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PÄÄKI RJ O I TU S

Vieläkin paremmin
En jaksa kirjoittaa tylsän
perinteistä loppukevään pääkirjoitusta siitä, kuinka toiminnantäyteinen ja mahtava
kevät lippukunnallamme on
taas ollut, kuinka olemme
saaneet taas uusia jäseniä ja
kuinka nyt on hyvä alkaa
odottaa kesän leiriä. (En siksi, etteivät nuo asiat olisi totta, vaan siksi, että olen
kyllästynyt kirjoittamaan sellaisia tekstejä.)
Tänä keväänä, kuten aiemminkin, on nimittäin ollut
myös hurjasti asioita, jotka
olisi voinut tehdä paremmin.
Lippukuntaretken ja Yrjönpäiväjuhlan osallistujamäärät
eivät yltäneet entiselle tasolle, hallituksen kokouksia on
vaivannut
osallistujakato,
moni tärkeä asia on jäänyt
tekemättä ja tehtävät eivät
ole jakautuneet tasaisesti.
Kokouksissa tarpojat valittavat tylsyydestä tai seikkailijat

eivät osanneet kisoissa edes
sitä merimiessolmua.
En tarkoita, että yletön
valittaminen ja murehtiminen
olisi kannattavaa. Joskus on
kuitenkin hyvä pelkän kehumisen sijaan tarkastella myös
virheitä, jotta osaisi välttää
ne ensi kerralla. Ilman epäonnistumisia ei voi kehittyä!
Hyvää kesää kaikille!
Ville Vuorenmaa
Päätoimittaja

PS. Näemmehän kesäleirillä? Huhujen mukaan tulossa on kaikkien aikojen leiri,
joten jos et ole vielä ilmoittautunut, tee se välittömästi
(31 .5. mennessä)! Katso lisää
www.erasudet.fi/saari201 3.
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LI PPU KU N TARE TKI

Talvinen telttaretki

Kevään perinteinen lippukuntaretki ei ollut tänä vuonna mikä
tahansa retki, vaan oikea talviretki. Lumisesta kevätsäästä
huolimatta kaikki osallistujat nukkuivat koko viikonlopun
teltoissa, mikä on hatunnoston arvoinen suoritus!
Teksti: Alex Virtanen | Kuvat: Ville Vuorenmaa

Tämänkertainen retki järjestettiin
Kavalahdessa 1 2.–1 4.4. Menimme hieman poikkeuksellisesti paikalle tilausbussilla, tosin loppumatka hiekkatietä
Kavalahteen piti kävellä edellisellä viikolla alkaneen kelirikon takia. Onneksi tosin autolla pääsi vielä perille,
joten saimme teltat mukavasti ajettua
leirialueelle asti, eikä niitä tarvinnut
kantaa valtatien varresta asti.
Vaikka keli olikin pääosin lämmintä
ja keväistä, oli majoittumiseen varatulla niityllä vielä vajaat puoli metriä
lunta, joka hieman hankaloitti ensimmäisen illan teltanpystytystä. Telttojen pystytys nopeutuikin kun tajuttiin

