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P Ä Ä K IR JO I TU S

Kesän kohokohta
Kesä lähestyy uhkaavasti. Kohta partiokokouksetkin loppuvat ja on pakko
keksiä jotain muuta tekemistä. Onneksi piirileiri Saraste ja johtajiston vaellus
Haltille hieman lievittävät
vieroitusoireita.
Eräsusista on lähdössä
Sarasteelle todella iso porukka, yhteensä 65 partiolaista
ja
kourallinen
partioon tutustujia. Tämä
on yli puolet lippukuntamme jäsenmäärästä, joka sekin on muuten ollut
nousussa.
Heinäkuun loppuun on
kuitenkin melko pitkä aika.
Hyvää kannattaa tässäkin
tapauksessa odottaa, sillä
luvassa on unohtumaton
leiri. Yli 400 partiolaista

on tehnyt leiriä jo hyvän
aikaa, ja luvassa onkin
mahtavaa ohjelmaa, herkkuruokaa ja uniikki leiritunnelma.
Kun 4500 partiolaista
rynnistää Evon kangasmetsiin, voin jo kuvitella
oman innostukseni. Edessä on taas monta upeaa
leiripäivää, josta aion ottaa kaiken irti. Jos sade tai
jokin muu ikävä asia yllättää, en aio antaa sen häiritä. Tärkeintä on rento
meininki ja oikea asenne.
Sarasteella nähdään!

Ville Vuorenmaa
Päätoimittaja
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Uutiset
Ajankohtaisia asioita lyhyesti ja ytimekkäästi.

Mesikämmenelle menestystä

Eräsusien uljas lippukuntalehti
menestyi hyvin Pääkaupunkiseudun
Partiolaisten lippukuntalehtikisassa.
Mesikämmen sijoittui koko kisassa
kolmanneksi. Erityisesti tuomaristo
kehui hauskoja juttuja ja sitä, että
lehden tekoon osallistuvat myös
ryhmät.
Arvokkain palkinto oli kisasta
saatu palaute, jonka takia tämäkin
lehti näyttää hieman erilaiselta! Lähetä palautetta lehdestä: mesikammen@erasudet.fi
Mesikämmenen vuoden 2011 numerot

Sarasteelle lähdössä 65 eräsutta

Ensi kesänä Evolle kokoontuu yhteensä 4500 pääkaupunkiseutulaista piirileiri Sarasteen merkeissä. Eräsusista
mukaan on lähdössä jopa 65 henkilöä, mikä on kaikkien aikojen ennätys. Sen lisäksi lippukuntamme kautta mukaan
tulee myös partioon tutustujia, joten savussamme tulee riittämään vauhtia ja vilskettä.
Kannattaa myös kuunnella Sarasteen leiribiisi, joka löytyy Youtubesta ja osoitteesta www.saraste2012.fi.
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Kiinnostaako johtaminen?

Tarvitsemme yli 13-vuotiaita ryhmänjohtajiksi ensi vuodeksi. Esimerkiksi uusi poikasudenpentulauma
kaipaa vielä toista johtajaa. Vanhemmat ovat lämpimästi tervetulleita
mukaan toimintaan! Katso lisää
osoitteesta www.erasudet.fi/johtaminen.
Syksyn kokousajat

Syksyllä ryhmien kokousajat pysyvät pääosin ennallaan. Muutoksia tulee muutamille tiistain ryhmille –
käy tarkistamassa uudet ajat osoitteesta www.erasudet.fi.

Retkivarustepörssi avattu

Mankkaan Eräsusien nettisivuille
on avattu Retkivarustepörssi, jossa
voit myydä ja ostaa vanhoja retkivarusteita. Näin säästämme sekä luontoa ja rahaa! Nyt ennen kesää on
hyvä hetki tarkastaa, jos kaappien
pohjalta löytyisi esimerkiksi pieneksi jääneitä kenkiä tai makuupusseja.
Katso lisää: www.erasudet.fi.

