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P Ä Ä K I R J O I TU S

Mennään metsään
Yksi tärkeä osa partiota on retkeily ja luonnossa
liikkuminen.
Välillä, varsinkin vanhempana, se tuntuu
unohtuvan, mutta onneksi retket ja kisat aina
palauttavat
mieleen,
kuinka hyödyllistä ja
hauskaa metsässä liikkuminen on.
Luonnossa liikkuessa
saa elämyksiä ja pääsee
ylittämään itsensä. Monelle nykyajan nuorelle
esimerkiksi taivasalla yöpyminen kuulostaa extreme-urheilulta.
Voin
kertoa, että sitä se ei ole
– kyseessä on pikemminkin elämys.
Erätaidoista voi olla
apua yllättävissäkin ti-

lanteissa.
Esimerkiksi
tulen tekeminen saunanpesään tai festariteltan
pystyttäminen
onnistuvat partiolaiselta
tuosta vain. Partiossa
opitut taidot pitävät
huolen, ettei kukaan jää
avuttomaksi heti ilman
nykytekniikkaa.
Lisäksi itse ainakin
nautin metsässä olemisesta. Missään ei nuku
niin hyvin kuin ulkona, ja
nuotiolla tehty ruoka
maistuu aina hyvältä, oli
se kuinka pohjaan palanutta hyvänsä. Retkistä
ja kisoista jää
myös
aina
muistoja, joita
ei kaupungista
löydä.
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Uutiset
Ajankohtaisia

asioita

lyhyesti

ja

Eräsusille ansiomerkkejä

Lippukunnan
johtajille
on
myönnetty ansiomerkkejä tunnustukseksi ansiokkaasta partiotoiminnasta. Lippukunnanjohtaja Alex
Virtaselle myönnettin Pyhän Yrjön
solki, Antti Vuorelalle Pääkaupunkiseudun Partiolaisten pronssinen
ansiomitali ja Ville Vuorenmaalle
Louhisuden solki. Toimitus onnit-

telee!
Syksyn lippukuntaretki

Perinteinen lippukuntaretki järjestetään 16.-18.11.2012 (sudenpennut 16.-17.11.). Tällä kertaa
suuntaamme Vihtiin, Kirilä-nimiselle partiokämpälle. Luvassa on paljon hauskaa toimintaa, hyvää

ruokaa ja mukavia kavereita!
Lisätietoja tulee lähiaikoina.
Mankkaan Eräsudet osallistuu Helmi 2013 -leirille

Pääkaupunkiseudun Partiolaiset
ry järjestää talvella Helmi 2013 -nimisen talvileirin. Mankkaan Eräsudet
osallistuu
tapahtumaan
kaikkien ikäkausien voimin. Sudenpentujen ja seikkailijoiden leiri kestää 22.-23.2. ja vanhempien
20.-24.2. Leiri pidetään Sarasteelta
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tutuissa maisemissa Evon retkeilyalueella.
Lisätietoja ja ilmoittautumislaput tulevat syksyn aikana.
Joulunajan tapahtumat

Joulukuussa tapahtuu paljon!
Mankkaa-seuran järjestämä perinteinen joulutapahtuma, jossa Eräsudet ovat ainakin paistamassa
lettuja, järjestetään 2.12.
Itsenäisyyspäivänä 6.12. kokoonnutaan yhteiseen lipunnostoon Tapiolan Kulttuuriaukiolle
klo 9 ja jumalanpalvelukseen Tapiolan kirkkoon klo 10.
Koko syksyn yhteinen päätös,
lippukunnan perinteinen joulujuh-
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Avajaiset kokosivat koko leirin

S A R A S TE 2 0 1 2

Koko kesän kohokohta
Heinä-elokuussa Hämeenlinnan Evolle kerääntyi lähes
4500 partiolaista. Kyseessä oli Pääkaupunkiseudun
Partiolaisten kesäleiri Saraste 2012, joka tarjosi kaikille
ikimuistoisia kokemuksia ja uusia kavereita.
Teksti: Dodot ja Vihaiset linnut | Kuvat: Satu Heinonen
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Sarasteen laaksot Dodojen silmin