Retkellä kokeiltiin karjalanpiirakoiden leipomista.
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kaivaa vain yhtä paikkaa kerrallaan,
toisten jo pystyttäessä telttaa edelliselle paikalle. Viimeinenkin teltta saatiin pystyyn ennen kuin ensimmäiset
olivat ehtineet syödä iltapalansa loppuun.
Kamiinoiden sytytys tuotti ainakin
aluksi vaikeuksia, tosin piipun tyhjennys lumesta tuntui auttavan kummasti. Yöllä oli mukavan lämmintä, vaikka
aamuyöstä alkanut sade kostutti ilmaa
ikävästi. Ainakin omassa teltassani kipinävuorot sujuivat hyvin ja kamiinakaan ei sammunut kipinämikkojen
taitavissa käsissä.
Retken ohjelma oli tällä kertaa
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pääosin kansanperinteeseen liittyvää,
ja niistä ainakin maittavimmat tuotokset olivat itse tehdyt karjalanpiirakat,
joista jokainen sai tehdä oman näköisensä luomuksen. Muuta tekemistä
tarjosivat perinteisen suhistinpuun ja
partiolaisille tutun osmonsoljen tai
apinanyrkin tekeminen. Päivän aikana
tutustuttiin myös kansantaruihin, perinteiseen musiikkiin, sananlaskuihin ja
satuolentoihin.
Sudenpentujen lähdettyä kotiin
seikkailijat ja tarpojat suorittivat arvoitusradan, jonka palkintona oli retkellä
suoritettu
kansanperinne
taitomerkki. Viimeisetkin onnistuivat
ratkaisemaan sen aamuun mennessä,
saatuaan vihjeeksi että alkuperäinen
koodi oli sisältänyt valitettavan kirjoitusvirheen. Illalla pääsimme saunomaan, mikä raikasti mukavasti
tunnelmaa viimeiselle yölle. Sateetkin
olivat myös loppuneet iltaan mennessä, joten loppuretken sää oli kerrassaan mukava.
Vaikka retken jälkeen väsytti, niin
silti tuntui että reissu oli hyvä, olihan
se ensimmäinen koko lippukunnan
telttaretki ties kuinka pitkään aikaan ja
vieläpä melkoisen talvisissa tunnelmissa. Seuraavaa saakin ehkä odotella, tosin voihan olla että otamme ensi
vuonna jo uusiksi. Kiitos kaikille retkellä olleille mukavasta retkestä,
seuraavaa kertaa odotellessa onkin
monta kokemusta kerrottavana ja perusasiat opeteltuina.

KE I TTI Ö BLO G I

Kauhan varresta

Lippukuntaretken muonitustiimi kertoo nyt, miten 50
nälkäistä partiolaista oikein
ruokitaan.
Teksti: Heidi Aarnio, Suvi Attila, Timo Takala
ja Anna Vuorenmaa

Perjantai
HEIDI JA ANNA / KLO 1 9.32

Ensimmäiseksi aloitimme viikonlopun
kauppareissulla Mankkaan Alepassa.
Seikkailimme hyllyjen välissä ja huvitimme myyjiä. Sitten vaihdoimme
kauppaa, koska kaikkea tarvittavaa ei
löytynyt Alepasta. Naureskeltuamme
navigaattorille löysimme itsemme Kavalahdesta. Tarkastimme paikat ja totesimme ne käyttökelpoisiksi. Tämän
jälkeen aloimme purkaa tavaroita ja
Anna taisteli jääkaapin sekä pakastimen kanssa. Kun olimme saaneet
ruuat kaappeihin, aloitimme Ahvenanmaan pannukakkujen teon, taikinaa tuli reilu 1 0 litraa. Pian tämän
jälkeen saapuivatkin muut ja alkoivat
pystyttää telttoja, jolloin me paistoimme pannukakut.
SUVI / KLO 23.00

Täällä on viimeisimmät teltanpystyttäjät Antti, Ville ja Alex iltapalalla. Itse
olen ainoana keittiötyyppinä paikalla,
odottelen että pääsen tiskaamaan astioita. Hitusen kyllä väsyttää, kun aa-
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mulla pitää olla kuudelta keittelemässä puuroa. Iltapala myöhässä telttojen
pystytyksen viivästyessä ja oli melkoista härdelliä koko iltapala. Pannarista tuli kuitenkin kai ihan syötävää ja
sitä riitti jokaiselle.

ANNA / KLO 1 2.09

Kalakeitot valmiina, mutta syöjät
puuttuvat!
Karjalanpiirakkatalkoot
jatkuvat edelleen…
SUVI / KLO 1 3.35

