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PÄÄTOIMITTAJAN TERVEHDYS

Tervehdys kaikki ÄrräPeeläiset!

Vuosi on kerennyt jo vierähtää 
syksyn puolelle, mutta Repostia 
ei ole näkynyt? Enää ei tarvitse 
huolehtia, sillä Reposti on täällä! 
Täällä meidän toimituskonttorilla 
on huomattu jo toiminnan 
alkaneen näin syksyn merkeissä. 
Viikottain on keräännytty 
yhteen pitämään hauskaa kolon 
lähettyvillä ja muutamaan 
otteeseen on Haukkapirttikin 
päässyt toimintaan mukaan.

Syksy on jo pitkällä ja 
lippukunnan yhteisretki Kekri 
on meidän kaikkien mielessä. 
Tiesittekö, että Kekri, myös 
keyri tai köyri, on perinteinen 
suomalainen syysjuhla, jonka 
juuret ovat eurooppalaisessa 
maatalouskulttuurissa. Vanhastaan 
ajateltiin, että kekristä alkaa uusi 
sato- ja karjanhoitovuosi, joten 
isännät kutsuivat torpparinsa 
kekriaterialle. Mutta meillä täällä 
ÄrräPeessä vietämme Kekriä koko 
lippukunnan kesken metsässä!

Annan nyt teille rauhan 
nauttia syksyistä keliä Repostia 
lueskellessa. Pitäkää mukava syksy 
ja hauskaa partiotalvea kaikille! 

Partiovasemmalla,

Aapo, Päätoimittaja
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LIPPUKUNNANJOHTAJAN TERVEHDYS

Hyvät ÄrräPeeläiset ja muut ystävät!
Taas on tullut vihdoin aika uuden 
RePostin! Taas kerran toimitus on 
päräyttänyt lippukuntalaisille ja RP:n 
ystäville sivut täyteen laatujournalismia! 

Tästä on kehittynyt huippu partiovuosi jo 
järjestettyine tapahtumineen ja tulevine 
koitoksineen. Erityisesti allekirjoittaneen 
mieltä menneen kevään osalta lämmittää 
se, että taisimme rikkoa jonkin sortin 
osallistujaennätyksen kevätretken 110 
osallistujan voimin, yhdessä Harjun 
Partiotyttöjen kanssa.

Kesän suurimpana kohokohtana 
nostaisin tietysti heinäkuussa järjestetyn 
suurleiri Kajon, jolle osallistui noin 
13 000 henkilöä! Repojakin leirillä 
oli kaikkinensa vajaa neljäkymmentä. 
Olimme leirillä uusien ystävien 
kanssa, sillä muodostimme leirin 
toimintayksikön eli leirilippukunnan 
kolmen tamperelaisen lippukunnan 
kanssa. Lisäksi saimme oppia partiosta 
ja hyväntekeväisyydestä Ugandalaisilta 
leirivierailtamme. Eipä kesä jättänyt 
sudenpentuja ja seikkailijoitakaan 
kylmäksi, sillä sudenpennuille ja 
seikkailijoille järjestetty Ankkalinna-leiri 
kokosi kesäkuussa yli 50 osallistujaa 
Suolahteen leireilemään viikonlopuksi. 
Allekirjoittanut puuhaili leirillä 
ensimmäistä kertaa päävastuullisena 
kokkina, joten onneksi ruoka näytti 
maistuvan ja sitä riitti sekä kivaa näytti 
olevan!

Kuluvan syksyn tärkein partiotapahtuma 
on tietysti syysretki Kekri, joka on 

joko pidetty tai juuri tulossa, kun tämä 
lehti putkahtaa postilaatikosta. Lisäksi 
olen erityisen fiiliksissä nyt syksyllä 
alkaneesta perhepartiotoiminnasta, eli 
toiminnasta alle kouluikäisille ja heidän 
vanhemmilleen. Meillä on mahtavat 
perhepartion johtajat, Meri ja Ella, 
jotka ovat keväästä asti innokkaasti 
suunnitelleet ja nyt käynnistäneet 
toiminnan. Mukaan mahtuu vielä, joten 
kysy Meriltä lisää! 

Lokakuisen sateen piiskatessa ikkunaa, 
alkaa mieli halajaa jo lunta ja pakkasta ja 
itselläni erityisesti Norjan lumihuippuisia 
vuoria. Toivottavasti päästään pian 
retkeilemään ja leireilemään lumen ja 
pakkasen kanssa, ainakin viimeistään 
ensi vuoden talviretkellä. Ei muuta kun 
aktiivista loppuvuotta kaikille ja olkaahan 
jo kiltisti. ÄrräPeenkin tontut ovat jo 
liikkeellä.