Laaksot olivat hyvin tehtyjä, ja
niissä oli hauskaa. Kaikki laaksot
olivat erilaisia!
Kreisi-laaksossa oli erityisen
hauskaa, koska siellä sai valita itse,
mitä teki. Oli kivaa tehdä erilaisia
sporttisia asioita, kuten kiipeillä limukoreilla, tulla mätkityksi juuttisäkillä ja seinäkiipeillä.
Skutsi-laaksossa oli alussa vähän
hankalaa, kun hiekkapussi ei meinannut pysyä kasassa, runo ei syntynyt ja jonot olivat liian pitkiä.
Loppua kohden oli kuitenkin hauskaa, koska rastit olivat hauskoja ja
liikunnallisia.
Woda-laaksossa emme viihtyneet, mutta muilla näytti olevan
hauskaa. Laakso oli kiva, sää todella ikävä.
Kroppa-laakso oli opettavainen,
mutta siellä istuttiin liikaa. Staralaakso oli taas mielenkiintoinen,
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Vihaiset linnut liljoissa

Liljat olivat ohjelmanumero kaikille seikkailijoille, tarpojille, samoajille ja
aikuisille. Niissä tehtiin 24
tuntia samaa asiaa, esim.
sporttililjassa urheiltiin ja
makuupussililjassa nukuttiin.
Meistä kolme oli sporttililjassa ja yksi musaliljassa. Liljoissa nukuttiin yksi
yö laavussa. Niissä oli ki-
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Laakso-runo
Kreisissä pusseilla mätkittiin
ja maitolaatikoilla kiivettiin.
Wodassa vesisota voitettiin
ja mudassa möyrittiin.
Skutsissa ryhmissä
kilpailtiin,
Starassa taiteiltiin
ja pisteillä laulettiin.
Kropassa me seikkailtiin
ja Cityssä kurvattiin.
Chillissä me vaan chillattiin!
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Frekvenssijakauma aloitti toisen kisapäivän reippaalla

E S PO O N P U N A N E N 2 0 1 2

Kokemusta ja menestystä LifestylePunkusta
Partiotaitokilpailu Espoon Punanen – eli Punkku –
järjestettiin syyskuussa. Tällä kertaa kilpailun teemana oli
elämäntavat. Kisaa ei myöskään käyty metsässä, vaan
keskellä Espoota! Mankkaan Eräsusista mukana oli kolme
vartiota.
Teksti: Piippoleväkotilot (Bakteerit), Murmelit ja Jaakko Hassinen
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Bakteerien seikkailu Punkussa

Bakteerit, mitä erinomaisin vartio, kävi Espoon Punasessa kisaamassa.
Partiotaitokilpailuissa
menestyy, jos osaa suunnistaa, tuntee luonnon ja osaa antaa ensiapua.
Bakteerit menestyi kisassa hyvin. Olimme lopputuloksissa viidensiä. Mukavia tehtäviä olivat
mm. Ison Omenan ostosrasti ja
Haute Couture -hattuaskartelu.
Epäonnistuimme melontatehtävässä ja ehkä blogissakin, koska osa
kirjoituksista olisikin pitänyt palauttaa paperilla.
Yöllä nukuimme turhan vähän,
kaksi tuntia. Se johtui siitä, että
meitä oli seitsemän neljän hengen
laavussa. Erään kahden riitapukarin
sijoittaminen vierekkäin ei myöskään ollut hyvä idea.
Yörastilla saimme tehtäväksi rakentaa keppihevosen ja solmia keitetyn
spagetin.
Keppihevonen
onnistui, spagetti ei onnistunut. Ai
niin, yörasti oli hienossa paikassa,

armeijan Miessaaressa.
Ekaa kertaa kisaamassa

Murmelit aloittivat Punkun suorittamisen jo ennakkotehtävistä.
Yksi niistä oli blogin pitäminen, ja
sitä päivittelimme muutaman kerran kisan aikana. Kun koitti lauantai 15.9., heräsimme aikaisin ja
suuntasimme kohti Tapiolaa ja
Punkun lähtöpaikkaa.
Ensimmäisen
rastin
jälkeen
kaikki alkoivat saada kisavirettä
päälle (huolimatta siitä, että lähdimme lähdöstä väärään paikkaan…),
vaikka
suurin
osa
Suomesta oli vielä unten mailla autuaan tietämättömänä uurastuksestamme.
Rastit menivät mielestämme
ihan hyvin. Lauantain tehtävinä olivat muun muassa rastirata, laktoosittoman lettutaikinan ainesten
etsiminen Isosta Omenasta ja melominen. Yön vietimme Puolustusvoimien
Miessaaressa.
Yörastitehtäviä sarjallamme oli
vain 2. Ne olivat keppihevosen
tekeminen ja spagetin solmimi-