Piirakkasatsi numero 1 tuli juuri uunista, nyt siirrellään niitä, jotta saaViimein on kaikki astiat tiskattu ja tis- daan leivinpaperit uusiokäyttöön
kikoneen vedet tyhjennetty sekä sih- seuraaville piirakkasatseille. On tärdit putsattu. Ville kävi palloilemassa keää ylläpitää oikea piirakkajärjestys,
tässä tarjoamassa tiskausapua. Eikö- jotta jokainen saa varmasti syödä ihan
hän tämä päivä ole pulkassa ja huo- omat tekeleensä.
menna jatketaan hommia!
HEIDI / KLO 1 4.1 9
Lauantai
1 0 pellillistä karjalanpiirakoita paistettu! Olipa urakka… Nyt piirakat jaANNA / KLO 3.47
Kipinämikkovuorossa. Sataa, mutta ai- koon lapsille!
nakin tähän asti teltta on pysynyt läm- SUVI / KLO 1 5.50
pimänä. Toivottavasti pysyy aamuun Päivällisenteko täydessä vauhdissa. Ilasti, inhottavinta on herätä kylmyy- tapalapuurokin on jo liedellä. Päivälliteen.
sellä on perinteistä läskisoosia, tosin
huhu taas väittää, että syödään makSUVI / KLO 9.00
Missä aamupalalle tulijat? Puuro olisi salaatikkoa.
SUVI / KLO 1 7.29
valmista!
Läskisoosi valmis, perunat tarjoiluTIMO / KLO 9.26
pöydällä ja kasvisruokailijoillekin on
Puuro loppui! :( Keitetäänpä lisää…
Chili sin carne valmiina.
SUVI / KLO 23.32

SUVI / KLO 1 1 .37

Viimein olen syömässä kylmää aamupuuroani! Karjalanpiirakkatalkoot on
käynnissä Heidin ja Timon johdolla ja
meillä taas on kalakeitot kiehumassa.
Huhu kiertää, että meillä olisi lounaaksi maksalaatikkoa, koska sitä ei
eilen ollutkaan iltapalaksi.
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HEIDI / KLO 1 8.26

Läskisoosi syöty, vispipuuro on yhä
jäähtymässä ja tiskit on saatu hoidettua.
HEIDI / KLO 1 9.45

Vispipuuro alkaa vihdoinkin kunnolla
jäähtyä (kiitos pakastimen)!
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oli riittävästi. Nyt keittiöväki häädePuurot vispattu, sitten vaan odotel- tään avustamaan telttojen purkamisessa ja kymmenen jälkeen jatketaan
laan kaikkia saunasta iltapalalle.
ruuanlaittoa, vuorossa on kasvissoseSUVI / KLO 20.58
keitto. Nyt kysymys ”Mitä meillä on
Tyytyväisiä vispipuuron syöjiä tupa ruuaksi?” on muuttunut muotoon
pullollaan! Puuro teki hyvin kauppan- ”Onko meillä taas maksalaatikkoa?”
sa, vaikka jäi vähän (muutama litra) Kyselyiltä keittiö ei välty edelleenkään.
aamupalaksi.
TIMO / KLO 1 1 .09
SUVI / KLO 20.24

ANNA / KLO 21 .33

Tiskit tiskattu ja kaikki kunnossa keittiön osalta. Jääkaappi hurisee ärsyttävästi.
SUVI / KLO 21 .50

Valmista sosetta lisätään kasvissosekeittoon. Saksia ei vaan ole löytynyt.
Sosetta leviää käsiin, rinnuksille, lattialle… Sotkuista on! Mutta saatiinpahan soseet (tai edes osa soseista)
keittoon.

Tämä kokki kuittaa tältä päivältä ja SUVI / KLO 1 1 .35
suuntaa kipinämikkovuoroonsa.
Kuinkahan monta palohaavaa tällä
Sunnuntai
retkellä on tullut? Itsekin poltin sormenpääni, kun paistoin keittoon kruHEIDI / KLO 6.57
tonkeja ja hulautin öljyä vahingossa
Vesi ei vieläkään kiehu… Voidellaan liedelle. Pyyhin sitä sitten paperilla,
tällä välin leipiä.
kunnes sormi osui hellaan. Keitto on
hyvää ja valmista, juuri ennen tarjoilua
ANNA / KLO 7.37
lisätään vielä Koskenlaskija.
Puuro valmista, 23 minuuttia ennen
HEIDI / KLO 1 2.36
kuin syöjät saapuvat!
Kaikki ovat syöneet, nyt siivotaan koANNA / KLO 8.02
ko keittiö!
Puuro jäähtyy eikä syöjiä näy missään.
ANNA / KLO 1 2.49
:(
Keittiö siivottu, lapset siivoamassa
HEIDI / KLO 8.06
muita paikkoja. Sakset ovat edelleen
Vihdoinkin nälkäiset ihmiset saapui- hukassa…
vat!
SUVI / KLO 9.1 1