Kesäkauden avajaiset
Tapiolan alueen lippukunnat järjestävät yhteisen kesäkauden avajaistilaisuuden 22.5.2012 klo 18 alkaen Tapiolan uimahallin aukiolla. Tule mukaan ryhmäsi tai kaverisi kanssa nauttimaan auringosta!
Ohjelmassa mm. erilaisia leikkejä, grillausta ja letunpaistoa hengailun kera.Voit myös haastaa kaverisi tai johtajasi melomiskilpaan
kanooteilla!
Ota mukaan ruokailuvälineet ja istuinalusta. Kannattaa varautua
muutamalla eurolla, jos tekee mieli lettuja tai muita grilliherkkuja.
Huhujen mukaan partiohuivilla saa letun ilmaiseksi...
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LIPPUKUNTARETKI

Haukanpesän mysteeri
Jääköhän mikään enää huomaamatta? Nyt on nimittäin iso
lauma lippukuntalaisiamme opiskellut salapoliiseiksi. Alkukevään lippukuntaretkellä opittiin morsettamisen ja salakirjoituksien salat sekä harjoiteltiin ongelmanratkaisua
Myhäilevän murmelin kanssa. Myös erätaitoja tarvittiin kun
nukuttiin yksi yö ulkona lumessa ja testailtiin trangioita käytännössä. Sesviuraavalla resvitkellä näsvihdään!
Sanat: Satu Heinonen | Kuvat: Antti Vuorela

Lounaaksi tehtiin
kanarisottoa
6
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Haukanpesällä
Me oltiin Haukanpesällä
ja pidettiin yhtä hauskaa kuin kesällä.
Ida heitettiin verkosta läpi
kuin pikkuinen käki
Rastimies eläytyi ensiaputehtävään ilmeen kera

Yö teltassa vietettiin
ja kipinävuorossa Onniin törmättiin.
Paistettiin sateessa kanaa
jotta saataisiin alkupalaa.
Kidnappausta tutkittiin
ja kyselyssä hutkittiin
Nuotiolla laulettiin
ja märkiä vaatteita saunottiin.
Pikkupotut

Seikkailijat ja tarpojat nukkuivät
ensimmäisen yön kamiinateltassa.

Rastiradalla
testattiin
erilaisia aisteja ja myös
selviämistä ilman niitä.
7
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SEIKKAILIJARETKI

Muistinmenetys uhkasi lippukuntaa
...Mutta onneksi neuvokkaat seikkailijat riensivät hätiin!
Seikkailijoiden retki huhtikuussa keräsi koko lippukunnan
seikkailijat viikonlopuksi metsään pitämään hauskaa.
Sanat: Emil Lehmonen | Kuvat:Ville Vuorenmaa

Seikkailijoiden oma retki Amnesia
alkoi pilvisenä kevätaamuna. Saavuttuamme retken lähtörastille Pirttimäkeen täytyikin vähän lämmitellä
leikkimällä.

Leikkien ja lounaan jälkeen alkoi retken varsinainen ohjelma: lippukunnanjohtaja Alex menetti ilkeiden johtajien unohdusjuoman takia muistinsa! Seikkailijoiden tehtävänä oli kerätä ainekset erilaisilta rasteilta taikajuomaan,
jotta muisti palautuisi.
Taikajuoman ainesten kerääminen vaati mm. yhteistyön opettelua, tarkkuusheittoa johtajaa päin, letkajenkan tanssimista, nyrjähtäneen nilkan hoitamista
ja sienien tunnistamista.
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Ainakin neulasia, sahramia
ja vaahtokarkkisieniä sisältäneen juoman avulla Alex
sai muistinsa takaisin. Toiminnalliset ja monipuoliset
rastit olivat kaikkien mielestä hauskoja, vaikka EArastin sijainti keskellä soista maastoa tuottikin ongelmia. Erään
seikkailijan
kengät jäivätkin sille tielleen suon nielemäksi.
Yörastilla oltiin perinteisissä iltanuotiotunnelmissa laavujen pystytyksen
ja päivällisen jälkeen. Nuotion paahtamat makkarat ja vaahtokarkit
maistuivat päivän uuvuttamille seikkailijoille. Väsymys oli selvää, sillä
kaikki menivät ilman vikinöitä kiltisti
ja ajoissa nukkumaan.
Sunnuntai kului rennosti kevätauringon paistaessa täydeltä terältä. Lounaan jälkeen jäätiin odottelemaan
kyytejä ja lapset ottivat hyvästä kevätilmasta ilon irti samalla kun johtajat polttivat ihonsa auringossa.

