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1. Lippukunnanjohtajan sana

Partio täytti sata vuotta ja juhlallisuuksiin osallistuttiin myös Nousiaisista. Suurjuhla Tampereella
viime kesänä oli hieno ja onnistunut tapahtuma. Lippukunnastamme Suurjuhlaan osallistui reilu
parikymmentä partiolaista. Sudenpentujen vuoden kohokohta oli kesäkuun alussa sudenpentujen
perinteinen piirileiri Tammileiri “Kolkkametsä”. Leirillä koettiin ja nähtiin partion historiaa ja vanhoja
tapoja. Harmi oli että lippukunnnan lapinvaellusta ei päästy toteuttamaan kun osallistujia ilmoittautui
niin vähän.
Viiden lippukunnanjohtaja vuoden aikana on lippukunnassamme ehtinyt tapahtua paljon.
Yhteensä yhdeksän vuoden aikana lippukunnan hallituksessa ehtii tehdä niin paljon että nälkä
asioiden kehittämiseen ja tekemiseenkin on loppunut. Nyt onkin erinoimainen aika vaihtaa
vetovastuuta ja heittää lippukunnassa niin sanotusti pienenpää silmään ja tarttua uusin ottein
toimeen. Lippukunnanjohtajana toimiminen on ollut erittäin antoisaa ja mielenkiintoista. Toivonkin
että tulevaisuudessa nuoremmatkin johtajat tarttuvat innolla tähän pestiin. Lippukunnanjohtajana
pääsee näkemään lippukunnan toiminnan hienolta näköalapaikalta.
Kuluvana vuonna on tulossa jälleen perinteinen kesäleiri ja toiminta muutenkin on partioliikkeen
juhlavuoden humun jälkeen taas mukavan tavallista. Vartio-osaston kehittämiseen pitää muistaa
kuluvana vuonna laittaa paukkuja ja hyvänä tavoitteena on saada kaikkien vartioiden toiminta jälleen
noustelaiseen tyyliin erinomaiselle tasolle. Kuluva vuosi on myös lippukunnan 45 toimintavuosi
ja sitäkin on syytä muistaa juhlistaa. Ainakin kesäleirin ohjelmaa suunnitellessa tämän voisi pitää
mielessä.
Näihin kansiin olemme hallituksen kanssa jälleen koonneet tilastot ja tapahtumat viime vuodesta.
Jälleen voi todeta menneen vuoden olleen menestys. Toiminnantäyteisestä vuodesta haluan kiittää
kaikkia lippukuntalaisiamme, heidän vanhempiaan, kuntaa, seurakuntaa, yrityksiä, Raittiusyhdistystä
ja Tukiyhdistystä sekä kaikkia muita yhteistyötahoja ja kumppaneita. Tarjoamalla edellytykset ja
tukea toiminnallemme olemme jälleen yhdessä onnistuneet järjestämään useita erilaisia tapahtumia
ja nostattamaan onnistumisen ilon usean nuoren ja nuoren aikuisen kasvoille.

Aleksi Heikkilä
Lippukunnanjohtaja

Lippukunnanjohtajan sana 2007

2. Toimintakertomus vuodelta 2007
Päättynyt vuosi oli Nousiaisten Henrikin Lippukunnan 45. toimintavuosi. Kesälle suunniteltu koko
lippukkunnan lapinvaellus peruutettiin osannottajapulan vuoksi. Syksyllä annettiin lupauksia osastojen omilla retkillä.
Vuoden aikana jäsenmäärä on pysytellyt sadanviidenkymmenen yläpuolella. Kertomusvuoden
lopussa lippukunnassa oli kolme sudenpentulaumaa, kuusi vartiota ja yksi vaeltajaryhmä.

2.1 Jäsenistö ja johtajisto

Vuoden aikana Lippukuntaan liittyi 27 uutta jäsentä. Poistumaa oli jonkin verran ja vuoden lopussa
Lippukunnassa oli 158 jäsentä, joista naispuolisia 77 ja miespuolisia 81.