ANNA / KLO 1 3.07

Kohta lähdetään bussille ja kotia kohPakkailen täällä ruokatarvikkeita, joita ti!
ei enää tarvita. Puuro oli hyvää ja sitä
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KO H TAAM I N E N 2 01 3

Partiojuhlaa Linnanmäellä ja Stadionilla

Kevään suurin partiotapahtuma Kohtaaminen keräsi yhteen
6000 huivikaulaa ja heidän perheenjäseniään sekä kavereita.
Päivän aikana mm. avattiin Linnanmäen kesäkausi ja fiilisteltiin
Olympiastadionin partiojuhlassa.
Kuvat: Antti Vuorela
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Linnanmäelle oli pitkä
jono jo ennen porttien
aukeamista.

Eräsusista paikalla oli
päätähuimaavan paljon
ihmisiä, yli 80 henkeä!

Partiojuhlan aluksi lippukuntien
liput marssivat yhdessä sisään.
Niitä oli muuten todella paljon!

Illalla johtaja vielä palasivat
Stadionille johtajabileisiin, jossa mm. pääsi vierailemaan
tornissa ja tanssimaan villisti
sisäjuoksuradalla.
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Yrjönpäiväjuhla

Perinteistä Yrjönpäiväjuhlaa vietettiin 23. päivä huhtikuuta
Mankkaan Makasiinin ympäristössä. Keväisestä sateesta
huolimatta tilaisuus pidettiin partiomaisella hengellä ulkona.
Tapahtumassa jaettiin merkkejä ja annettiin partiolupaus.
Kuvat: Minna Vääräniemi
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PARTI O TAI TO KI SO I SSA

Amazing Törmä

Pääkaupunkiseudun Partiolaisten partiotaitojen mestaruuskilpailut pidettiin 28.4. Eräsusista mukana oli 3 vartiota, ja tulihan
kisoista vähän menestystäkin. Toimitus onnittelee!
Kirjoittaja: Juuso Heikkilä ja Ilkka Lappeteläinen

Partiotaitokilpailu Amazing Törmä
järjestettiin partioviikolla huhtikuun
28. päivänä. Kisa oli tiukka, ja vihreässä sarjassa kisannut Mankkaan Eräsusien Piippoleväkotilot-vartio sijoittui
kisassa kolmanneksi. Lippukunnasta
osallistui myös 2 muuta vartiota, Vihaiset Linnut ja Äkäiset Pulut. He kisasivat turkoosissa sarjassa, mutta
eivät päässeet palkintopallille.
Kisa alkoi Solvallan Swinghillin laelta viileänä sunnuntaiaamuna. Ensimmäisessä tehtävässä vartion tehtävänä
oli rakentaa sushimatto ja astia soijakastikkeelle. Kylmyydestä huolimatta
tämä tehtävä onnistui Piippoleväkotiloilta hyvin. Soijakastikeastian pohjasta
tuli hieman tumma, mutta sekin korjaantui hiomapaperilla.
Tämän jälkeen kilpailussa oli tehtäviä koskien esimerkiksi ensiapua, ruoan
laittamista
retkikeittimellä,
suunnistamista ja eläinten tunnistamista. Nämäkin tehtävät sujuivat Piippoleväkotiloilta aivan kiitettävästi,
vaikka “läskipulu” ei tainnutkaan olla
aivan oikea vastaus erästä mystistä
lintua tunnistettaessa.