Auringon lämpimään paisteeseen
olikin hyvä päättää onnistunut retki!
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Y R J Ö N P Ä IV Ä JU H L A

"Mahtavaa ja toiminnantäyteistä!"
Perinteinen Mankkaan Eräsusien Yrjönpäiväjuhla järjestettiin kuudetta kertaa aurinkoisena keskiviikkona. Tilaisuus
aloitettiin Makasiinilla lupauksenannoilla ja merkkienjaolla,
jonka jälkeen kierreltiin rasteja ryhmittäin Mankkaan lähialueella. Rasteilla pääsi testaamaan suunnistustaitoja, kokeilemaan trangian kasausta, harjoittelemaan solmuja sekä
opettelemaan morseaakkosia.
Sanat: Minna Vääräniemi | Kuvat:Ville Vuorenmaa
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Eemeli (seikkailija)
– Täällä on kivaa! Hauskinta on
ollut lupauksenanto ja merkkien saaminen. En ole vielä ehtinyt käydä rasteilla, mutta aion
käydä.

Minkälaista juhlassa on?
Virva ja Emilia (vanhempi ja sudenpentu)
– Tosi kivaa! Täällä on innostunut
ilmapiiri sekä muutenkin hyvin järjestetty tilaisuus. Olemme nyt
morsetus-rastilla ja aiomme käydä
muissakin!

Emil (samoaja)
– Mahtavaa ja toiminnantäyteistä! Kaikki rastit ovat olleet kivoja, erityisesti veden
keittäminen trangialla. Jos rastin pitämiseltä ehdin, niin aion
ehdottomasti käydä muissakin. Ja sunnuntaina pääsee
Kohtaamiseen!
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HÄTÄ 2012

Pelastajien jalanjäljissä
4-henkinen samoajavartio lähti kisaamaan Pääkaupunkiseudun partiolaisten kevätmestaruuskisoihin toukokuun alussa.
Hätä 2012 -nimeä kantavan kisan aiheena oli pelastus- ja
suojelusalat.
Sanat:Ville Vuorenmaa | Kuvat: Matsku Salminen (Maahiset)
Lauantai

tiohuivit ja jäsenkortit, jes!

05.30 Herätys! Kampean itseni ylös
sängystä ja syön aamupalaa. Kuka
keksi, että partiotaitokisojen pitää alkaa näin aikaisin?

09.30 Kilpailu starttaa Porvoossa.
Lähtötehtävänä täytyy rakentaa hätälyhty. Liitteenä tullut pikaliima ei
kiinnity kunnolla muoviin, joten oktaedrin muotoinen varjostin jää hieman
vajaaksi
(saimme
tästä
kuitenkin sarjamme parhaat pisteet,
mikä oli yllätys).

07.05 Tapaamme vartiomme kanssa
Elielinaukiolla. Kaikki muistivat par-

11.36 Pistesuunnistusta. Jakaudumme kahdeksi pariksi ja panostamme
enemmän rastien määrään kuin nopeaan aikaan.
13.02 Ensimmäisen varsinaisen rastin tehtävänä on sienien tunnistusta.
Onneksi olimme harjoitelleet etukäteen. Taas sarjan parhaat pisteet!
13.42 Toisella rastilla pitää rakentaa
toimiva vesipumppu putkesta, tennispallosta, kankaasta, narusta ja
puutarhaletkusta. Ei mitään hajua,
mitä pitäisi tehdä. Nolla pistettä,
mutta ei onneksi olla ainoita.

Kartta kannattaa tutkia huolella
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14.37 Vartiomme pitää valmistaa
kangaspalasta mahdollisimman kestävä köysi. Ei mennyt kovin hyvin…
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vän, joka oli eräänlainen soittokello.
Ei kovin hyvä, mutta ehkä tästä pari
säälipistettä tulee.
22.40 Lähdemme Timon kanssa yösuunnistamaan. Meillä on hyvä lamppu, joten suuria vaikeuksia ei
esiintynyt.
Ville ja Timo valmistautuvat
Savusukellus-tehtävään
15.20 Viidennellä rastilla harjoitellaan savusukellusta. Timo ja minä
puemme silmistä sotketut kaasunaamarit päähän ja sukelsimme puolijoukkuetelttaan etsimään uhreja.
Minna ja Jaakko ohjeistavat meidät
pohjapiirroksen avulla oikeista kohdista telttaan tehtyjen seinien läpi.
15.49 Rastitehtävänä on tulen sytyttäminen ja sen saaminen leviämään
vaakatasossa. Emme onnistuneet,
mutta rastimies kehui kovasta yrittämisestä.
16.11 Rusinatauko!
16.45 Päivän viimeisen rastin tehtävänä on purkaa räjähde (piipittävä laatikko, josta lähti paljon johtoja)
annettujen vihjeiden avulla. Vaikka
kaikilla muilla pommi pääsikin "räjähtämään", niin me saimme täydet pisteet.
17.05 Saavumme yörastille toisena
vartiona. Ryhdymme paistamaan tehtävänä olleita donitseja (katso s. 16),
pystytämme laavun ja aloitamme kätevyystehtävän nikkaroinnin.
22.27 Palautamme kätevyystehtä-