Länsimetro-tehtävässä piti
määrittää metroonnettomuuden uhrien kunto
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Lue blogeja

Kilpailun ennakkotehtäviin kuului tänä vuonna blogin pitäminen. Käy
lukemassa Mankkaan Eräsusien vartioiden blogeja:
http://bakteeritespoonpunasessa2012.wordpress.com
http://murmelitespoonpunasessa2012.wordpress.com
http://frekvenssijakaumaespoonpunasessa2012.wordpress.com
nen.
Menimme nukkumaan noin yhdentoista aikaan, mutta muiden
sarjojen yötehtävien takia hiljaisuus
laskeutui vasta kahden maissa. Aamulla heräsimme ennen auringonnousua, klo 5.30, jonka jälkeen
aloimme tehdä aamupalaa ja purkaa laavuamme vain hieman unenpöpperöisenä. Lauttamme lähti
Miessaaresta klo 7.00. Maissa meitä
odotti virkistävä aamujumppa, jonka jälkeen lähdimme kohti päivän
rasteja.
Maaliin Barona Areenalle saavuimme noin 5 minuuttia maalin
aukeamisen jälkeen eli noin klo
11.05. Kokonaisuutena Punkku oli
mielestämme hauska ja sopivan
haastava, vaikka olimmekin helpoimmassa eli valkoisessa sarjassa.
Valitettavasti saimme tietää, että
yksi jäsenistämme oli yli-ikäinen, ja
siksi kisasimme sarjan ulkopuolella,
mikä oli harmillista, mutta ensi
vuonna sitten uusi yritys!
Punaisen sarjan sankarit

Tämän vuoden Punkku-vartion
kasaaminen vaikutti aluksi haasteelliselta erilaisten yli-ikäisyyksien
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ja vaihto-oppilasvuosien takia. Onneksi apuun riensi Niipperi Nuolihaukoista Henry, joka täydensi
voitokkaan kvartettimme. Vartion
nimeksi valittiin sokkona Villen
matikankirjasta Frekvenssijakauma.
Näin ryhmä oli kasassa ja matka
kohti voittoa saattoi alkaa.
Tämän vuoden Punkku erosi aiemmista kisoista, sillä siinä annettiin ennakkotehtäviä ja se sijoittui
kaupunkiin. Meidän täytyi perustaa
kisablogi, johon kertyikin paljon
hyviä juttuja ja se levisi nopeasti
kisan Twitterissä.
Kisan alkaessa oli tunnelma vielä hiukan epävarma. Ensimmäinen
päivä sujui kuitenkin todella hyvin
lukuun ottamatta virvelirastia, jossa siima meni pahasti solmuun.
Päivitimme myös blogiamme kun
ehdimme.
Kisa siis käytiin kaupungissa ja
osa tehtävistä olikin sen mukaisia.
Eräällä rastissa täytyi esimerkiksi
valita Citymarketista viidellä eurolla tuotetta, jossa määrätty ravintoarvo
oli
mahdollisimman
suuri. Ihan kivaa vaihtelua, mutta
varsinaisten partiotaitojen testaaminen jäi mielestäni liian vähälle.
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Bakteerit ottivat melomistehtävän tosissaan
Yörasti ja kisan ainut metsä oli
Miessaaressa. Myös siellä tehdyt
tehtävät olivat oudompaa sorttia.
Lähdössä jaettu spagetti piti solmia
keittää ja solmia, mikäli sen oli lähdöstä kokonaisena saanut yörastille
kuljetettua. Ruokatehtävässä valmistettiin sushia, mikä eksoottisuudestaan huolimatta ei ollut järin
haastavaa. Tavallisemmassa kätevyystehtävässä täytyi rakentaa ballista. Päivitimme myös blogiamme
yhteyden heikkoudesta huolimatta.
Toinen päivä ei mennyt aivan
toivomusten mukaan. Aikarajoja
hipovissa suorituksissa sattui välillä
pahojakin virheitä. Menestys kiritaipaleella kuitenkin yllätti, minkä
ansiosta odotimme optimistisesti
kolmatta sijaa.