Tilasto jäsenmääristä 1997 - 2007

2.1.1Lippukunnan toimihenkilöt
Lippukunnan hallitus:
Lippukunnanjohtaja Aleksi Heikkilä
Apulaislippukunnanjohtaja Kirsi-Marja Rytsälä
Sihteeri Henna Hiltunen
Rahastonhoitaja Salla Aavikko
Akela eli sudenpentuosaston johtaja Noora Jaakkola
Sampo eli vartio-osaston johtaja Olli Jylhä
Waltermanni eli vaeltajaosaston johtaja Noora Jalonen
Lippukunnan hallitus kokoontui vuoden aikana 3 kertaa.
Johtajaneuvostoon kuului hallituksen lisäksi myös muita johtajia,
yhteensä noin 25. Se kokoontui vuoden aikana 9 kertaa.
Kalustonhoitajana toimi Jan-Miikkael Rytsälä. Koulutusvastaavan pestiä hoiti Henna Hiltunen.
Tilintarkastajina toimivat Kalle Heikkilä ja Seppo Äijälä.
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2.1.2 Lippukuntalaiset piirissä ja järjestössä
Samuli Bergman toimi Suomen Partiolaiset ry:n varapuheenjohtajana.
Aleksi Heikkilä toimi Varsinais-Suomen Partiopiirin piirinhallituksessa.
Heli Lehto oli Turun Partiolaiset ry:n kesäleirien ohjaajana.

2.2 Ikäkausitoiminta
Laumat ja vartiot ovat käyttäneet
Suomen Partiolaiset - Finlands Scouter r.y./r.f:n maapartio-ohjelmaa.

2.2.1 Kevät
Keväällä lippukunnassa toimi 41 sudenpentua ja 8 laumanjohtajaa.
Lauma:

Sudenpentuja:

Myrskylinnut
19 poikaa
		
Pikkupossut
11 tyttöä
		
Oravat
11 poikaa

Johtajat:

Salla Aavikko, Meeri Blomberg, Tuulikki
Taimela
Siiri Jaakkola, Jonna Nurmi, Jenna
Ruusunen
Henna Hiltunen, Noora Jalonen

Keväällä lippukunnassa oli 39 vartiolaista ja 13 vartionjohtajaa.
Vartiot:

7 kääpiötä
Kurret
Kilpparit
Kukkulan Kuninkaat
Eräjormat
Ampparit

Vartiolaisia:

7 poikaa
4 tyttöä
4 tyttöä
8 poikaa
7 poikaa
9 tyttöä

Johtajat:

Antti Auranen, Arttu Kuusisto
Heini Ahde, Hanna Saarinen
Saara Jansson, Ilona Jylhä
Jesse Ruusunen, Jan-Miikkael Rytsälä
Kimmo Suominen, Reko Laine
Laura Kallio, Essi Laine, Anniina Rand

Vaeltajia oli lippukunnassa keväällä kuusitoista.

2.2.2 Syksy
Vuoden lopussa laumoissa oli 30 sudenpentua ja 8 johtajaa
Lauma:

Sudenpentuja:

Johtajat:

Vartiot:

Vartiolaisia:

Johtajat:

Väripalikat
13 tyttöä
Siiri Jaakkola, Jonna Nurmi, Tuulikki Taimela
Oravat
5 tyttöä
Henna Hiltunen, Noora Jalonen
Myrskylinnut
12 poikaa
Satu Leppänen, Heini Ahde, Ida-Lotta
		
Troberg
Vuoden lopussa vartioissa oli 42 vartiolaista ja 13 johtajaa.
Vadelmat
10 tyttöä
Humppasudet
8 poikaa
Kauhukakarat
3 tyttöä
Eräjormat
7 poikaa
Einarit
5 poikaa
		
Ampparit
9 tyttöä

Laura Kallio, Meeri Blomberg
Antti Auranen, Arttu Kuusisto
Jenna Ruusunen, Essi Asikainen
Kimmo Suominen, Reko Laine
Teemu Ketola, Jaakko Översti, Lauri
Laaksonen
Essi Laine, Anniina Rand

Viikoittain kokoontuvassa vaeltajaryhmässä oli vuoden päättyessä kahdeksan vaeltajaa ja kolme
johtajaa. Lisäksi vaeltajatoimintaan osallistui muita lippukunnan johtajia.
Lippukunnassa oli viikoittain kokoontuvia ryhmiä vuoden päättyessä kymmenen. Näissä toimi
yhteensä 103 henkilöä. Lisäksi aktiivisessa toiminnassa oli mukana 4 johtajaa, joten yhteensä
viikoittaisessa toiminnassa oli mukana yhteensä 107 henkilöä.
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2.2.3 Merkit
Vartioikäisistä I-luokan suoritti 9 vartiolaista. Kuluneena vuonna ei riihitetty
III-luokan eikä II-luokan merkkejä.
Sudenpentujen pikkuhukkamerkkejä myönnettiin 21, hukkamerkkejä 13 ja susimerkkejä 7 kappaletta.
Erilaisia taitomerkkejä on suoritettu vuoden aikana runsaasti:

VARTIOLAISET:
Taitomerkki
Hätäensiapu
Sisu
Tulentekijä
Nuotiomestari
Leipuri

kpl
7
10
15
6
10

Yhteensä:

48

SUDENPENNUT:
Taitomerkki
Eläin
Maailma

kpl
16
24

Yhteensä:

40

2.3 Koulutus
Muonittajakurssille 30.3.-1.4. Sauvon Ahtelassa osallistuivat Henna Hiltunen ja Noora Jalonen
Hygieniapassisuoritukseen 1.4. Aninkaistenkoululla osallistuivat Saara Jansson ja Ilona Jylhä.
EA I kurssille 27.-28.10. Partiotoimistolla osallistuivat Essi Laine ja Laura Kallio.
Laumanjohtajan peruskurssille 4.3. ja 16.-18.3. osallistuivat Siiri Jaakkola, Jonna Nurmi ja
Jenna Ruusunen.
Vj-vihjepäiville 18.3. osallituivat Saara Jansson ja Ilona Jylhä.
Vj- jatkokurssille 23.-25.3. ja 20.-22.4. osallistuivat Saara Jansson ja Ilona Jylhä.
Leikkikurssille 16.-18.10. osallistuivat Laura Kallio ja Essi Laine.
Partiojohtajakurssin III 11.-13.5. ja 31.8-2.9. suorittivat Sanna Hiltunen ja Olli Jylhä.
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2.4 Retket ja leirit
Sudenpentuosasto järjesti vuoden aikana kaksi retkeä: yhden keväällä ja yhden syksyllä. Kevään
retki “Puhveli Billin jalanjäljillä” järjestettiin Noora Jaakkolan johdolla Vehmaan Hopearannassa
11-12. toukokuuta. Retkelle osallistui 26 sudenpentua ja 13 johtajaa. Syksyn retki “Matka maailmanympäri 23 tunnissa” järjestettiin Taivassalon Mansikkakarissa 26.-27.10. Retken johtajana
toimi Noora Jaakkola. Sudenpentuja leirille osallistui 24 ja johtajia 15.
Vartio-osasto järjesti myös kaksi retkeä. Kevään retki retkeiltiin 27.-29.4. Korsvuorella Olli Jylhän
johdolla. Syksyn retki järjestettiin 16.-18.11. Askaisten Pikisaaressa Essi Laineen johdolla.
Vartioiden retkiä tehtiin vuoden aikana useita. Vartiot tekivät yhteensä 6 retkeä ja retkivuorokausia
näistä kertyi 205. Vartiot retkeilivät seuraavasti:
kevät:
syksy:

24.-25.3. Ampparit
13.-15.4. Kilpparit
5.-7.10. Ampparit
12.-14.10. Einarit
9.-10.11. Vadelmat
30.11.-2.12. Kauhukakarat

Leijankorven alueen yhteinen talviretki hiihtolomaviikolla Paattisten Pamauksen majalla. Retkelle
osallistui 5 lippukuntalaista.
Varsinais-Suomen Partiopiirin sudenpentujen piirileiri Tammileiriile 14.-17.6. osallistui 24 sudenpentua ja 9 johtajaa. Järjestelytehtävissä olivat mukana lisäksi Matti Kreivilä ja Aleksi Heikkilä.
Kaikkiaan retkistä ja leireistä kertyi henkilöretkivuorokausia 654.
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2.5 Kilpailut
Varsinais-Suomen partiopiirin kevään partiotaitokisoihin 14.4. osallistui Ampparit vartio.
Syyskisoihin Loimaalla 15.16.9. osallistui Siiri Jaakkola, Essi Asikainen, Meeri Blomberg ja Jenna
Ruusunen