23.38 Vihdoin nukkumaan!
Sunnuntai

06.02 Ääh, ei kello voi vielä olla
noin paljon!
07.16 Lähdemme yörastilta viimeisten rastien kautta kohti maalia.
07.40 Olemme ensimmäisenä rastilla, vaikka lähdimme kolmansina.
08.12 Seuraavan rastin tehtävänä
on tunnistaa erilaisia pelastusalan logoja ja tärkeitä henkilöitä.
08.49 Kolmannella rastilla on yllätystehtävä, jossa pelataan miinaharavaa.
Saamme pelin läpi vaikeuksitta.
09.14 Ensiapurasti. Piti hoitaa palovamma- ja shokkipotilaita.
09.28 Vikalla rastilla pitää vielä suorittaa eräänlainen palomiesten tehtävärata kaasunaamarit päässä.
09.58 Jee, olemme maalissa kaksi
minuuttia ennen sen aukeamista. Ei
ollut kovin rankka kisa! Nyt vielä
suihkuun, lounaalle ja kotiin tuloksia
odottamaan.
Paraboloidi sijoittui punaisessa sarjassa kolmanneksi.
13
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ERÄSUDET ULKOMAILLA

Terveisiä Virosta!

Jo kolme kuukautta olemme olleet Kirsin kanssa täällä Suomenlahden
toisella puolen, naapurimaassamme Virossa. Opiskelemamme kurssit Tarton
yliopistossa ovat mukavia, ja ihmiset täällä ovat hyvin ystävällisiä. Tapahtumia
riittää!
Onneksi minulla oli muutama paikallinen tuttava jo ennen kuin tulimme
tänne. Taruksella 2004 tutustuin erääseen virolaiseen partiolaiseen, Maarjaan. Tuolloin hän tuli meille leirin jälkeen muutamaksi päiväksi asumaan,
useille ukomaisille partiolaisille järjestetään muutamaksi päiväksi niin sanottu ”home hospitality,” eli koti, jossa voi tutustua paikallisiin nähtävyyksiin
perheen opastuksella.
Helmikuussa 2012, kun olimme törmänneet Maarjaan jo yliopiston
orientaatioviikolla, hän kutsui meidät heti ensimmäisenä viikonloppunamme
mukaan tallinnalaisen partioryhmän suoreissulle Moosten kylään. Siellä tapasimme Moosten koululla yöpyneen partioryhmän, joka koostui yhdestä aikuisesta johtajasta ja kolmesta samoajaikäisestä. Valge Soo -puiston alueella
kiipesimme ensin näkötorniin ja sitten lähdimme lumikenkäilemään ensin
pitkospuita, ja myöhemmin ihan umpihangessa.

14
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Matkalla oppaamme selitti viroksi suosta ja sen eläimistä ja kasveista.
Näimme muun muassa metson jätöksiä ja paljon hiirten, jänisten ja kettujen
jälkiä. Neljän tunnin aurinkoisen kävelyn ja muutaman teetauon jälkeen palasimme tornin juurella olevalle nuotiopaikalle ja joimme teetä ja juttelimme.
Yritin pysyä kärryillä onnettomalla viron kielen taidollani.
Retki oli melko rankka, sillä puolimetrisessä lumessa tarpominen lumikengistä huolimatta on vaativaa. Aurinko paistoi, pakkasta oli paljon, ja seura
oli mukavaa. Partiolaiset täällä tuntuvat tekevän melko samanlaisia asioita
kuin Suomessa; retkeillään luonnossa, opetellaan nuotion tekemistä ja luonnon lähellä olemista.
Kesä lähestyy uhkaavasti, ja enää nelisen viikkoa vietämme täällä. Kesäksi
siis taas Suomeen ja tietenkin Sarasteelle! Odotamme jo innolla kesällä
2013 olevaa Viron kansallista partioleiriä, ehkä saisimme kasaan oman lippukunnan ryhmän?