Tehtävä, jossa piti rakentaa tuohesta huiviholkki, ei kuitenkaan mennyt aivan niin kuin piti. Lukuisista
yrityksistä huolimatta kukaan Piippoleväkotiloista ei osannut taitella tuohen suikaleita ohjeiden mukaan.
Lopulta he huomasivat, että tehtävässä mallinmukaisuudesta pystyi saamaan 4 pistettä ja määrästä 3 pistettä.
He pyörittivät tuohesta kolme muodotonta kerää ja liimasivat ne kasaan.
Valitettavasti taideteoksesta unohtui
nimilappu, ja tehtävän pisteiksi tuli
nolla.
Vihreä sarja kulki kilpailussa noin
viiden kilometrin pituisen reitin. Kisassa pystyi saamaan pisteitä myös siitä, että kulki reitin tarpeeksi nopeasti.
Piippoleväkotilot saivat palkinnoksi
kuusi kuivapussia, jotka olivat harmittavasti kaikki erikokoisia. Mitalejakin
he saivat vain viisi, vaikka vartiossa oli
kuusi jäsentä. Menestyksen innoittamina vartio päätti lähteä haastamaan
itsensä partiotaitojen SM-kilpailuihin
Jyväskylään
toukokuun
lopulla.
Tsemppiä kisoihin!
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Vauhdikkaasti koristeltu kiesimme keräsi runsaasti uteliaita katseita liikenteessä.

Ö M E I SI N G RE I SSU

Vauhdikas ja jännittävä autokilpailu

Viisi johtajaa päätti osallistua toukokuiseen autosuunnistuskilpailuun. Nopeatempoisen kisan aikana ehdittiin autossa istumisen lisäksi mm. matkustaa resiinalla ja harrastaa
laama-agilityä.
Teksti: Emil Lehmonen | Kuva: Minna Vääräniemi
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Toukokuun 1 0. päivänä, aurinkoisena perjantaina, riensi ryhmämme
Eksistenssikvanttori Rekolan metsäveikkojen ja -siskojen kololle Vantaalle. Olimme jo edellispäivänä
kokoontuneet valmistelemaan kokoonpanollamme Suvi, Minna, Ville,
Timo ja Emil kisan ennakkotehtäviä,
joihin kuului mm. lokkihuivin valmistaminen, 90-luvun alun tenavatähden
näköistaulun valmistaminen ja auton
koristelu. Kyse oli siis autosuunnistuskisasta. Tämä näkyi heti perjantaina
lähdöstä päästyämme: muutamassa
tunnissa täytyi ehtiä Vantaalta kolmelle eri rastille Helsingin keskustassa ja
vielä parille rastille Vantaalla. Yhdeksäntoista joukkueen kisa oli alkanut.
Kuten nimestäkin voi päätellä, kyseessä on Amazing Race -tosi-tv-ohjelman tyylinen kisa, jossa nopeus oli
valttia. Perjantaina piti parissa tunnissa ehtiä Ruttopuiston ja Ruoholahden
kautta Kalasatamaan ja siitä vielä Vantaan Ikealle. Rastit olivat melko nopeasti
suoritettavia,
kuten
suklaapusujen nopeussyönti ja graffitin
maalaus kaupungin graffitiseinälle.
Päästyämme yörastille eli lähtöön
odotti varmasti ikimuistoisin rasti, ainakin Villelle ja Minnalle: ”nössöt” saivat nautittavakseen hapansilakan,
naudan veren ja kananmuna-etikkacocktailin kaltaisia herkkuja. Samalla
”vielä nössömmät” eli loppun joukkue
nautiskeli itse puristettua appelsiinimehua.
Lauantain lähdön jälkeen rastien
etäisyydet kasvoivat huomattavasti.
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Nyt aloimme saada joka rastilta vihjeen seuraavalle rastille edellispäivän
vihjekasan sijaan. Joskus vihjeet olivat
melko helppoja, joskus hiukan arvoituksellisia. Joka tapauksessa kisan varustukseen kuuluvien teknisten
apuvälineiden tarjoama tuki ei aina
ollut itsestäänselvyys. Kävimme mm.
Tuusulanjärven Halosenniemessä taiteilemassa, Hausjärven suunnalla sisustamassa laavun, Hämeenlinnan
lähellä tutustumassa laamoihin ja kokkaamassa maukkaan annoksen aurinkoista kanapastaa tarjoiltavaksi
ranskalaiselle huippukokille, Forssassa
katsomassa lyhytelokuvan sekä matkustamassa pienen matkan resiinalla,
joka olikin varsinainen koitos ja joukkueemme mielestä yksi koko reissun
huippukohdista. Yörastille päästyämme olimmekin jo aika nuupahtaneita.
Sunnuntaiaamun lähtötehtävässä
arvailtiin Rauli Badding Somerjoen
biisejä. Pääsimme lähtemään jo neljänsinä Timon tehokkaan ennakoinnin
ansiosta. Vihjeet johtivat yörastin lähistölle ja Baddingin kotipaikkaan Somerolle,
missä
tutustuimme
astrologisiin merkkeihin, vierailimme
Baddingin haudalla sekä hänen muistokioskillaan. Sitten kävimme mm.
kuvaamassa kauhuelokuvan Lahnajärven autioituneella levähdysalueella,
josta suuntasimme Lohjalle. Siellä kokoonnuttiin kalkkikivikaivokselle ja
Ville pääsi huristelemaan autolla 80
metrin syvyyteen merenpinnan alapuolelle kaivosmuseoon (ihan kuin
siinä oikeassa Amazing Racessa). Kai13
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voksesta täytyi löytää vihje, jonka Ville löysi nopeasti. Etumatkan turvin
saavuimme seuraavalle rastille Lohjan
ABC:lle ensimmäisinä. Siellä teimme
äitienpäivä-flashmobin laulamalla ”Paljon onnea sulle äiti”-lurituksen kaikki
80 osallistujaa yhdessä. Pääsimme lähtemään rastilta ensimmäisinä kohti
maalia, eli Rekolaa, jonne myös saavuimme – nopeusrajoituksia tietysti
noudattaen – ensimmäisinä.

