
K Y N T T I L Ä K O K O U K S E T 
Hei sudenpentu ja seikkailija, 
Viikolla  48  (27.-30.11.)  tehdään kokouksissa kynttilöitä. Laitathan päällesi sellaiset vaatteet 
ja  ulkokengät,  joiden  sotkeutuminen ei haittaa. Mukaan voi ottaa oman essun! 

Kynttilöitä  tehdään  Länsikolossa omien  johtajien johdolla. Yhteisen kokoustilan vuoksi 
joidenkin  ryhmien  kokousajat saattavat  poiketa totutusta. Olethan ajoissa paikalla, jotta 
kynttilöiden  teko  päästään  aloittamaan yhdessä! 

Viikolla 48 laumojen ja joukkueiden kokousajat ovat: 
Sudenpennut:                                            Seikkailijat: 

Leijonat:  maanantai 17:15-18:15              Orion: maanantai 18:15-19:15 

Antiloopit:  tiistai  17:15-18:15                    Pegasus: tiistai 18:15-19:15  

Kirahvit  :  keskiviikko 17:15-18:15             Kassiopeia: tiistai 19:15-20:15  

Krokotiilit:  torstai  17:15-18:15                 Taurus: keskiviikko 19:15-20:15 

                                                                   Sirius: torstai 18:15-19:15 

                                                                   Lyyra: keskiviikko 18:15-19:15   

 