Nägemist!
(eli näkemiin viroksi)
Suvi ja Kirsi
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KOKKINURKKA

Munkkeja retkikeittimellä
Samoajat viettivät vappua asianmukaisin
munkkeja paistamalla.Voit kokeilla myös itse!

menoin

–

Sanat ja kuvat: Emil Lehmonen, Minna Perälampi,Timo Takala ja Ville Vuorenmaa

Taikina
2
munaa
¾ dl sokeria
2 dl
ruokakermaa
2 ½ tl leivinjauhetta
1 tl
kardemummaa
1 tl
vaniljasokeria
½ tl
suolaa
6 ½ dl vehnäjauhoja
50 g
voita tai margariinia
1.Vaahdota munat ja sokeri.
2. Sekoita kuivat aineet keskenään
ja lisää ne kerman kanssa munasokerivaahtoon.
3. Lisää sekaan vielä sulatettu rasva.
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4. Anna taikinan seistä hetki.

5. Kauli (tai taputtele) taikina
ohuiksi levyiksi.

6. Ota muotilla (esim. muki)
taikinasta pyöreitä palasia ja tee
niihin reikä keskelle).

7. Paista munkit varovasti
kuumassa öljyssä. Öljyn saa
Trangialla aika helposti lämpimäksi,
mutta kannattaa silti varoa
sytyttämästä sitä tuleen.

8. Sokeroi munkit toisessa
kattilassa ja nauti!

17
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TÖRMÄ JA KOHTAAMINEN

Partiohulinaa Helsingissä
Aurinkoisena lauantaina Helsingin keskustaan kerääntyi koko pääkaupunkiseudun partiolaiset. Silloin pidettiin nimittäin sudenpennuille ja samoajille tarkoitettu Kohtaaminen,
joka sisälsi kaupunkirasteja ja hienon iltaohjelman. Samaan
aikaan seikkailijat ja tarpojat kilpailivat päiväsarjojen piirinmestaruuksista Törmä-kisoissa.
Sanat: Alex Virtanen ja Ville Vuorenmaa
Kohtaaminen

Lippukuntamme valtava osasto
sudenpentuja (yksi) ja 3 johtajaa kokoontuivat lauantaina tarkoituksenaan lähteä viettämään partioviikon
huipentumaa Kohtaamiseen keskustassa. Tunnin avaimen etsinnän ja pienen
kävelylenkin
jälkeen
suuntasimme kuitenkin jo kohti
Kamppia.
Kiertelimme ensin Kampin Narinkkatorilla katselemassa erilaisia
pulmapelejä ja etsimässä Saraste-kätköjä. Mukaan saimme myös kaksi
myöhemmin karkuun päässyttä ilmapalloa. Kampista suuntasimme kohti
Kaisaniemen puistoa, jossa söimme
letut ja ihastelimme hienoa säätä.
Töölönlahdella teimme vielä lounaaksi nuudeleita ja tonnikalatomaattikastiketta, joka maistui mahtavalta,
vaikka kokkeja olikin neljä. Matkalla
Alppipuistoon piipahdimme vielä jäätelöllä Olympiastadionilla.
Iltajuhlassa oli paljon hauskaa ohjelmaa, ja siellä esiteltiin mm. Saras18

teen leirilaulu.
Kohtaamisessa oli mukavaa vaikka lähtijöitä olikin vähän, aurinkoa
riitti ja ruoka oli hyvää, joten ehkä
ensi vuonna uudestaan, vähän isommalla porukalla...
Törmä

Aikaisin aamulla Makasiinille kerääntyi kolme johtajaa ja valtava
määrä seikkailijoita. Hetken kuluttua varusteet oli kuitenkin saatu
jaettua ja matka kohti lähtöpaikkaa
alkoi.
Kilpailu alkoi Seurasaaresta. Lähtötehtävänä piti rakentaa keppihevonen, mikä onnistui ainakin
Vihaisilta Linnuilta varsin mallikkaasti. Yhteensä Eräsusista oli siis kisaamassa kolme vartiota.
Kilpailun rasteilla oli hauskoja
tehtäviä, kuten astesuunnistusta, solmujen tunnistusta ja narupuhelimen
askartelu. Ruokarastilla vartioiden
piti valmistaa herkullista intiaanirisottoa ja arvioida sitä 350 gram-
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maa. Delfiinit onnistui arvioinnissa
erinomaisesti: heidän annoksensa painoi 351 grammaa!
Lopulta kaikki vartiot pääsivät
maaliin. Valitettavasti järjestäjät oli-

vat arvioineet matkan hieman suureksi,
joten
emme
ehtineet
osallistua Kohtaamiseen iltaohjelmaan. Ehdimme kuitenkin hyvin bussiimme ja matka kohti Espoota alkoi.

