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Hallitus
Annukka Debenjak (pj)
Heidi Ojala (sihteeri)
Katri Koistinen
Sara Veltheim
Larri Myllymäki
Suvi Laitinen

Ryhmät
Sudenpennut
Susi-Lauma, ma 16.4518.00
Lohikäärmeentassut, ma
18-19
Talitintit, ke 17.3018.30

Tarpojat
Liito-Oravat, ma 16.30-18

Seikkailijat
Ketut, to 17.45-19.00

Vaeltajat
Entit

Samoajat
Palikkalampaat
Kisaryhmä, joka toinen ma
18.15-20
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Päähöpinät
Talvi on edennyt pitkälle
ja uudelleentuotantoon
päässyt lippukuntalehti
Korpikäppyrä toiseen
numeroonsa asti. Tätä lehteä
kootessa muutamahenkinen
toimitustiimimme pääsi
pohtimaan mieleenpainuvimpia
retkimuistojaan.
”Mieleenpainuvin” ei
tietenkään suinkaan aina
tarkoita mukavinta, ja usein
mieleen jäävien kokemusten
joukossa onkin monen moista
eksymistä, kastumista ja
muuta kommellusta.

vuotanutta vettä… Toisaalta
monella voi olla takanaan
myös hulppeita ja hienoja
kokemuksia: unelmaretkiä,
ulkomaanmatkoja, siistejä
temppuja…
Partio on kuitenkin mielekästä
ja mainiota puuhaa myös
ilman äärikokemuksia.
Tähänkin numeroon koottujen
muistojen taustalla on
lopulta melko yksinkertaisia
asioita, mistä huolimatta ne
silti ovat erityisiä. Mukavaa
tunnelmaa, kivaa porukkaa,
hauskoja nimiä… Aina ei
tarvita superjuttuja luomaan
tärkeitä partiomuistoja, ja
vuosien jälkeen mieleen voi
jäädä sellaisiakin asioita, joita
ei juuri siinä hetkessä edes
ajattele erityisen erityisiksi.

Mieleen on unohtumattomasti
saattanut ohessa
mainittujen asioiden
lisäksi jäädä esimerkiksi
veden täyttämä rinkka ja
myrtynyt mieli kolmatta
päivää putkeen jatkuneessa
kaatosade-haikissa,
eksymiset ja epätoivoiset
neuvonkysymisyritykset
kuivassa kesähelteessä,
herääminen aamuyöstä
noin ämpärilliseen teltan
katon läpi äkkiarvaamatta

Mukavaa partiotalvea
ja -kevättä kaikille
lippukuntalaisille (ja miksei
muillekin) sekä hauskoja
hetkiä ja avointa mieltä
kaikenlaisten aktiviteettien
parissa.
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Toimittajaesittely
Ainetta ei synny tyhjästä (Massan säilyvyyslaki), ja
tämä luonnonlaki pätee myös lippukuntalehtiin. KakkosKorpikäppyrän taustalla onkin innokas ja monilahjakas
tekijätiimi joka ei ole säästellyt hikeä, verta tai tietokoneen
näppäimistöä pyrkiessään tarjoamaan kaikille lekolaisille
mahdollisimman hyvän lukukokemuksen (tai kaminansytykkeen).
Tällä kertaa toimitus paljastaa mieleenpainuvimman
retkimuistonsa.
Sara, pää(tyhjän)toimittaja
Vainko yksi? Parhaiten mieleen
jääneet kisat olivat 2014
juhla-Punkku, jonka mustaan
sarjaan osallistuimme Tassun
kanssa ainoana tyttövartiona,
nimellä Isot Karvaiset Miehet.
Siinä oli monella rastimiehellä
naurussa pitelemistä, eivät
olleet nimen perusteella ihan
odottaneet meitä kahta
Kuva: Jasmin Joenperä

Maija, toimittaja
Mainitsen kesäleirin, Väiskin 2014
ja erityisesti sen haikin ja siellä
vallinneen kokonaistunnelman.
Kolmenkymmenen asteen
helle, juokseminen kartan
kanssa suunnistuskisatyyliin
trikooshortseissa ja urheilupaidassa,
vanha juna-asema, jalkapallo
viilenevässä kesäillassa
radanvarressa ja yö leirin joka
ikisen muun yön tapaan paljaan
taivaan jättivät kokonaisuudessaan
vaikutuksen.
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Kuva: Maija Raasakka

