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Tässä tiedotteessa tärkeää tietoa ELLIn 
toiminnasta! 
 

1. Toimintakalenteri huhti-syys 2017  
2. KITT 27.4. 
3. Talkootöitä tarjolla! 
4. ELLIn kesägrillaus 5.6. 
5. Pinkki 

 
Toimintakalenteri huhti-syys 2017 
 

● KITT (Loupa) 27.4. 
● Sepeli (Mekä) 17.5. 
● HeviROK 25.5. 
● Kesägrillaus 5.6. 
● ROK 

○ Metsäviikonloppu 25.-27.8. 
○ Kämppäviikonloppu 13.-15.10. 

● KITT (HaHa) syyskuussa 
● Pinkki 1.10. 
● Espoonlahden Rynnistys 7.-8.10. 
● Johtajahuolto 27.-29.10. 
● Sepeli (Kava) marraskuussa 
● Itsenäisyyspäivän juhlallisuudet 

(Loupa) 6.12. 
● Joulusauna 7.12. 

 
KITT 27.4.  
 
Hei kaikki ELLI:n tarpojat ja tarpojajohtajat! 
 
Vappu-KITT lähestyy ja ilmo on jo avautunut. 
Tapahtuma sijoittuu 27.4 Suur-Soukan 
alueelle ja kestää noin 3-4h. Luvassa on siis 
hauska lyhyt vappuhenkinen ja rento 
partiokilpailu, joka huipentuu maalissa 
pidettäviin vappukesteihin. Kyseessä siis ei 
ole kaikista vakavin kilpailu, mutta voittajille 
on silti luvassa palkinnot :). Jos haluat 
mukaan mahtavaan, hauskaan ja 
ikimuistoiseen Vappu-KITT tapahtumaan, 
ilmoita vartiosi mukaan tässä tiedostossa 

olevan linkin avulla. 
Ilmo sulkeutuu 21.4 
ja jälki-ilmoa ei pidetä. Muista siis 
ilmoittautua ajoissa :). Osallistumismaksu 
per. vartio on 10€. Tämä summa maksetaan 
Loupan tilille FI32 1112 3000 3155 79 ja 
maksettaessa lisää viestikenttään ([insert 
vartion nimi], Vappu-KITT). Viimeinen 
maksupäivä on 21.4 viimeisen ilmopäivän 
yhteydessä. Ilmoittautumisen jälkeen 
tapahtumaan ilmoittautuneet vartiot saavat 
lisää ja tarkempaa tietoa tapahtumasta. 
Ilmoittaudu täältä-> 
https://docs.google.com/forms/d/1tV7fqexu
4KbkK-F7YAEFn7b4t4hkEiRVhLZebEdT8FE 
 
Terveisin Reko Andersen Loupan Karhun 
Kaatajista 
Kysymykset: reko.andersen@gmail.com 
 

 
 
Talkootöitä tarjolla 
 
Ellin varainkeruu omaa kämppää varten 
jatkuu tänäkin vuonna! 
Nyt olemme ilmoittautuneet piirin 
sähköpostilistalle, jolta tarjotaan ajoittain 
talkootöitä. Hommat saadakseen pitää toimia 
nopeasti! Jos mahdollista, listattaisiin kevään 
aikana joukko innokkaita elliläisiä 
talkooduunareita. Listalle ilmoittautuminen 
ei sido mihinkään, mutta silloin voisimme 
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helpommin olla yhteyksissä mahdollisiin 
tyyppeihin, saada äkkiä kasaan alustavan 
porukan ja ilmoittautua vapaaehtoisiksi 
talkoisiin! 
 
Laita viestillä nimesi, lippukuntasi, 
puhelinnumerosi ja sähköpostisi osoitteeseen 
hannamari.haikonen@gmail.com jos 
innostuit! 
 
ELLI grillaa! 
 
Ellin perinteinen johtajien kesägrillaus* 

järjestetään tänä vuonna maanantaina 

5.6.2017  tutussa paikassa Ellin varastolla 

osoitteessa Soukan rantatie 74. Jos siinä 

vaikka klo 17 aloteltais. Ilmoittautuminen 

3.6.2017 postikortilla Mekän Joonakselle 

(myös whatsupp, tekstari, soitto, facebook ja 

sähköposti osoitteeseen 

peltonen.joonas@gmail.com käy). 

Ilmoittautuminen lähinnä mahdollisten 

allergioiden vuoksi ja siksi, että tietää vähän 

kuinka paljon hommataan yliajettua peuraa 

grilliin. Kaikki joukolla paikalle! 

 

*saattaa sisältää varaston siivousta ja järjestelyä 

 

Pinkki 2017 
 
Perinteinen EPT:n sudenpentukilpailu   
Pinkki on tänä vuonna Ellin     
järjestelyvastuulla. Kilpailun teema, nimi ja     
kisapaikka julkaistaan kevään aikana,    
mutta kilpailun ajankohta on jo tiedossa.      
Varaa siis kalenteristasi sunnuntai 1.10. ja      
lähde mukaan seikkailuun tekijänä tai     
saattajana. Mikäli haluat osallistua Pinkin     
tekemiseen, niin ota yhteyttä    
kiinnostamasi osa-alueen päällikköön.   
Kisatoimikunta kaipaa joukkoonsa vielä    
mahdollista ratamestaria, tiedustelut   
kilpailunjohtajalta  
 
Kisanjohtaja 
Iiro Lehtiniemi 
 iiro.lehtiniemi(at)aalto.fi,  
0400 510 224 

 
HUOM! 
Pinkki on tarkoitettu sudenpentujen lisäksi     
myös ensimmäisen syksyn seikkailijoille! 
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