Vasemmalla,

Jani, lippukunnanjohtaja

P.S. Joulu se tulla jolkottaa vinhaa 
vauhtia, joten muistakaahan myydä 
adventtikalentereita ;)
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TOIMITUKSEN TURHA TOP 5

Sydänkohtaus

Listan ensimmäinen ruoka 
josta useammat ovat varmaan 

kuulleetkin on Sydänkohtaus eli 
makaroni, jauheliha, koskenlaskija 

sekoitus erilaisilla mausteilla on 
listan numero 1. Se on erityisen 
helppo ja edullinen valmistaa 

vaikka isommallekin porukalle. 
Ainekset eivät vie paljoa tilaa ja 

aterian saa varmasti maistumaan 
jokaiselle.

Tortillat

Toisena listalle sijoittuu tortillat. 
Tortillat on erittäin helppo 

valmistaa ja niitä voi täyttää oman 
makunsa mukaan eri täytteillä 
esim. kanalla tai jauhelihalla 
sekä erilaisilla kasviksilla ja 

kastikkeilla. Tortilloja voi tehdä 
lähes missä tahansa ja niitä on 

mahdoton saada pilalle muuten 
kuin käyttämällä ketsuppia salsan 

sijaan. 

Top 5 Leiriruokaa

Tällä kertaa Repostin toimitus on rakkaudella laatinut 5 parasta 
leiriruokaa. Nämä herkulliset ateriat ovat helppoja ja ravitsevia ruokia 

joka tilanteeseen.  

1 2
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Hampurilaiset

Jos edelliset listan ruoat eivät 
olleet tuttuja niin tämä on. 

Hampurilaiset ovat kaikille tuttu 
ruoka ja ne myös maistuvat 

varmasti jokaiselle. Ne saa täyttää 
ja maustaa oman budjetin ja 

maun mukaan ja niitä voi tehdä 
tortillojen tyyliin melkein missä 

tahansa.

Kana ja riisi

Kana ja riisi on listan neljäs 
ruoka. Se on helppo ja myöskin 

suhteellisen halpa ja sitä on 
helppo tehdä isolle porukalle 

sydänkohtauksen tapaan. 

Kana ja riisi on äärimmäisen 
helppo valmistaa ja kanasta 
saa hyvän määrän proteiinia 

sekä se on äärimmäisen hyvää. 
Kehonrakentajatkin suosivat kanaa 

ja riisiä.

Kaurapuuro

Viimeisenä muttei vähäisimpänä 
listalle sijoittuu kaurapuuro. 
Kaurapuuro on terveellinen 

aamupala tai iltapala ja 
helppo valmistaa eikä sen 

valmistusaineksien säilyttäminen 
erityisen vaikeaakaan ole. Puuro 
maistuu aamuisin ja pitää nälän 

hyvin loitolla seuraavaan ruokaan 
asti. Jos pelkän puuron maku ei 
miellytä, niin siihen voi lisätä, 

vaikka hilloa tai marjoja.

3

4

5
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TOIMITUS TUTKII

Kirkonrotta
 
Käytännöllisyys 9/10
Hauskuus 8/10
Hyöty 9/10

Kirkonrottaa voit pelata kesät 
talvet partiokokouksissa tai 
koulun välitunnilla. Se yhdistää 
piilosen jännityksen ja hipan 
vauhdikkuuden. Kirkonrotta 
on hyvin kehittävä leikki sekä 
fyysisesti, että henkisesti. Leikissä 
joudut ottamaan nopeita spurtteja 
ja miettimään taktistakin puolta. 
Käytännöllisyyttä laskee leikkiin 
tarvittava suurehko ihmismäärä.

Peili

Käytännöllisyys 9/10
Hauskuus 6/10
Hyöty 5/10

Peili on yksinkertainen leikki, 
mutta yksinkertaisuus ei tällä 
kertaa tarkoita leikin olevan 
kovinkaan hauska. Pidemmän 
päälle peilin leikkiminen voi 
käydä nimittäin aika tylsäksi. 
Leikistä saadut hyödyt ovat 
melko pienehköt. Ainoana 
hyötynä on oikeastaan 
tasapainon kehittyminen, jos 
joudut pysähtymään haastavaan 
asentoon. Peili on kuitenkin hyvin 
käytännöllinen peli, koska sitä voi 
pelata melkein missä vaan, eikä 
ihmisiäkään tarvse kovin paljoa.