Eerika, toimittaja
Vaikea valinta, mutta ehkä
vuoden 2017 Flaksi. Tutustuin
Flaksilla aivan ihaniin ihmisiin
joiden kanssa hengailen
nykyään ihan vapaa-ajallakin.
Illan tullessa vaelsimme
kavereidemme kanssa toiselle
puolelle leiripaikan järveä
ja sytytimme nuotiopaikalle
nuotion. Istuimme siellä lähes
koko illan. Kaksi ystävääni
lähtivät toisena iltana
uimaan järvelle saunasta,
ja takaisintulomatkalla lintu
hyökkäsi heidän kimppuunsa ja
toiseen ystävääni oli tarttunut
parikin iilimatoa. Hyi.

Kuva: Ea Ikonen

Hanna, taittaja
Olimme partiokaveriporukalla
Päijänteellä hiihtovaelluksella.
Retkellä oli kovat pakkaset
ja upea sää. Sivakoimme
eräsuksilla jäitä pitkin
auringon paistaessa kirkkaana,
ja pysähdyimme välillä
jollekin saarelle syömään
tai nukkumaan. Öisin vähän
palelsi, ja muistan vieläkin
ystäväni innostuneen hihkaisun
viimeisenä aamuna: “Hyvää
huomenta! Tällä on 25 astetta
pakkasta!!!”

Kuva: Hanna Kokkonen
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Muotipalsta
Lippukunnan 17-vuotiseen historiaan mahtuu mitä
ihmeellisimpiä vaatteita ja asusteita joilla jäsenet ovat
pyrkineet viestittämään kuulumistaan joko LeKoon taikka
erilaisiin pienempiin alaryhmiin kuten kisaporukoihin,
vartioihin tai johtajistoon. Tällaisia esineitä ovat muun muassa
erilaiset huivimerkit, t-paidat, hatut ja korut. Pyrimmekin
tällä palstalla esittelemään joka numerossa muutaman
mielenkiintoisen pukeutumisartifaktin niin nykyisyydestä kuin
menneisyydestä.
Team Dada-kala -paidat
Hieman ehkä tuntemattomampi vaatekerta on Team Dadakalan Wirallinen tiimipaita. Maaliskuussa 2010 muuat kaksi
lippukuntamme kiipeilevää jäsentä päättivät perustaa
kiipeilyteam Dada-kalan. Dada-kala on mystinen hahmo, jonka
juuret juontavat Helle-leirin klapiliiteriin ja vuoteen 2006.
Tuolloin muovautui alkuperäinen Dada-kala. Team Dada-kala
on sittemmin kasvanut yhdellä jäsenellä ja lopulta toteutimme
Dada-kalan ensimmäisen ulkomaan kiipeilymatkan maaliskuussa
2016, eli hetikohta 6 vuotta perustamisensa jälkeen. Tuolle
reissulle päätimme hankkia wiralliset tiimipaidat. Tiimipaitoihin
kuviot ja tekstit printattiin kiinnisilitettävälle paperille ja
kiinnitettiin ohjeen
mukaisesti. Toisin
sanoen tehtiin itse ja
säästettiinTM . Mystinen
Dada-kala koristaa
rintaa ja selässä
kunkin kiipeilijän
sukunimi. Näin myös
pyllistelykuvista
tietää kuka könyää
kutakuinkin metrin
korkuiselle kivelle.
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Kisa-asut
Kisaryhmä on pukeutunut
jo lähes ensimmäisistä
kisoistaan lähtien eri
tavoilla pt-kilpailuihin.
Yleensä vedetään
vaan leit kaulaan ja
kukkapannat päähän,
mutta joskus on nähty
jotain aivan muutakin.