2.6 Muut tapahtumat
Vuosikokous pidettiin 4. maaliskuuta Vanhassa pappilassa.
Sudenpennuille ja heidän vanhemmilleen järjestettiin Tammileiri infotilaisuus
seurakuntatalolla 7.maaliskuuta.
Piirin kevätparaatiin osallistuttiin 6. toukokuuta.
Suomen Partiolaisten Suurjuhlaan Tampereella 9.-10.6. osallistui 21 lippukuntalaista.
Varainkeruutalkoina lippukuntalaiset myivät kesäteatterilippuja Turun Vartiovuoren kesäteatteriin.
Näytös oli 30. heinäkuuta.
Nousten Markkinoilla 18. elokuuta lippukuntamme paistoi jälleen maittavia lettuja. Markkinoiden
vastuuhenkilönä toimi Aleksi Heikkilä.
Lippukunnan syyskauden avajaiset pidettiin Nousiaisten seurakuntatalon pihapiirissä 20.8.
Lippukuntapäiville Loimaalla 8. syyskuuta osallistui Henna Hiltunen. Aleksi Heikkilä oli järjestämässä
tapahtumaa.
Leijankorven alueen järjestämät vartiojohtajien ja laumanjohtajien vihjepäivien 29.9. toteutukseen osallistui 8 johtajaa.
Veteraanien joululehteä oli myymässä kaksi vartiota.
Adventtikalenterien myyntiasiamiehenä toimi Noora Jalonen ja kalentereja myytiin 349.
Joulujuhla ja kaudenpäätös pidettiin seurakuntakodissa 13.12.2007.
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2.7 Vanhempainneuvosto ja tukiyhdistys
Vanhempainneuvosto koostuu partiolaisten vanhemmista. Kuluvana vuonna varsinaista toimintaa
ei ole ollut.
Lippukunnan toimintaa tukee marraskuussa 1995 perustettu Nousiaisten Partiotoiminnan Tuki ry,
jonka osana myös vanhempainneuvosto toimii. Tukiyhdistyksen hallituksessa on Lippukunnan
johtajiston jäseniä ja lippukuntalaisten vanhempia, puheenjohtajana on toiminut Jaakko Kallio.

2.8 Huomionosoitukset
Piirin kevätparaatin yhteydessä jaettiin seuraavat ansiomerkit:
Collanin solki				
Louhisudensolki			
SP:n pronssinen ansiomitalli 		

Noora Jaakkola
Saara Jansson
Aleksi Heikkilä

SP:n pronssinen ansiomitali
Louhisuden solki

Collanin solki
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2.9 Talous

Menot 2007

Talouden osalta vuosi 2007 poikkeaa edellisistä vuosista paljonkin johtuen siitä että emme
järjestäneet kesällä suunniteltua vaellusta. Normaali vuotena retki- ja leiritoiminnankulut ovat
reilusti yli puolet lippukunnan menoista.
Hankimme lisäksi kertaostolla ison määrän mm. kuntatunnuksia ja huiveja joka selittää
toimintatarvikekulujen suurta osuutta. Hallintokulujen määrä on noussut jonkin verran johtuen
lähinnä postikulujen noususta.
Kokonaisuudessaan lippukunnan menoista noin puolet menee varsinaisen partiotoiminnan, eli
retkien, koulutuksen ja kilpailutoiminnan tarjoamiseen jopa ilman suurinta tapahtumaa ja menojen
aiheuttajaa, eli kesäleiriä.
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Tulot 2007