Juoruja
Tuoreimmat huhupuheet ja hauskimmat kaskut
Yrjönpäiväjuhlassa oli tänä vuonna
ennätysosanotto, kun arviolta sata ihmistä ahtautui Makasiiniin. Pitänee
ruveta etsimään ensi vuodelle uutta
juhlatilaa, sillä kasvava lippukunta ei
kohta enää mahdu sisälle.
Emil ja Mikko kirjoittivat ylioppilaiksi tänä keväänä. Toimitus onnittelee!
Ensi syksynä johtajisto kokee pari
suurta menetystä, kun Silja ja Minna
lähtevät vuodeksi vaihto-oppilaiksi.
Minna lähtee Yhdysvaltoihin ja Silja
Ecuadoriin.
Seikkailijat huomauttelevat kovasti
Mesikämmenen kielioppivirheistä. Pitäisiköhän värvätä oikolukijoiksi?
Partiotaitokisoissa käytetään usein
trikoita, mutta Timo loi piirin kevätkisoissa täysin uuden kisamuodin: farkut. Tämä herätti hieman hilpeyttä
niin kilpakumppaneissa kuin oman

vartion sisällä. Olivat kuulemma vähän kiristäneet...
Lippukuntaretkestä kirjoitettiin juttu myös Länsiväylän nettisivuille.
Käy lukemassa!
Kuinka kauan 10 johtajalta kestää
päättää, mitä pitsoja tilataan? Vastaus: 50 minuuttia. Loput 3 tuntia
käytettiinkin sitten ihan oikeaan kokoustamiseen.
Yksi lautasaha lähti Törmän jälkeen
omille matkoilleen. Kävi ihan Virossa asti!
Bakteerit ei onnistunut puolustamaan viimevuotista voittoaan Espoon Vihreessä. Neljäs sija olisi
vaihtunut toiseen, jos pojat eivät olisi luntanneet musiikintunnistustehtävässä
kännykän
avulla.
Lippukunnan hallitus paheksuu tällaista toimintaa.
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Ryhmät
Sudenpennut
Oravat (keskiviikkoisin klo 17-18 Väentuvalla)
Minna Vääräniemi 050 411 4285 minna.vaaraniemi@erasudet.fi
Asta Lappeteläinen 045 651 7396 asta.lappetelainen@erasudet.fi
Kotkat (keskiviikkoisin klo 17-18 Makasiinilla)
Alex Virtanen
050 505 2301 alex.virtanen@erasudet.fi
Timo Takala
050 306 8807 timo.takala@erasudet.fi
Sisiliskot (keskiviikkoisin klo 18-19 Väentuvalla)
Suvi Attila
040 842 7526 suvi.attila@erasudet.fi
Kirsi Sipilä
kirsi.sipila@erasudet.fi
Ilvekset (keskiviikkoisin klo 18-19 Makasiinilla)
Antti Vuorela
040 708 3120 antti.vuorela@erasudet.fi
Jarmo Heinonen 040 536 1437 jarmo.heinonen@erasudet.fi

Seikkailijat
Vihaiset linnut (keskiviikkoisin klo 19-20 Makasiinilla)
Ville Vuorenmaa 050 5620 613 ville.vuorenmaa@erasudet.fi
Emil Lehmonen 040 7320 234 emil.lehmonen@erasudet.fi
Delfiinit (tiistaisin klo 17-18 Makasiinilla)
Silja Kario
050 433 9622 silja.kario@erasudet.fi
Tiia Nylèn
tiia.nylen@erasudet.fi
Bakteerit (tiistaisin klo 18-19 Makasiinilla)
Minna Perälampi 040 738 6142 minna.peralampi@erasudet.fi
Jaakko Hassinen
jaakko.hassinen@erasudet.fi
Pikkupotut (keskiviikkoisin klo 19-20 Väentuvalla)
Satu Heinonen
050 544 9526 satu.heinonen@erasudet.fi

Tarpojat
Murmelit (tiistaisin klo 20-21 Makasiinilla)
Silja Kario
050 433 9622 silja.kario@erasudet.fi
Asta Lappeteläinen 045 651 7396 asta.lappetelainen@erasudet.fi
Jos olet kiinnostunut liittymään ryhmään, ota yhteyttä osoitteeseen
erasudet@erasudet.fi. Muissa asioissa yhteydenotot suoraan ryhmien
johtajille.
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