Asut tuovat kisoihin vartiolta jotain aivan omaa. Fiilistä on
helpompi nostattaa esimerkiksi leit kaulassa ja kasvomaalit
naamassa! Kuten eräs meistä totesi, kun asiasta kysyin: ”Asut
tsemppaa meitä kisafiilikseen, jolla voitetaan!” Tietysti
rekvisiitasta saattaa olla haittaakin, ollaan sahattu useat
leit poikki aloitustehtävissä ja kukkapannat on aiheuttaneet
päänsärkyä. Mutta ollaan näytty enemmän porukkana, kun
kaikilla on jokin selkeä yhdistävä tekijä.
Rekvisiittoja on hommailtu milloin mistäkin: Meidän
aarreaittana toimii mm. kierrätyskeskus, sinne kun suuntaa
porukalla niin hauskuudelta ei voi välttyä. Meidän mielestä
asujen suunnittelu kuuluu kokonaisuuteen. Se, että saa
porukalla jo ennen kisoja suunnitella ja toteuttaa yhdessä
asuja tekee kisanodotuksesta jännittävämpää, ja kisoissa se saa
ainakin meidät olemaan positiivisempia.
Aina on kritiikkiä, mutta myös rakentavaa palautetta ja kehuja.
Vaikka joku kritisoisikin kisa-asuja, sen ei saa antaa lannistaa!
Kisarekvisiitta on yleistynyt huimasti, joten ei kannata epäröidä
oman vartionsa kisa-asujen suhteen. Kisa-asut luovat kisaan
vaan lisää tunnelmaa ja hauskuutta, niitä ei kannata missata.
- Kisaryhmä
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LEmmikki-KOirat, osa 2
Kaksijalkaisten jäsenten lisäksi lippukunnassa vaikuttaa
myös kiitettävä määrä n-jalkaisia [nEN, n≠ 2] otuksia
jotka osallistuvat omistajiensa mukana partiotoimintaan.
Päätimmekin toimituksessa esitellä myös laajemmalla
lukijakunnalle muutaman hurmaavan esimerkin näistä
charmanteista ja iloisista lemmikeistä jotka ovat varmasti
tulleet jo isolle osalle tutuksi.
Nimi: Bella, novascotian
noutaja
Omistaja: Irina Kuoksa
perheineen
Ikä: 2,5 vuotta
Mistä pitää erityisesti:
Bella rrrrakastaa metsässä
kulkemista ja toki ulkoilua
muutenkin. Se ei vierasta
minkäänlaista säätä ja
energiaa riittää pitkiinkin
reissuihin. Luonteeltaan Bella
on superystävällinen, leikkisä
ja oppivainen. Rodulleen
tyypilliseen tapaan se tykkää
esimerkiksi pallojen tai lelujen
noutamisesta niin maalla kuin
vedessäkin.
Miten on ollut mukana partiotoiminnassa: Bella
on ansioitunut mm. partiotaitokilpailuissa (Törmä
2017), oman ryhmän retkeilyseurana Nuuksiossa sekä
vieraillut viikkokokoontumisissa. Lisäksi Bella osallistui
adventtikalentereiden myyntiin Sellossa ja toimikin siellä
melkoisen hyvänä ostajien houkuttimena. Bellalla on Lekon
huivi ja partiopaita
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Nimi: Mio Eemeli
Höpönen
Omistaja: Verna
Vihervuori perheineen
Ikä: 4,5 vuotta

Mistä pitää erityisesti: Metsässä vapaana remuaminen on
Miosta ihan parasta. Lasten etsiminen metsästä on ihana leikki
ja kaikki huomio, rapsutukset ja yhdessä tekeminen on kivaa.
Jos vastaan sattuu joku lätäkkö, lammikko tai vaikka suo, on
sinne ihan pakko päästä pulikoimaan!
Miten on ollut mukana
partiotoiminnassa: Mio on
osallistunut muutamille retkille
ja vaelluksille, on ollut mukana
muun muassa Naamiolla
ja Sata Saavissa -retkellä.
Kokouksissakin Mio on käynyt
vierailemassa.
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Lohikäärmeentassujen sivut
Lohikäärmeentassut on LeKossa toimiva sudenpentulauma, jota
johtavat Katri, Erika ja Viivi. Ryhmä on osallistunut tämän
lehden tekemiseen lähettämällä omia tekstejään ja juttujaan.
Tehkää te oman ryhmänne kanssa samoin!
Meidän ryhmä on kiva, ahkera ja me ollaan ystävällisiä ja
kilttejä. Meidän lempileikit ovat solmu ja nurkkajussi. Meidän
ryhmä on osallistunut Pinkkiin ja SuperSupeen. Ryhmämme on
suorittamassa nuotiomerkkiä.