Lippukunnan tulotkin vuonna 2007 ovat varsin erilaiset mihin olemme tottuneet. Leirimaksujen osuus
on vain yhdeksän prosenttia kun se ns. normaalivuotena on n. 30 prosenttia. Tässä leirimaksuja
on syntynyt vain sudenpentujen Tammileiristä. Tavallisena vuotena retki- ja leirimaksut kattavat
lippukunnan toiminnan tuloista yli 60 prosenttia.
Liittymismaksujen tulot ovat vuoden 2007 osalta samaa luokkaa kuin edellisinä vuosina.
Lippukuntaamme liittyy n. 30 uutta jäsentä joka vuosi. Liittymismaksu on siis maksu joka kerätään
lippukuntalaisilta vain kerran heidän liittyessään lippukuntaamme. Tällä maksulla katamme jokaisen
lippukuntalaisen alkutaipaleen kuluja, kuten huivin, merkit ja suorituskirjan.
Avustusten osuus näyttää vuoden 2007 osalta todella suurelta. Tavallisena vuotena avustukset
muodostavat n. 30 prosenttia lippukunnan tuloista. Kesäleirimaksujen puuttuminen nostaa nyt
avustusten osuuden hieman yli puoleen.
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2.10 Korsvuori
Nousiaisten Partiotoiminan Tuki ry on vuokrannut Nousiaisten Raittiusyhdistykseltä Korsvuorelta
alueen partiolaisten retkeilykäyttöön. Alueesta on allekirjoitettu vuokrasopimus vuonna 2001
viideksikymmeneksi vuodeksi. Alueelle on jo rakennettu mm. kiintolaavu nuotiopaikkoineen ja wc.
Lisäksi on rakennettu tie Korsvuoren huipulle ja raivattu paikka kämpälle.
Lions Ladyt kävivät tutustumassa Korsvuorelle 26.4. ja pitivät samalla oman kokouksensa. Aluetta
esittelemässä oli Aleksi Heikkilä
Vuoden aikana kämpän seinät koolattiin ja parvi viimeisteltiin. Ikkunat ja ovet asennettiin ja
pielilaudat maalattiin ja asennettiin. Lisäksi kämpän ympäristöä siivottiin ja siistittiin. Myös Laavun
ympäristöä parannettiin ja jyrkänteen juurella tehtiin jonkin verran metsätöitä.
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3 . Toimintasuunnitelma vuodelle 2008
Tuleva vuosi on lippukunnan 46. toimintavuosi. Vuoden aikana keskitymme erityisesti kehittämään
vartio-osaston toimintaa entisestään ja yksi vuoden kohokohdista on lippukunnan yhteinen
kesäleiri.
Jäsenistö ja johtajisto
Lippukunnan jäsenmäärä on noin 160. Uusien jäsenten ottamista vaikeuttaa pula laumanjohtajista.
Vuonna 2008 pyrimme edelleen kehittämään lippukunnan toimintaa siten, että poikavartionjohtajat ja
vartiolaiset pysyisivät mukana toiminnassa nykyistä pidempään. Tämän tavoitteen onnistumisessa
vaeltajatoiminnalla on tärkeä merkitys.
Vaeltajaryhmän aktiivisella viikoittaisella toiminnalla koulutetaan nuoria partiolaisia ja vastaaloittaneita johtajia. Vaeltajatoimintaan pyritään saamaan mukaan entistä enemmän muitakin
johtajia järjestämällä monipuolista ohjelmaa koko johtajistolle (mm. kiipeily, kanoottivaellus ja
muut johtajatapahtumat). Vaeltajaryhmällä on tärkeä rooli johtajiston yhteishengen ylläpitäjänä ja
eri ikäisten johtajien kohtauspaikkana.
Johtajisto pyritään pitämään aktiivisena sopivan tehtäväjaon avulla. Vartioiden ja laumojen
toimintaa sekä niiden johtajia pyritään tukemaan aktiivisesti toimivalla vartionjohtajaneuvostolla
ja laumanjohtajaneuvostolla. Tavoitteena on pitää lippukunnan johtajiston määrä riittävän suurena
jäsenmäärään nähden.
Toimintayksiköt
Sudenpentulaumoja lippukunnassa on kevätkaudella kolme. Mahdollisesta laumanjohtajapulasta
huolimatta tavoitteena on, että jokaisella laumalla on vähintään kaksi johtajaa. Laumanjohtajien
koulutukseen panostetaan tarpeen sekä halukkuuden mukaan. Vuoden 2008 aikana pyrimme
panostamaan laumanjohtajatilanteen parantamiseen.
Lippukunnassa toimii kevätkaudella kuusi vartiota. Syyskaudella perustetaan tarpeen vaatiessa
uusi vartio sudenpennuista tuleville tytöille ja pojille. Vartionjohtajia koulutamme nykyiseen tapaan
lippukuntamme järjestämällä Leijankorven alueen yhteisellä vartionjohtajakurssilla.
Lippukunnan vaeltajaryhmä kokoontuu kerran viikossa. Vaeltajaryhmään otetaan mukaan aina
vartio ikäkauden päättäneet partiolaiset.
Kurssit ja koulutustoiminta
Ikäkausikoulutus:
Vartionjohtajia ja laumanjohtajia opastetaan jatkuvasti kuukausittaisissa vartionjohtaja- ja
laumanjohtajaneuvostoissa. Vartion- ja laumanjohtajia koulutetaan edelleen halukkuuden ja tarpeen
mukaan. Koulutuksen tavoitteena on huolehtia, että jokaisella vartiolaisella ja sudenpennulla on
mahdollisuus osallistua sopivan kokoisen vartion tai lauman laadukkaaseen toimintaan.
Osastonjohtajille tarjotaan mahdollisuus osallistua heille suunnattuun koulutukseen.
Yleinen johtajakoulutus:
Johtajakoulutuksen tavoitteena on huolehtia, että lippukunnassa on riittävästi aktiivisia partiojohtajia,
jotka ylläpitävät lippukunnan toimintaa. He hoitavat monenlaisia tehtäviä toimiessaan mm.
tapahtumien vastuullisina järjestelijöinä, laumanjohtajina, osastojen johtajina tai lippukunnan
hallituksessa. Vuoden aikana pyritään jälleen kouluttamaan uusia partiojohtajia.
Muu taitokoulutus:
Koulutuksen tavoitteena on tarjota vaeltajille ja johtajille mahdollisuuksia itsensä kehittämiseen
sekä uusien (esim. retkeilyssä tarvittavien) taitojen hankkimiseen.
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Ikäkausitoiminta
Sudenpentulaumoissa ja vartioissa jatketaan Suomen Partiolaisten ohjelman käyttämistä. Toimintaa
niin laumoissa kuin vartioissakin tullaan suuntaamaan eräpainotteisempaan suuntaan.
Retket ja leirit
Sudenpentuosasto:
Keväällä järjestetään yöretki telttamajoituksella. Myös syyskaudella järjestetään yöretki.
Vartio-osasto:
Syys- ja kevätkaudella vartio-osasto järjestää yöretken. Vartioita kannustetaan retkeilemään myös
keskenään.
Riihitys eli kunkin luokkasuorituksen taidonnäyte tullaan järjestämään vuoden aikana.
Vaeltajaosasto:
Osasto tekee johtajahuollollisia retkiä viime vuosien tapaan. Muita aktiviteetteja järjestetään osaston
oman toimintasuunnitelman mukaan.
Kesäleiri:
Kesällä järjestetään koko lippukunnan yhteinen kesäleiri.