Kisan jälkeen palkintojenjaossa
saimme kuitenkin tietää, että olimme voittaneet kisan ja saaneet kiMankkaan Eräsusien vartioiden
sijoitukset
Valkoinen sarja
5. Bakteerit
–
Murmelit

36 p.
38,9 p.

Maksimi: 74 p. (voittajalla 43,9
p.)
Vartioita: 13
Punainen sarja
1.
Frekvenssijakauma
71,9 p.
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S U D E N PE N TU O S A S TO N RE T K I

Melkein meripartiossa
Mankkaan Eräsusien sudenpennut pakkasivat tavaransa
kauniina syyslauantaina ja lähtivät päiväretkelle Kivenlahteen. Päivän aikana tutustuttiin mm. oikeaan purjeveneeseen.
Teksti: Suvi Attila | Kuvat: Antti Vuorela

Harmaana
lauantaina
alkoi
Mankkaan Eräsusien sudenpentuosaston seikkailu. Kokoontumisen
jälkeen ei lähdettykään kovin kauas, vaan viereisellä nurmikentällä
leikittiin leikkiä, jossa tuli tutuksi
veneenosia.
Bussimatka Kivenlahteen kesti
yllättävän kauan, ja kun pääsimme
perille vielä kävelimme hieman
harhaan koko jono (5 johtajaa ja 22
sudenpentua). Soiteltuamme paikan jo löytäneille Antille, Sadulle ja
Katille pääsimme oikeaan paikkaan
Kivenlahden uimarannan tuntumaan.
Heti alkuun aloimme tehdä
ruokaa. Jokainen sudenpentu osallistui kalakeiton valmistamiseen
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trangialla. Moni jopa kehui keittoaan
erinomaiseksi.
Rastirata ruoan jälkeen tutustutti moniin vesilläliikkumiseen liittyviin asioihin,
muun muassa pelastusliiveihin ja köysiin,
veneessä tarvittaviin solmuihin ja merimerkkeihin.
Jokainen pääsi myös tutustumaan Kivenlahden Piilevien purjeveneeseen nimeltään Capella, joka taisikin monelle
olla retken kohokohta. Veneeseen olisi
mielellään jääty leikkimään purjehdusta
tai vaikka kotiakin, olihan se aika suloinen
soppi keittiöineen (veneilykielessä pentteri), makuuhuoneineen ja vessoineen.
Lopuksi vielä ennen bussipysäkille
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J O H TA J I E N L A P I N VA E L L U S

Haltia huiputtamassa
Pieni joukko eräsusijohtajia pakkasi rinkkansa uudelleen
heti Sarasteen jälkeen ja suuntasi perinteiselle vaellukselle
Lappiin. Tällä kertaa vaelluskohteeksi valikoitui Kilpisjärvi
ja Halti.
Matkaan lähdettiin heti Sarasteen päätyttyä ja junaliput olivat
perjantaille 10.8. Kolarin junaan.
Antti, Hannele, Jaakko, Ville, Galtsu ja Heinä pääsivät junaunen jälkeen lauantaiaamuna jatkamaan
kohti Kilpisjärveä. Maantiematkalla
näkyi 28 poroa, joista yksi oli jäänyt juuri auton alle, kun ohitimme
tapahtumapaikan. Porot kulkivat
maanteitä pitkin autoista välittämättä.
Kilpisjärven luontotuvalta jalkauduimme ja ensimmäinen pysähdys oli Saarijärven kämpällä.
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Teltoissa yöpyi neljä porukkaa ja
yötä myöten kulkijoita tuli kämppään lisää. Lapin tupien sääntönä
on, että viimeisellä on etuoikeus,
eli ensimmäiseksi tullut siirtyy ulos
telttaansa, jos tilaa ei löydy. Saariselkään tottuneelle alkutaival Kilpisjärveltä
Saarijärven
tuvalle
tuntui maastoltaan tutunoloiselta,
mutta siitä ylöspäin maisema
muuttui yhä karummaksi, lähes kiveliöksi. Matkalla puikattiin Norjan
puolelle ja hukattiin samalla keittimen osia. Tuhatpäinen porotokka
yllätti korkealla tunturissa.
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Meekojärvi oli seuraavana ja teltat saivat ensikosketuksen luontoon. Hyttyset alkoivat tässä
vaiheessa vaania armaadoineen kulkijoita ja inisijöitä riitti. Tosin Lapin
hyttysissä on myös äänettömiä pistelijöitä. Meekojärveltä ylöspäin karun luonnon kauneus tuli parhaiten
esiin. Pitsusköngäs, Suomen korkein vapaa putous, oli lumoava näky sateenkaarineen ja se paljastui
kanjonistaan jo kauas, utuisen sumun ja kumean jyrinänsä takia. Pitsusjärven
kämppä
odotteli
tulijoitaan keskellä kivilouhikkoa.
Oli oikeastaan hassua katsoa yöpymispaikkaansa jo kymmenen kilometrin päästä, sillä suojaavaa
kasvillisuutta ei ollut.
Tiistaina rinkat jätettiin kämpälle ja vain juoma- ja ruokailuvälineet

