakuntasalin puolella myymme
perinteiseen tapaan leivottuja tuotteita, esimerkiksi pipareita, korvapuusteja, kakkuja, tai muita herkkuja. Käytävän puolella taas pidämme arpajais-

pöytää, ja kaupittelemme joulukalentereita.
Toivomme että myös vanhemmat
osallistuisivat erityisesti leivonnaisten
tekoon ja arpajaisvoittojen hankkimiseen. Lisää tietoa tapahtumasta antavat omat johtajat. Vanhempien kannattaa seurata lippukunnan vanhempien postituslistaa.

Antti Vuorela

Itsenäisyyspäivä kokoaa partiolaiset

T

apiolan alueen partiolaiset kokoontuvat perinteiseen tapaan
itsenäisyyspäivän lipunnostoon Tapiolan kulttuurikeskuksen edessä olevalle kulttuuriaukiolle.

noston jälkeen on itsenäisyyspäivän
Jumalanpalvelus Tapiolan kirkossa.

Liput nostetaan kello 9.00, mutta kokoonnumme aukiolle jo 8.45. Lipun-

Antti Vuorela

Lisätietoa itsenäisyyspäivän tapahtumista saat omalta johtajaltasi.
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Johtajiston yhteystiedot
Koko johtajiston tavoittaa osoitteesta mes-johtajat@lilja.partio.fi
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

safu90@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.fimnet.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

Sali2

17.00 - 18.00

Uusi tyttövartio

Uusi poikavartio

18.00 - 19.00

Tyttösudenpennut

Poikasudenpennut

19.00 - 20.00

Vanha tyttövartio

Vanha poikavartio

20.00-

Pjn ja vanhempainneuvosto