Kuumasta kevätpäivästä nauttien
odottelimme pisteidenlaskennan tuloksia. Saimme olla positiivisesti yllättyneitä, kun tulimme toisiksi! Taisi
siinä muutama riemunkiljahduskin
päästä ja päätimme juhlistaa asiaa
seuraavalla viikolla. Joka tapauksessa
mukavasta kisasta oli hyvä lähteä iloisin mielin kotia kohti. Ensi vuonna
voitetaan!

SE I KKAI LI J O I D E N RE TKI

Kokkisota

Seikkailijoiden keväisellä laavuretkellä laitettiin ruokaa ja...
hmm... syötiin sitä!
Teksti: Minna Vääräniemi

Laavuretki Pirttimäelle alkoi perjantaina Mankkaan Makasiinilta yhteisten tavaroiden jakamisella ja
pakkaamisella. Sieltä suuntasimme
bussilla Espoon keskuksen K-Supermarkettiin, jossa seikkailijat pääsivät
itse ostamaan retkiruoat vartioittain.
Onnistuneen kauppareissun jälkeen
hyppäsimme bussiin, joka vei meidät
Pirttimäelle.
Saavuttuamme Pirttimäelle kävelimme muutaman kilometrin Sultingträskin nuotioalueelle ja seikkailijat
pääsivät verestämään laavun pystyttämisen taitoja. Illemmalla valmisteltiin
vihannes-wokkia vartioittain, jonka
jälkeen pääsimme nukkumaan.
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Lauantaiaamu alkoi seikkailjoiden
osalta laavujen kaatamisella ja pakkaamisella, kun johtajat keittivät herkullista ja helppoa ohrapuuroa.
Aamupalan jälkeen kävelimme takaisin
Pirttimäen ulkoilumajan lähellä olevaan keittokatokseen valmistamaan
lounasta. Seikkailijat pääsivät valmistamaan jauhelihakaalipataa ja jälkiruoaksi lettuja. Sekä pää- että jälkiruoka
maittoi kaikille ja moni halusikin kaalipadan reseptin itselleen.
Lounaan jälkeen kerkesimme vielä
leikkiä ja riehua leikkipuistossa. Sen
jälkeen suuntasimme takaisin Mankkaalle kolmella eri bussilla.