Pelit ja leikit
Ripaska- vartio tutki ja arvosteli erilaisia ulkona suoritettavia pelejä ja 
leikkejä. Pelit ja leikit arvosteltiin kolmen tieteellisen kriteerin mukaan, 
jotka olivat hauskuus, käytännöllisyys ja hyöty. Hauskuus, kaikessa 
yksinkertaisuudessaan, tarkoittaa, kuinka hauskaa leikkiä on leikkiä. 
Hauskuuden arvostelu pohjautuu vain vartion omiin mielipiteisiin 
leikin hauskuudesta.  Käytännöllisyys kertoo, tarvitseeko leikkiin 
erikoisia välineitä, olosuhteita tai ihmismääriä. Hyöty mittaa, kuinka 
paljon hyödyt leikistä fyysisesti tai henkisesti. Kehittyikö fyysiset 
ominaisuutesi vai opitko uusia elämänviisauksia?
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RePopallo
 
Käytännöllisyys 8/10
Hauskuus 10/10
Hyöty 10/10

RePopallo on klassinen peli 
lippukunnassamme. Siinä kehittyy 
nopeus, voima ja strateginen 
älykkyys. Pelinä RePopallo 
on erittäin hauska, mutta 
käytännöllisyyttä laskee tähänkin 
peliin tarvitsema ihmismäärä. 
Vaikka pelejä ja leikkejä ei nyt 
vertaillakkaa, on RePopallo silti 
arvostelun perusteella selkeästi 
paras peli tässä jutussa.

Pulkkamäki

Käytännöllisyys 6/10
Hauskuus 9/10
Hyöty 8/10

Pulkkamäki on suosittu 
talvileikki. Siinä yhdistyy 
vauhdin viima ja laskutaidot. 
Vaikka pulkkamäkeä pidetään 
suurelta osin lasten leikkinä, voi 
se aiheuttaa vanhemmillekin 
ihmisille suurta nautintoa.  Leikki 
on siis melko hauska, varsinkin 
jos laskupuuhissa on paljon 
ihmisiä mukana. Pelistä saatu 
hyöty perustuu pääosin mäen 
päälle takaisin kiipeämisestä 
saatuun fyysiseen hyötyyn. 
Käytännöllisyys ei ole tämän 
leikin vahvuus. Kuten nimestäkin 
voi päätellä, tarvitse leikkiin 
pulkan sekä mäen, josta laskea. 
Lisäksi lumi auttaa paljon, jos 
tavoitteena on pystyä laskemaan.
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UUDET NETTISIVUT

Reippaiden poikien verkkosivut on saanut uuden modernimman 
ilmeen. Samoaja-vartio Fusku on tehnyt kovasti töitä uusien 
verkkosivujen toimivuuden varmistamiseksi. 

Uusien verkkosivujen luominen aloitettiin marraskuun lopussa ja 
uudet verkkosivut julkaistiin vuoden 2022 puolella. 

Verkkosivut on luotu Suomen partiolaisten tarjoamalle WordPress-
pohjalle, joka on yksinkertainen ja helppo ottaa käyttöön. 

Uudet verkkosivut ovat päivitetty nykyaikaan, tämä tarkoittaa 
sitä, että verkkosivut toimivat sekä tietokoneella, puhelimella että 
tabletilla.
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X

Edellisen lehden ulkoasumestarin Rasmus Saveliuksen virhe on 
korjattava! Letkis on kastettu jo vuosisatojen alussa ja vuosi sitten 
kastettiin uusi ja mahtava Fusku, toisin kuin lehdessä 1/2021 väitettiin.

TOIMITUS HUOMAUTTAA
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Marraskuun ensimmäisenä 
viikonloppuna 5. ja 6. päivinä 
ärräpeeläiset osallistuivat 
ensiavun peruskurssille. 
Kurssin piti Ensiapukoulutus 
Apuva Päiviö Piesanen. 
Ensiapukurssilla harjoiteltiin 
eroa tajuttoman ja tajuissaan 
olevan henkilön hoitamisessa, 
onnettomuustilanteessa 
toimimista sekä perusensiapua 
kuten elvyttämistä ja haavojen 
sitomista. Kurssilla toteutettiin 
myös rastirata, jossa puolet 
osallistujista toimivat ensin 
hoidettavina ja toinen puoli 
hoiti heitä ensiapua vaativan 
tilanteen mukaisesti jonka 
jälkeen rooleja vaihdettiin. 