otettiin ylös mukaan. Yli tuhannen
metrin korkeuteen ei kannata raahata mitään ylimääräistä. Tiistaina
14.8.2012 puolen päivän jälkeen
Haltin huiputtivat Heinä numerolla
103697, Galtsu numerolla 103698,
Ville numerolla 103701, Hannnele
numerolla 103702, Antti numerolla
103703 ja Jaakko numerolla
103704. Vielä 50-luvulla huiputtajat
saivat vaelluksestaan merkin ja
kunniakirjan, mutta nykyisin Haltin
käy katsomassa 5000 ihmistä vuodessa. Silloin kauan sitten ei tosin
ollut ainoatakaan kämppää Kilpisjärven ja Haltin huipun välissä ja
suoritukseen sai käyttää vain 24
tuntia.
Palasimme louhikkoisen reittimme takaisin perusleiriimme Pitsuksen kämpälle ja aamulla jatkoimme
17
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kohden Lossujärven kämpää, Norjan rajalle. Lossun kämpän seinässä
oli vuosiluku 1959, mutta siitä oli
pidetty hyvää huolta. Aurinko oli
helottanut koko alkumatkan, mutta
Lossua edeltäneessä upeassa tuntu-

rikanjonissa sade viimein iski päälle
– ja lujaa. Sienen muotoinen pilvi
ehti varoittaa tulevasta, mutta Lapissa säät vaihtuvat äkäisesti ja nopeassa
tempossa. Yö
meni
tavaroiden kuivattelussa ja loppuruuista koottujen herkkujen valmistelussa.
Lossujärveltä siirryttiin Norjan
puolelle ja suunta kohden Dapmotjärveä. Lähes aavemaisesti pilvet
siirtyivät tuntureiden ja vuorien välistä reitillemme ja pian t-paidat oli
suojattava lämpimämmällä takilla.
Olimme nousseet Suomen korkeimmalla sijaitsevien järvien alueelle,
josta
laskeuduimme
naapurimaan jokea pitkin alas. Viileys oli ymmärrettävää. Siirtyes18

sämme viimein E8-tietä pitkin
kohden Kilpisjärveä, sade alkoi tihuuttaa päälle. Oli todella onnenkantamoinen, että aurinkoinen sää
katosi vasta vaelluksen loppuvaiheessa.
Sauna tuli lopussa
todella tarpeeseen, sillä
Saariselällä saunoja oli
joka toisella kämpällä,
mutta Haltin autiotuvilla ei ainoassakaan. Jokaiselle
vaellukselle
pitää varata varopäivä
onnettomuuksien ja väsymysten takia. Nyt varoaika
käytettiin
Saanalle kiipeämiseen
ja ennen junaan nousemista
katsastettiin
myös Pallas. Saanalta oli hauska
katsoa korkeuksista, missä olimme
kaukana alhaalla majoittuneet.
Antti sanoi jopa näkevänsä sieltä
parinkymmenen kilometrin päähän, missä Trangian kadonnut kalusto odotti Norjan puolella.
Aivan ongelmitta emme selvinneet. Antin vaelluskengästä irtosi
pohja kolmantena päivänä ja rautalanka-ilmastointiteippi viritys ei ollut enää vedenpitävä. Keskellä
erämaata ei kenkäkauppoja ole.
Jaakko, Ville ja Galtsu potivat flunssaa joko alussa tai lopussa. Erään
jalka teipattiin ideaalisiteeseen toisena päivänä ennen juhannusta pidetyn leirin jälkikomplikaationa.
Rakkoja oli itse kullakin ja nahka
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Tour de Mankkaa
Teksti: Alex Virtanen