Mesikämmen 2/2013

Juorut

Tuoreimmat huhupuheet ja hauskimmat kaskut.
Kokosi: Heinä

Alex on muuttanut susirajan
taakse Kauniaisiin asumaan.
Granilaisena Alex alkaa kohta
puhua kaksiki elisesti : kovaa tai
savolai sittain. Älkää vain yllyttäkö.

ti sen tenu te
m
i
i
v
t
s aan u
n ää p u
An tti ounori tettu a, el i e O l i si ko
ti n sä s d i pl om i työ. h yvää ai tu u kään tarj ota el l i su u steoken el l ä ku ten su h te tai m u u ta
h etta, u tta versi ota
ri an u ertai sta?
yksi n k

MES on tällä hetkellä Espoon
neljänneksi suurin lippukunta. Kasvua viime vuosina on
ollut lähes 50 prosenttia,
huh huh!

Heinä valittiin toistamiseen
Partioheraldikkojen puheenjohtajaksi. Jos joku kaipaa
omaa vaakunaa tai muuta hienoa heraldista tunnusta, kannattaa olla yhteydessä häneen.
Eihän sitä tiedä, minkälaisia ritareita lippukunnasta oikein
löytyy.

Kesän vael lu ksel
ki in nostun ei ta le on kovasti
m utta kaikill e so lähtijöitä,
kousai kaa ei tu nn u pi vaa koM istäköhän ai kaa lö löytyvän .
ytyy itse
vael lu ksel le?
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Ryhmät

Sudenpennut

Lepakot (tiistaisin klo 1 8-1 9 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 1 7-1 8 Väentuvalla)
Minna Vääräniemi 050 41 1 4285 minna.vaaraniemi@erasudet.fi
Asta Lappeteläinen 045 651 7396 asta.lappetelainen@erasudet.fi
Kotkat (keskiviikkoisin klo 1 7-1 8 Makasiinilla)
Alex Virtanen
050 505 2301 alex.virtanen@erasudet.fi
Timo Takala
050 306 8807 timo.takala@erasudet.fi
Ilvekset (keskiviikkoisin klo 1 8-1 9 Makasiinilla)
Antti Vuorela
040 708 31 20 antti.vuorela@erasudet.fi
Jarmo Heinonen 040 536 1 437 jarmo.heinonen@erasudet.fi

Seikkailijat

Pöllönpoikaset (keskiviikkoisin klo 1 8-1 9 Väentuvalla)

Minna Vääräniemi 050 41 1 4285 minna.vaaraniemi@erasudet.fi
Satu Heinonen 050 544 9526 satu.heinonen@erasudet.fi
Vihaiset linnut (keskiviikkoisin klo 1 9-20 Makasiinilla)
Ville Vuorenmaa 050 562 061 3 ville.vuorenmaa@erasudet.fi
Timo Takala
050 306 8807 timo.takala@erasudet.fi
Delfiinit (tiistaisin klo 1 7-1 8 Makasiinilla)
Tiia Nylèn
tiia.nylen@erasudet.fi
Emilia Korenius
emilia.korenius@erasudet.fi
Minna Vääräniemi 050 41 1 4285 minna.vaaraniemi@erasudet.fi
Dodot (keskiviikkoisin klo 1 9-20 Väentuvalla)
Satu Heinonen 050 544 9526 satu.heinonen@erasudet.fi
Minna Vääräniemi 050 41 1 4285 minna.vaaraniemi@erasudet.fi

Tarpojat

Piippoleväkotilot (keskiviikkoisin klo 20-21 Makasiinilla)

Ville Vuorenmaa 050 562 061 3 ville.vuorenmaa@erasudet.fi
Murmelit (tiistaisin klo 20-21 Makasiinilla)
Asta Lappeteläinen 045 651 7396 asta.lappetelainen@erasudet.fi
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