ÄRRÄPEELÄISET ENSIAPUKURSSILLA

Osallistujia kurssilla oli huikeat 14 henkilöä lippukunnan jäsenistä, joista 
suurin osa oli nuoria johtajia. Osalla oli aiempaa osaamista ensiavusta 
ja osalle asiat olivat uusia ja tuoreita. Kurssilta saatiin loistavia eväitä 
mm. retkiä ja leirejä varten, joissa voi sattua ja tapahtua! Ohessa kuva 
kurssilta yhdestä harjoitustilanteesta, rautaisten auttajien toiminnasta. 
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PELLE JA KEKE
LUKU 1, OSA 18

Mies pysähtyi tien reunaan. 
Aamunyön kajo alkoi jo hiipiä 
pimeyden keskelle. Poikien 
silmät erottivat tien vaaleampana 
kaistana tummaa metsää 
vasten. Etuoikealta pilkotti 
valoa; ehkä jonkun navetan tai 
ulkorakennuksen sisältä. Valo 
välillä hieman kirkastui, välillä 
himmeni, sammahteli ja syttyi taas 
uudestaan. Jotakin sen edessä siis 
liikkui.

Mies seisoi aivan hiljaa paikallaan, 
pojatkaan eivät uskaltaneet 
liikkua, tuskin edes hengähtää. 
He seisoivat paikallaan; kesken 
askeleen pysähtyneinä. Pelle laski 
varovasti ilmassa olevan jalkansa 
maahan, millimetri millimetriltä, 
kunnes oli varma, ettei jalan alta 
kuulunut mitään paljastavaa ääntä. 
Ikuisuudelta tuntuvan ajan jälkeen 
mies astui tien varren pusikon 
läpi tielle. Kuului, kuinka hänen 
kenkänsä rahisivat hiekkatiellä, 
kun hän suuntasi vasemmalle, 
kohti kaupunkia.

Kun askelten ääni hieman 
vaimeni, pojat vilkaisivat toisiaan.

-Mitäs me nyt tehdään? Se näkee 
ja kuulee meidät tolla tiellä? Pelle 
kuiskasi.

-Voidaan tietysti yrittää edetä 
täällä metsässä, pakko sille on 
antaa etumatkaa.

Pojat jatkoivat metsässä tien 
vieressä, onneksi sinne oli aikojen 
saatossa muodostunut polku. 
Mies jatkoi matkaansa kulkien 
aivan tien vasenta laitaa. Hän 
näytti olevan joka hetki valmiina 
hyppäämään ojan yli takaisin 
metsään ja pälyili jatkuvasti 
taakseen.

-Kaveri ei näytä kaipaavan muita 
liikkujia seurakseen, kuiskasi 
Keke.

-Joo, siltähän tuo näyttää. Jos tulis 
auto, se varmaan ois ojassa salama 
rähmällään.

-Tuskin, siellähän on kolkytsenttiä 
vettä.

Matka jatkui; mies tiellä, pojat 
metsässä.



14

REPOSTI 1/2022

RP

Noin parinkymmenen minuutin 
kuluttua alkoi takaapäin kuulua 
auton ääntä. Saman tien mies 
hyppäsi ojan yli metsän puolelle 
ja jäi paikoilleen odottamaan. 
Auto ajoi todella hitaasti, kuin 
etsien jotakin. Pojat näkivät, 
kuinka takasivuikkuna oli auki ja 
sieltä sojotti jotakin pahaenteisen 
mustaa.

-Onks sillä ase? Pelle kuiskasi ja 
kyyristyi männyn rungon taakse.

Juuri sillä hetkellä voimakas 
valokeila syttyi tuosta 

mustanpuhuvasta möykystä ja 
alkoi pyyhkiä tien vierustaa; ojia, 
metsää, puskia.

Pojat, ja poikien yllätykseksi 
myös mies, kyyristelivät hiiren 
hiljaa paikallaan metsän suojassa. 
Sitten auto pysähtyi. Näytti siltä, 
että melkein miehen kohdalle. 
Edestä nousi kaksi miestä ja hekin 
suuntasivat lamppunsa metsään, 
kumpikin omalle puolelleen. 
Jotakin tiellä puhuttiin, sitten 
siellä yhtäkkiä huudettiin jotain, 
kovaa….