Mankkaan Lions Clubin järjestämä pyöräilytapahtuma Tour de
Mankkaa järjestettiin sunnuntaina
22.9.
Lippukuntaamme oli pyydetty
mukaan järjestelyihin, joten pieni
porukka johtajia kokoontui aamulla merkitsemään reitin. Vielä aamulla hienolta näyttänyt sää
muuttui pilviseksi päivän kuluessa,
mikä valitettavasti taisi vähentää
osallistujien määrää. Reitti kulki
Mankkaan vanhan kaatopaikan ympäri, joten samalla sai hyvän kuvan
uuden golfkentän muodosta. Sää
oli pilvisyydestä huolimatta juuri
sopiva ja lyhyemmällä Mini Tourilla
näkyikin useampia eräsusia.
Toivottavasti pääsemme myös
ensi vuonna mukaan järjestele-

M I E L I P I D E K I R J O I TU S

Eräsudet tarvitsevat oman kolon
Tällä hetkellä Mankkaan Eräsusien kolo on Mankkaan Makasiinilla. Rakennus on yhteiskäytössä,
mistä johtuu, että emme voi hyödyntää
koloa
täysipainoisesti.
Kaappitilaa on vähän, ja pöytien sijoittelu on kokousten kannalta
hankala. Näille asioille emme kuitenkaan voi tehdä mitään, koska
muutkin käyttävät koloa.
Uutta rakennusta ei välttämättä
edes tarvita. Muutaman kymmenen
metrin päässä Makasiinista on Asukaspuisto, jonka kellari on tällä
hetkellä tyhjillään. Miksei toimintamme voisi siirtyä sinne?
Juuso Heikkilä

Sudoku
Täytä ruudukko siten,
että jokaisella vaakaja pystyrivillä sekä
kaikissa laatikoissa on
kerran luvut 1-9.
Tekijä: Minna Vääräniemi
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Ryhmät

Sudenpennut

Lepakot (tiistaisin klo 18-19 Makasiinilla)
Alex Virtanen
050 505 2301 alex.virtanen@erasudet.fi
Emil Lehmonen 040 7320 234 emil.lehmonen@erasudet.fi
Jaakko Hassinen
jaakko.hassinen@erasudet.fi
Oravat (keskiviikkoisin klo 17-18 Väentuvalla)
Minna Vääräniemi050 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
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
Pöllönpoikaset (keskiviikkoisin klo 18-19 Väentuvalla)
Minna Vääräniemi050 411 4285 minna.vaaraniemi@erasudeti.fi
Satu Heinonen 050 544 9526 satu.heinonen@erasudet.fi
Vihaiset linnut (keskiviikkoisin klo 19-20 Makasiinilla)
Ville Vuorenmaa 050 562 0613 ville.vuorenmaa@erasudet.fi
Timo Takala
050 306 8807 timo.takala@erasudet.fi
Delfiinit (tiistaisin klo 17-18 Makasiinilla)
Tiia Nylèn
tiia.nylen@erasudet.fi
Emilia Korenius
emilia.korenius@erasudet.fi
Minna Vääräniemi050 411 4285 minna.vaaraniemi@erasudet.fi
Dodot (keskiviikkoisin klo 19-20 Väentuvalla)
Satu Heinonen 050 544 9526 satu.heinonen@erasudet.fi
Minna Vääräniemi050 411 4285 minna.vaaraniemi@erasudet.fi

Tarpojat
Piippoleväkotilot (keskiviikkoisin klo 20-21 Makasiinilla)
Ville Vuorenmaa 050 562 0613 ville.vuorenmaa@erasudet.fi
Murmelit (tiistaisin klo 20-21 Makasiinilla)
Asta Lappeteläinen
045 651 7396
asta.lappetelainen@erasudet.fi
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