Lohikäärmeentassut tositoimissa
Kuva: Katri
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Vitsejä
Miksi lentoemäntä sai potkut
― Koska hänellä oli ilmavaivoja
Mikä on punainen ja pomppii?
― Lottovoiton saanut tomaatti
Mikä on keltainen ja niiskuttaa
― Nuhainen banaani
Mikä on keltainen ja veden alla
― Sitruuna sukellusveneessä
Mikä on vihreä ja menee ylös alas?
― Herne hississä
Mikä on sininen ja niityllä?
― Lehmä verryttelypuvussa
Äiti kysyi Pikku-Kallelta, voisitko mennä kauppaan. ”Okei”,
Pikku-Kalle vastasi. Niinpä hän meni kauppaan. Hän osti sieltä
kurkun, munia ja maksaa. Kotimatkalla auto ajoi Kallen päältä.
Kuski kysyi, ”sattuiko?”.
”Ei, paitsi että munat meni rikki, kurkku katkesi ja maksat
repesi”, Pikku-Kalle vastasi.
Mikä on maailman isoin riisi
― Pariisi
Mikä viini osaa uida?
― Pingviini
Mikä tiili ei uppoa veteen?
― Krokotiili
Mikä riisi ei mahdu lautaselle?
― Pariisi
Mihin kanaa tarvitaan sängyssä?
― Lakanaan
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Hallitus vuosimallia 2018
Viime syyskokouksessa lippukunnalle valittiin taas uusi hallitus.
Monelle sana hallitus voi tuoda ensimmäisenä mieleen lähinnä
huoneellisen mystisiä jakkuihin ja pukuihin pukeutuneita
ihmisiä jotka tekevät päivät pitkät enemmän tai vähemmän
onnistuneita päätöksiä.
Näin ei kuitenkaan ole LeKon, eikä varmastikkaan minkään
muun lippukunnan kohdalla. Itse asiassa kaikki hallituksen
jäsenet puuhaavat lippukunnassa paljon muutakin ja heihin
kaikkiin voi törmätä retkillä, leireillä tai muissa tapahtumissa
ja kokouksissa. Yhteensä hallitukseen kuuluu aina kuusi jäsentä
jotka valitaan syyskokouksessa.
Tänä vuonna LeKon hallitus koostuu seuraavista jäsenistä ja
tehtävistä:
Hallituksen puheenjohtaja, eli lippukunnanjohtaja: Annukka
eli “Tassu”
Varapuheenjohtaja, eli lippukunnanjohtajan apulainen: Katri
Sihteeri: Suvi
Kokouseväsvastaava: Larri
Sekä kaksi jäsentä ilman sen hienompaa titteliä: Heidi ja Sara
Hallituksen tehtävänä on päättää lippukunnan tärkeistä asioista
ja varmistaa että lippukunnalla on nyt ja jatkossa tarpeelliset
fasiliteetit eli toimintarahaa, retkeilykalustoa ja kolo jossa
kokoustaa ja tarpeelliset ihmiset tarpeellisissa pesteissä.
Koska yksipuoluediktatuuri, vaikkakin valistunut, ei ole
lippukunnan hallintomuotona tavoittelemisen arvoinen,
niin kaikki LeKon jäsenet saavat halutessaan osallistua
hallituksen kokouksiin. Lisäksi hallitus kokoustaa usein yhdessä
Johtajaneuvoston kanssa.
Yhdessä sekä hallitus että Johtajaneuvosto pitävät huolta siitä
että kaikilla LeKossa riittää mukavaa tekemistä ja mahdollisuus
harrastaa partiota yhdessä kavereiden kanssa.
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Laduilta
Taivaanranta punertaa hieman, muuten ilma on
kauttaaltaan sininen. Valo vähenee mutta pimeää
ei ole, vaan tunnelmallinen kaamoshämärä täyttää
maiseman Sukset luistavat hyvin ja pitokin pelaa.
Takana on erinomaisesti hoidettua baanaa jo reilusti
toistakymmentä kilometriä. Latu-urat, kovat ja
virheettömät kuin junan raiteet, kulkevat halki
tykkylumen peittämien kuusikoiden, tunturikoivikoiden
ja hiljaisten suoaukeiden.
Työntö ja potku, työntö ja potku, vuorohiihto soljuu
eteenpäin ja suksi pitää hiljalleen kiristyvässä pakkasessa. Tunturin valot, iltataivas,
lumihanki. Metsän rauha, kuusenoksat, jäätyneet puronuomat. Reilun kolmen
tunnin rauhallinen PK-harjoitus alhaisella sykkeellä ja tasaisella vauhdilla, sitä itse
olen suorittamassa. Voisin olla maantien laidassa tai kuntopolulla, lenkkareissa tai
nastakengissä, mutta olen tässä. Treeni mikä treeni.
Ohittamallani pariskunnalla määränpää on toisenlainen. Varustuksesta ja vauhdista
päätellen lenkki ei ole ainakaan matkallisesti pitkä ja funktioltaankin takuulla
täysin erilainen. Paksu vaatetus, hyvin hiljainen vauhti, ja tekniikka sellainen että
kilpahiihtäjä karttaisi. Mutta he ovatkin seikkailemassa. Nauttimassa. Ovat juuri nyt
pysähtyneinä ihastelemaan maisemaa. Kääntyvät ehkä pian takasin, onnellisina siitä
että ylipäätänsä olivat ulkoilemassa.
Laavussa räiskyy tuli ja puupenkillä istuu lapsiperhe mukit kädessään. Tästä on vain
puolitoista kilometriä lähimmälle parkkipaikalle, mikä takuulla on riittänyt heidän
seikkailukseen. Laavulta eteenpäin joudun puolestani itse ohitetuksi kun vasemmalta
sihahtaa ohi nuori poika trikoissaan niin nopeasti etten ehdi edes lukea hiihtoseuran
nimeä takista. Hän treenaa kilpailuun, intervallia, kovaa. Mukana ei ole mitään
ylimääräistä.
Sen sijaan muutaman kilometrin jälkeen kohtaan kaksikon jolla on sekä suuret rinkat
että ahkiot. Ohitan heidät ääneti, ovat siirtyneet ladun sivuun tutkimaan karttaa. He
puolestaan saattavat olla kevyellä etapilla ties vaikka koko Lapin halki. Tai ehkä he
lähtivät juuri ja suuntaavat kohti Norjaa. Tai ehkä he ovat tulleet sieltä. Ehkä heillä
on takanaan jo tuhat kilometriä ja monta yötä tähtien alla.
Nämä ladut, ja koko metsä ja talvinen luonto ovat auki jokaiselle. Meillä kaikilla on
täysin erilaiset päämäärät ja seikkailumme, totean lopulta ottaessani sukset pois ja