Liity Repotuki ry:n jäseneksi!
Mikä? 
Repotuki ry, on lippukunnan kannatusyhdistys, joka toimii lippukunnan henkisenä ja aineel-
lisena tukena 
 
Mitä? 
Yhdistys on mm. toteuttanut lippukunnan 100-vuotishistoriakirjahankkeen ja lippukunnan 
ansioristijärjestelmän. hemmannut lippukunnalle klotiloja (uusi on paraikaa etsinnässä), 
remontoinut lippukunnan retkikämppä Haukkapirttiä sekä vuokrannut Vuoritsalosta alueen 
retkeilytoimintaa varten. 
 
Kenelle? 
Kaikille partiotoiminnan tukemisesta kiinnostuneille, mm. lasten vanhemmille, vanhoille 
partiolaisille jne. 
 
Miten mukaan? 
Ilmoittaudu Repotuki ryan puheenjohtaja Heikki Marjaselle, heikkimarjanen@kolumbus.fi, 
040 7092130 ja maksa vuoden 2021 jäsenmaksu alla olevien ohjeiden mukaan. 

Vuoden 2022 jäsenmaksu (vanhat ja uudet jäsenet voivat maksaa vuoden 2022 
jäsenmaksun oheisilla maksutiedoilla):
Saaja:  Repotuki ry.                                    Viitenumero:  20190

Tilinumero:  FI30 31311000 4128 86         Määrä:  30€ 
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TUKEA REIPPAILLE POJILLE
Reippaat Pojat ovat 
saaneet 2500€ avustuksen 
partiotoimintaan 
Odd Fellows 
lastenrahastosäätiöltä. 
Tuki tullaan käyttämään ensi 
kesän Finnjamboreen eli 
suurleiri Kajon leirimatkojen 
kustantamiseen. Mahdollisesti 

ylijäävää avustusta käytetään Haukkapirtin ylläpitoon.
Avustus luovutettiin lippukunnan hallituksen kokouksessa 5.4.2022. 
Markku Lambergin ja Juhani Lindholmin toimesta. Kuvassa avustusta 
vastaanottamassa lippukunnan hallituksesta Jonne Pesola, Antti Alanko 
ja Otto Haanperä.

Reippaat Pojat kiittävät ja kumartavat syvään!

Kiitoksia myös Jyväskylän Nuo-
risovaltuustolle, että saimme 
Haukkapirtille kauan toiveissa 
olleen uuden kiukaan vanhan 
tilalle. Uusi kiuas sai nimekseen 
”Sauna-Sorkkeli 6.0 Turbo 2022” 
Olemme hyvin kiitollisia, että 
saimme Nuvalta hankkeeseen 
rahaa. 
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REPOSTI RESEPTI

Tämän kerran RePostin resepti on entistäkin lihaisampi, nimittäin 
kyseessä on iskender kebab. Tämä
kebabannos on helppo valmistaa, eikä ainesosia tarvitse paljoa. 
Annokseen kuuluu kebab, pitaleivät,
jugurtti ja salaatti. Tämän voi valmistaa nuotiolla, joten valmistaminen 
myös leiriolosuhteissa on helppoa.
Tämä annos riittää neljälle isolle samoajalle.

Ainesosat

-1kg 17% naudan jauhelihaa
-n. 1dl korppujauhoja
-2-3 kananmunaa
-mausteita oman maun mukaan
-pitaleipiä oman maun mukaan
-turkkilainen jugurtti tai creme 
-fraiche
-valitsemasi salaattiaineksi
-foliota
-oma valinnaisia lisukkeita
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Valmistus

Aloitetaan valmistamalla kebab. 
Laita jauheliha, korppujauhot, 
kananmunat ja mausteet yhteen 
kulhoon.

Möyhennä liha ja muut, kunnes 
kaikki ovat sekoittuneet ja 
koostumus on kiinteämpi. On 
tärkeää, että liha
on mahdollisimman tiivistä.
 
Muotoile lihamöykky folion päälle 
noin 10cm paksuksi pötköksi 
siten, että se
pitää tiiviin koostumuksen. 

Kääri lihamöykky folioon ja 
puristele möykkyä niin, että se 
tiivistyy
entisestään. Laita pari kerrosta 
foliota ja sitten hiillokseen
lepäämään.

 Kebabin kannattaa antaa paistua
hiilloksessa noin tunti 
(paksuudesta riippuen) ja se 
kannattaa yrittää kääntää puolessa 
välissä. 