Kilpailut
Toimintakilpailulla kannustetaan vartioita ja laumoja aktiiviseen viikkotoimintaan sekä retkeilyn.
Lisäksi vartioita rohkaistaan osallistumaan partiotaitokisoihin.
Lippukuntalehti Henriikka
Henriikka pyritään julkaisemaan vähintään kahdesti vuodessa. Lehden julkaisemisella halutaan
korostaa lippukuntalaisten yhteenkuuluvuutta, lisätä toiminnan näkyvyyttä sekä parantaa
tiedonkulkua sidosryhmiin.
Lippukunnan verkkosivut
Vuoden aikana pyrimme ottamaan verkkosivut aktiiviseen käyttöön ja tuomaan niitä tutuksi
lippukuntalaisille ja heidän vanhemmilleen.
Kämppäprojekti
Tukiyhdistys on vuokrannut Nousiaisten Raittiusyhdistykseltä vajaan viiden hehtaarin laajuisen maaalueen 50 vuodeksi oman kämpän rakentamista varten. Tulevana vuonna pyritään järjestämään
viralliset Korsvuoren kämpän avajaiset.
Muuta
- Partiokirkko ja paraatiharjoitukset järjestetään huhtikuussa.
- Varsinais-Suomen Partiopiirin kevätparaatiin pyritään saamaan entistä aktiivisempi osanotto.
Tavoitteena on jälleen sarjamme mestaruus.
- Vaeltajat kunnostavat Varsinais-Suomen Partiopiirin kämppää tarpeen ja mahdollisuuksien
mukaan.
- Syyskauden alkuvaiheessa pidetään syyskirkko, jonka yhteydessä lupauksenantotilaisuus.
- Yhteydenpitoa jäsenten vanhempiin ja muihin sidosryhmiin pyritään tiivistämään.
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Lippukunnanjohtaja		

Kirsi-Marja Rytsälä

Apulaislippukunnanjohtaja

Saara Jansson

Sihteeri				

Mariaana Vuoriluoto

Rahastonhoitaja		

Salla Aavikko

Sampo				

Henna Hiltunen

Akela				

Noora Jaakkola

Waltermanni			

Noora Jalonen

Hallitus 2008

KOKOONTUMISAJAT
		

LAUMAT

		
		

Myrskylinnut
(Pojat -98, -99, -00)		

To 17.00-18.00

		
		

Oravat
(Tytöt -98, -99)			

Ke 17.30-18.30

		
		

Väripalikat
(Tytöt -00)			

Ke 18.00-19.00

		

VARTIOT

		
		

Einarit
(Pojat -97)			

Ti 19.00-20.00

		
		

Vadelmat
(Tytöt -97)			

Ma 18.30-19.30

		
		

Humppasudet
(Pojat -96)			

To 18.30-20.00

		
		

Kauhukakarat
(Tytöt -96)			

Ti 16.30-17.30

		
		

Eräjormat
(Pojat -95)			

Ma 19.30-20.30

		
		

Ampparit
(Tytöt -95)			

Ma 17.30-19.00

		

VAELTAJAT

		

Vaeltajat			

Ke 19.00-20.30