astuessani ladulta syrjään, mutta jokaiselle on yhtä lailla tilaa.
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Ilmoitukset
Partiolupauksen antaneet
Seuraavissa ryhmissä on
annettu sudenpentulupauksia

Lisäksi lippukunnassa
on annettu samoaja- ja
tarpojalupauksia

*
Lohikäärmeentassut
*
Talitintit
*
Susi-Lauma
13.12.2017
Leppävaaran kirkko

LeKon löydät myös somesta!
@leppavaarankorvenkavijat
Leppävaaran Korvenkävijät ry
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Hei lekolainen, lekolaisen
perheenjäsen tai muu lukija!
Haastamme juuri sinut neulomaan,
virkkaamaan tai muuten käsillä
tekemään itsellesi tai tutulle
lippukuntalaiselle lekomaiset
villasukat tai muun tarpeellisen
asusteen tai vaatteen.Tavoitteena
on, että sukat tms. olisivat käytössä
viimeistään piirileiri Kliffalla
heinäkuussa 2018.
Lippukuntamme huivi ja lippu
ovat mustavalkoiset, joten
työssä saisi olla ainakin mustaa
ja valkoista. Muuten voit ideoida
vapaasti. Työhön voi halutessaan
tehdä kuvioita esimerkiksi
kirjoneuleena, intarsiana tai
kirjomalla silmukoita jäljitellen.
Oheisissa kuvissa aiemmin
valmistuneita sukkia ideoinnin
tueksi.

Valmiista töistä toivotaan kuvia,
joita voi lähettää osoitteeseen
korpikappyra@gmail.com.
Lisäksi itse suunnitelluista töistä
voi halutessaan jakaa ohjeen
muillekin. Ohjeen kirjoittamiseen
saa tarvittaessa apua Katrilta.
Osallistuneiden (lähetä kuva!)
kesken saatetaan arpoa jotain
pientä kivaa.
Terveisin Jasmin & Katri
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J U O R U P A L S T A
Huhu ja juoru ovat
ikiliikkujia joita on
mahdotonta pysäyttää sen
jälkeen kun ne on kerran
saanut liikkeelle.
(Hikipedia, 2018)

Tällä palstalla julkaistaan siis
erinäisiä varmaan tietoon perustuvia
elämäntotuuksia, tornihuhuja,
seurapiiriuutisia, huhupuheita
ja hevosmiesten tietotoimiston
tiedotteita. Kaikki tällä kertaa
julkaistut juorut ovat kotoisin
tekijöiden mielikuvituksesta,
Orionsäteilystä, elävästä elämästä ja
hämäristä whatsapp-keskusteluista.
Seuraavaan lehteen toivomme myös
lukijoiden omia juoruja.