Kun kebab on valmistumassa 
voidaan pilkkoa pitaleivät ja 
valmistaa salaatti. 

Pitäleipää pitäisi olla
lautasella suunnilleen saman 
verran kuin kebabia. Pitäleivät 
pilkotaan pieniksi siivuiksi. 

Toimitus käytti salaattiin 
tomaattia, kurkkua ja 
jäävuorisalaattia, mutta voit 
itse valita millaisen salaatin 
teet lisukkeeksi. Pilko salaatin 
ainekset sopivan kokoisiksi ja laita 
lautaselle.

Kun kebab on valmista, nosta 
kebab hiillokselta, avaa folio 
varovasti ja ota kebab pois 
foliosta.

Sitten pilko kebabpötköstä 
pieniä siivuja. Voit käyttää esim. 
juustohöylää siivuttamiseen, jos 
haluaa tasapaksuja
siivuja. Toimitus käytti 
luonnollisesti puukkoa, kuten 
oikea partiolainen.

Pilkottuasi kebab suikaleet, on 
aika kasata oma annoksi maun 
mukaasi.

Bon appétit!
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ARKISTON PÖLYT
Tämänkertaisessa Arkiston pölyissä sukelletaan seitsemäntoista vuotta 
taaksepäin makkaroiden maailmaan. Silloinen toimitus vertaili eri 
valmistajien tuotoksia sekä malleja. Lue teksti, niin tiedät mitä lenkkiä 
kannattaa ottaa ensi reissulle mukaan. Maku on tuskin muuttunut 
minkään tuotteen kohdalla, joten arviot lienevät vieläkin ajankohtaisia.

(Reposti 2/2005)
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SUDUNURKKAUS
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REPOSTIN NAAMA
Kuka olet ja mitä teet?
Minä olen Mika Mäkelä 
Tiedekeskus Heurekasta Vantaalta. 
Olen Heurekassa innoittajana 
töissä. Toimenkuvani on hyvin 
laaja, pidämme koululaisille 
laboratorio-ohjelmaa, minua 
voi myös nähdä Heurekan 
näyttelyissä.

Mikä on koulutuksesi? Miten 
päädyit tiedemieheksi?
Koulutukseltani olen filosofian 
maisteri, fyysikko jos nyt 
tarkkoja ollaan. Monen reitin 
kautta kiinnostuin Heurekaan ja 
ylipäätään tieteeseen.

Työsi parhaat puolet 
Heurekassa?
Meillä on hirvittävän hauskaa, 
jonka voi huomata useimmiten 
meidän esityksistäkin. Loistavat 
työkaverit ja todella innostava ja 
innovatiivinen tiimi.

Mitä haluaisit tehdä 
tulevaisuudessa?
Jonkinlaisessa tiedekasvatus 
roolissa, tykkään esiintymisestä 
ja tällä hetkellä Heurekan tiede-
esitysten pitäminen on erittäin 
hauskaa.

Näin tiedemiehenä, happi vai 
hiilidioksidi?
Happi ihan vain siksi, koska ilman 
sitä en olisi täällä esiintymässä.

Markkinoi heurekaa yhdellä 
lauseella.
Tulkaa kaikki käymään 
Heurekassa, siellä on hirvittävän 
hauskaa ja siellä voi jotain 
oppiakin vahingossa.

Mitä haluat kysyä seuraavalta 
repostin naamalta? Ja mikä olisi 
sinun vastaus?
Mikä on lempi musiikkityylisi? 
Itse pidän hyvin laajasta 
musiikkityylistä.
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TULEVAT TAPAHTUMAT

20.11.  Lippukunnan syyskokous 
10.12.  Joulujuhla, johtajiston pikkujoulut 
10.1.  Viikkotoiminnan aloitus
20.3.  Lippukunnan kevätkokous
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Lippukunnanjohtaja  
Jani Jokinen 
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+358 50 5126031 
 

Ohjelmajohtaja 
Rasmus Savelius  
+358 45 2703310  

Pestijohtaja  
Ella Takkinen 
ella.takkinen@partio.fi 
+358 45 1125566 

Talouspäällikkö 
Eetu Kallio 
+358 50 5738409

 

Viestintäpäällikkö 
Otto Haanperä 
Ottohoo@outlook.com 
+358 40 4115002 

Turva-aikuinen 
Malla Eira  
+358 40 9106051 

Samoajaosastonjohtaja  
Jonne Pesola 
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Perhepartio-osastonjohtaja 
Meri Lotta 
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Antti Alanko 
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