Lekolaisten aluevaltaus jatkuu: meitä on nähty jo useissa
lehdissä (Korpikäppyrän lisäksi myös ainakin Heppu sekä Partiolehti), ja nyt tarkkasilmäisimmät ovat löytäneet lippukuntalaisia
myös jamboree.fi -sivustolta sekä instagramista.
Lippukunnan aikuisrekry on käynyt kuumana kun olemme
onnistuneet houkuttelemaan useammankin jäsenen
toverilippukunnasta joka tunnetaan erityisesti leveistä
hartioista, piukoista pepuista ja kyltymättömästä vihasta
Kesämiestä kohtaan.
Ahkerista yrityksistä huolimatta ei talvileirillä saatu houkuteltua
esiin kaminanhenkeä joka perimätiedon mukaan saattaa
aiheuttaa varsin vinkeitä efektejä. Sen sijaan kaakeliuunin
takana asuva esi-isä jakoi hauskuuttaa retkeläisiä pitkän tovin.
Onko Tampere risukeitinliigan päämaja?
Vaikuttaa siltä että jopa piiritasolla on otettu mallia
lippukuntamme tiedotuskanavien nimeämisestä, sillä PäPan
Sisäpiiri-ryhmä tunnetaan tätä nykyä PäPan Iltapäiväkerhona.
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Juuri saamamme tiedon mukaan lippukuntamme
meripartiotausta on vielä voimissaan, ainakin päätelleen
siitä että Scoutella-risteilyn tekijöissä vilahtaa usemapikin
LeKolainen
Kuka on legendojen parrakas vanha kuvamanipuloijaguru,
joka tekee niin taidokkaita väärennöksiä ettei tunnista niitä
itsekkään?
LeKossa on nähty ninja. Tuntomerkit: musta villakerrasto, eikä
kipinässä päästä pihaustakaan.

Kokouksissa kuultua:
“Lippukunnan pyhä muistitikku sisältää lähinnä epärelevanttia
sälää.”
“Oliks tää nyt ennätys?” (Kokouksen jälkeen joka kesti vain
tunnin)

Ps. Onko sinulla tiedossa jokin huikea juoru jonka paikka olisi
seuraavan lehden juorupalstalla? Lähetä se meille!
Samoin jos haluat kuulla lisää jostain aiheesta, sinulla on
muita hyviä juttuvinkkejä, haluat kenties esitellä tyylikkäitä
partiovarusteitasi tai jakaa erävinkkejä, ota yhteyttä!

korpikappyra@gmail.com
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Sarjakuva

(Terttu, 4v,
ensimmäisellä
partioleirillään)

Tekijä: Eerika

VIIKON ERÄVINKKI
Pue talvella kahdet villalapaset päällekkäin,
ja laita vielä kaikkein alimmaiseksi ohuet
silkkisormikkaat. Eivät kädet palele vaikka
hiihtäisi!
18

Tulevat tapahtumat
Maaliskuu
3-4.3 Ukko 2018 partiotaitojen SM-kisat. Tarpojat ja sitä
vanhemmat mukaan auttamaan!
6.3 ROK-kurssin aloitustapaaminen samoajille
23-25.3 ROK-kurssin kämppäviikonloppu samoajille
Huhtikuu
6-8.4 Talitinttien retki
20-22.4 Kisaryhmän retki
20-22.4 Seikkailijoiden melontaretki (alustava ajankohta)
23.4 Partioviikon aloitustempaus koko lippukunnalle
26.4 Partiomessu Leppävaaran Kirkossa koko lippukunnalle
28.4 Törmä-partiotaitokilpailu seikkailijoille, tarpojille ja
samoajille
29.4 SuperSupe-partiotaitokilpailu sudenpennuille
Toukokuu
5.5 Espoon vihreä -kaupunkikisa seikkailijoille ja sitä
vanhemmille
5-6.5 Kevät-yökisa Kuutamokeikka 2018 tarpojille ja samoajille
6.5 Kevään Sepeli seikkailijoille
19.5 Kevät-SM-kisat tarpojille ja samoajille
10-12.5 Kanerva-talkoot
19.5 III luokan riihitys seikkailijoille ja tarpojille
23.5 Kevätiltanuotio
Kesä- ja heinäkuu
15-17.6 II luokan riihitys samoajille
23-31.7 Kliffa 2018 -kesäleiri
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